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Abstrakt v jazyku slovenskom 

Ing. Zuzana Buchová: Metódy vzdelávania a rozvoja pracovníkov (Bakalárska práca) 

Cieľom bakalárskej práce je prezentovať význam podnikového vzdelávania a rôzne 

metódy vzdelávania a rozvoja. 

V úvodnej časti sa práca zaoberá teoretickými poznatkami vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov v podniku. Ďalšie kapitoly potom popisujú metódy vzdelávania a rozvoja, ako 

aj spôsob vyhodnocovania účinnosti vzdelávacieho procesu. Práca poukazuje na významnosť 

podnikového vzdelávania, ktorá sa odzrkadľuje v rôznych oblastiach. Súčasťou práce je 

zhodnotenie a porovnanie vybraných metód vzdelávania a poskytnuté vlastné doporučenie.  

 

Kľúčové slová: podnikové vzdelávanie, metódy vzdelávania, zamestnanci, rozvoj, 

vyhodnocovanie vzdelávania, pracovníci, náklady, prínosy, porovnanie, zhodnotenie  

 

 

 

 

 

Abstrakt v jazyku anglickom 

Ing. Zuzana Buchová: Methods of Employee Training and Development (Bachelor 

Thesis) 

The aim of this bachelor thesis is to present the importance of business education and 

different methods of education and development.  

In the introductory part of the work deals with theoretical knowledge training and 

development of employees in the company. The next chapters then describe the methods of 

training and development, as well as evaluation of the effectiveness of the educational 

process. The work highlights the importance of vocational education, which is reflected in 

various areas. Part of the work is the evaluation and comparison of selected methods and 

given own recommendation.  

 

Keywords: corporate training, methods of education, employees, development, evaluation of 

education, worker, costs, benefits, confrontation, estimation 
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Úvod 

Podnikové vzdelávanie sa v súčasnosti vo viacerých podnikoch v hierarchii činností 

dostáva na popredné miesta. Nielen zahraničné firmy, ale tiež aj domáce podniky si 

uvedomujú čoraz väčší význam práce personalistov a tiež aj nutnosť investovať do svojich 

pracovníkov. Časy, v ktorých podniky prijímali vyškolených ľudí a nestarali sa o ich ďalší 

kariérny rast a rozvoj, už dávno pominuli. Teraz podniky získavajú vysoko kvalifikovaných 

pracovníkov nielen z trhu práce, ale aj rôznymi kurzami a školeniami počas výkonu ich 

pracovnej činnosti. 

Každý podnik, ktorý investuje do podnikového vzdelávania musí spočiatku rátať 

s tým, že mu vzdelávacie programy zvýšia náklady, ale z dlhodobého pohľadu sa mu táto 

investícia určite vyplatí. Ceny jednotlivých metód vzdelávania sa líšia, je to dané: štruktúrou 

školenia či kurzu, či ide o externé alebo interné vzdelávanie a samozrejme aj dobou trvania 

príslušnej vzdelávacej aktivity.  

Na domácom trhu funguje veľké množstvo externých vzdelávacích agentúr, ktoré 

môžu firmy využiť k vzdelávaniu svojich zamestnancov, ale môžu sa rozhodnúť aj pre 

školenia vo vnútri podniku – skúsenejší pracovníci vzdelávajú nových pracovníkov. Dôležité 

je, aby firma presne vedela, aký druh vzdelávacej aktivity pre svojich zamestnancov 

potrebuje. Existujú otvorené vzdelávacie kurzy a kurzy šité na mieru. V prvom prípade ide 

o všeobecnejšie kurzy, ktoré sú aj omnoho lacnejšie. Umožňujú poznať rôzne problémy iných 

firiem, vďaka otvorenej diskusii alebo nadväzovať nové kontakty. Druhý tip kurzu je síce 

drahší, ale školení pracovníci získajú len to, čo naozaj pri svojej práci využijú. U týchto 

kurzov sa často riešia veľmi svojrázne problémy.[15]  

Podpora vzdelávania zamestnancov prináša veľké množstvo výhod. Školení 

pracovníci  poskytujú kvalitnejšie služby, kvalitnejšiu komunikáciu so spolupracovníkmi a so 

zákazníkmi, tzn. zákazníci získavajú omnoho profesionálnejší servis. Pre firmu by 

vzdelávanie zamestnancov malo zaistiť lepšie postavenie v konkurenčnom prostredí a lepšiu 

firemnú výkonnosť. 

Cieľom bakalárskej práce je prezentovať teoretické poznatky o vzdelávaní a rozvoji 

pracovníkov podniku, prezentovať metódy vzdelávania a následne zhodnotiť a porovnať 

vybrané metódy vzdelávania a rozvoja používané na a mimo pracoviska podľa ich účinnosti 

a nákladnosti pre podnik.   
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Práca obsahuje štyri kapitoly. Každá kapitola prechádza do podrobnejších podkapitol 

a niektoré ešte aj do subkapitol. 

V prvej kapitole sú objasnené teoretické východiska vzdelávania a rozvoja 

pracovníkov, pojem podnikové vzdelávanie a celý jeho cyklus. 

Metódami vzdelávania sa bude zaoberať druhá kapitola. V tejto kapitole sú stručne 

popísané metódy používané na pracovisku a mimo pracoviska.    

Predposledná kapitola sa dostáva k vyhodnocovaniu účinnosti vzdelávania. Popisuje 

jeden z možných postupov vyhodnocovania vzdelávania podľa Hamblina. Čitateľ tu nájde aj 

spôsob, ktorý mu môže pomôcť pri rozhodovaní sa či začať vyhodnocovať vzdelávanie alebo 

nie.  

Obsahom poslednej kapitoly je zhodnotenie a porovnanie vybraných metód 

vzdelávania a rozvoja pracovníkov.  

Dúfam, že bakalárska práca bude pre záujemcov o problematiku vzdelávania a rozvoja 

pracovníkov prínosom. 
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1 Teoretické východiska vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

Vzdelávanie obecne predstavuje určitý proces modifikácie znalostí, schopností, 

skúseností a postojov človeka, ktoré smeruje k dosahovaniu efektívnejšieho výkonu v určitej 

práci alebo činnosti. Toto sa u pracovníkov dosahuje pomocou vzdelávacích programov, 

školení alebo rozvojových programov. Vzdelávanie by mala byť nepretržitá a prirodzená 

činnosť, pričom je známe, že najlepšie učenie je spojené s praktickou skúsenosťou, teda 

prácou.[2] 

Formovanie pracovných schopností v súčasnosti personálnej práce prekračuje hranice 

kvalifikácie, a stále viac zahŕňa aj formovanie osobnosti pracovníkov, ktoré hrajú veľmi 

významnú rolu v medziľudských vzťahoch.[6]  

1.1 Vymedzenie vzdelávania a rozvoja pracovníkov 

Mnoho amerických organizácií v súčasnosti rozlišuje vzdelávanie a rozvoj 

pracovníkov.[3] V Európe sa tento trend zaužíva u malého počtu podnikov, tzn. že väčšina 

českých a slovenských podnikov tieto dve činnosti nerozlišuje. 

Vzdelávanie sa prevažne orientuje na osobnosť jedinca a zahŕňa formovanie 

základných a všeobecných znalostí, ktoré umožňujú človeku žiť v danej spoločnosti. 

K vzdelávaniu sa môže teda zaradiť doplňujúce vzdelávanie a obnovovacie vzdelávanie. 

Rozvoj sa zameriava na širšiu paletu znalostí a dovedností, než na tie, ktoré sú nutné 

k výkonu daného zamestnania, tzn. že sa rozširujú schopnosti pre náročnejšie pracovné 

úkony. Orientuje sa viac na kariéru pracovníka než na jeho prácu. Vďaka rozvoju si 

zamestnanci môžu zvyšovať svoje postavenie ako v podniku tak aj na trhu práce. Za rozvoj 

pracovných schopností sa považuje napríklad tréning komunikácie a vedenie ľudí, tímová 

práca, realizácia plánu osobnej kariéry, hranie rolí, outdoor training apod.[2] 

1.2 Význam podnikového vzdelávania 

Podnikové vzdelávanie by malo byť nedeliteľnou súčasťou personálnych činností. 

Cieľom politiky vzdelávania v každej organizácii je zaistiť kvalifikovaných a schopných 

pracovníkov, ktorých podniky potrebujú k dosahovaniu svojich cieľov a potrieb.  Ciele musia 

byť prijateľné a hlavne dosiahnuteľné.[1] Za ďalšie ciele vzdelávania v organizácii môžeme 

považovať: 

� zvyšovanie výkonnosti pracovníkov, 

� pomoc pracovníkov k tomu, aby si rozširovali svoje vedomosti a rozvíjali sa, 
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� zvyšovanie konkurencieschopnosti, 

� prosperovanie podniku, 

� zaistenie personálneho rozvoja pracovníkov. 

Vďaka efektívnemu vzdelávaniu podniky získavajú viaceré výhody, spomedzi ktorých 

sa môžu vyzdvihnúť napríklad: zlepšenie flexibility pracovníkov, zlepšenie produktivity práce 

a kvality výrobkov a služieb, môže sa zvyšovať oddanosť pracovníkov, zvýšenie atraktivity 

podniku na trhu práce, a zásluhou toho si organizácia umožní ľahšie získavanie pracovníkov, 

podnik môže zlepšovať ako individuálnu, tak aj celkovú výkonnosť a množstvo iných 

výhod.[2]  

Výsledky vzdelávania by mali byť vždy jasné. Aby sa zaručila návratnosť investícií do 

vzdelávania, musí byť režim vzdelávania systematický. Pracovníkom je dobré umožniť, aby 

mohli posudzovať svoje pokroky vo vzdelávaní, ale musia mať aj spätnú väzbu, ako si 

počínajú. Určite by nemali vedúci pracovníci zabúdať na ocenenie v prípade správneho 

chovania, ktoré sa takýmto spôsobom bude upevňovať.[1] 

Tým, že podnik organizuje a podporuje vzdelávanie svojich pracovníkov, dáva im 

najavo, že si ich veľmi váži. Dáva im zároveň aj perspektívu a na svoje náklady im umožňuje 

zvyšovať ich konkurenčnú schopnosť na trhu práce. Vzdelávanie v podniku môžu realizovať 

ako interní odborníci alebo vlastné školiace centrá, tak aj externé agentúry.[10] Do 

podnikového vzdelávania zaraďujeme vzdelávacie aktivity, ku ktorým patria orientácia, 

rozširovanie kvalifikácie, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácia. Intenzita vzdelávania 

zamestnancov závisí hlavne od personálnej politiky a stratégie.[6] 

1.3 Cyklus vzdelávania a rozvoja pracovníkov 

Cyklus vzdelávania a rozvoja by mal obsahovať premyslené kroky zamerané na 

vzdelávanie pre zlepšenie pracovného výkonu (viď obrázok č. 1). Celý cyklus začína 

identifikáciou potrieb vzdelávania. Na ňu nadväzuje druhá fáza, a to plánovanie podnikového 

vzdelávania, v ktorom sa realizuje rozpočet na vzdelávanie pracovníkov, plány týkajúce sa 

vzdelávania a v neposlednej rade sa v tomto kroku rozhoduje o obsahu a metódach 

vzdelávania v podniku. Predposlednou fázou je realizácia podnikového vzdelávania 

a poslednou fázou cyklu je práve hodnotenie výsledkov vzdelávania, nakoľko je proces 

vzdelávania veľmi nákladný. Každú organizáciu by malo zaujímať, do akej miery boli 

splnené vytýčené ciele. Sleduje sa teda celková účinnosť a efektívnosť podnikového 

vzdelávania.[11] 
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Obrázok č. 1  Cyklus podnikového vzdelávania 

 

 

 

          

 

 

 

 

Prameň: Spracované podľa KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky. Praha: 

Management Press, 1995, s. 215. ISBN 80-85943-01-8. 

1.3.1 Identifikácia potrieb vzdelávania 

Identifikácia potrieb vzdelávania je veľmi obtiažna fáza, pretože vzdelávanie 

a kvalifikáciu dokážeme merať len primitívnymi spôsobmi, napríklad stupňom dokončeného 

školského vzdelania v kombinácii s praxou. Táto fáza je založená prevažne na odhadoch. 

Hovoríme teda o nejakých experimentoch.  

V tomto kroku sa analyzujú individuálne a celkové podnikové potreby ako získať nové 

skúsenosti a znalosti u jednotlivých pracovníkov. Vďaka identifikácii potrieb vzdelávania sa 

podnik rozhoduje, kde sa aké vzdelávanie využije. Súčasne sa kladie doraz nato, aby daná 

metóda vzdelávania bola z hľadiska nákladov najefektívnejšia. Potrebu vzdelávania môžu 

podniky sledovať aj pomocou kvality výrobkov a služieb, využívania zdrojov alebo využitia 

pracovnej doby. Možností na identifikáciu potrieb je teda veľmi veľa a vôbec nie je také 

ľahké stanoviť poradie týchto faktorov. Pri analýze potrieb vzdelávania sa môžu použiť 

nasledujúce metódy:  

1) analýza pracovných miest,  

2) analýza dotazníkov, názorov, postojov pracovníkov na vzdelávanie, 

3) monitorovanie výsledkov diskusií o pracovných problémoch, 

4) analýza pracovných záznamov zapisovaných vedúcimi pracovníkmi. 

V tejto fáze nie je vhodné brať v úvahu len vnútropodnikové údaje, ale aj údaje 

z externého prostredia, tzn. tam kde podnik získava pracovnú silu. Napríklad veľmi dôležitým 

podkladom u identifikácie potrieb podnikového vzdelávania sú hodnotiace listy 

pracovníkov.[6] 

Identifikácia potrieb 

vzdelávania 

Vyhodnocovanie výsledkov 

vzdelávania 

Plánovanie vzdelávania 

Realizácia vzdelávacieho 

procesu 
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1.3.2 Plánovanie podnikového vzdelávania 

Cieľom fázy plánovania je výber najvhodnejšej metódy vzdelávania. Plánovanie je 

v kompetencii personálnych útvarov a vedenia podnikov. Plánujú sa tu rozpočty a vzdelávacie 

programy, definujú sa oblasti, na ktoré sa má vzdelávanie zamerať.[6] 

Proces plánovania vzdelávania v podniku má tri fázy: 

Prípravná fáza sa zameriava na špecifikáciu potrieb a na stanovenie cieľov 

vzdelávacieho procesu.  

Realizačná fáza spracováva jednotlivé fázy vzdelávacieho programu. Táto fáza určuje 

ako sa bude realizovať vzdelávanie, tzn. aké techniky sa v projekte využijú. Pri výbere 

vhodnej techniky je potrebné brať v úvahu počet účastníkov, priority podniku a potrebu 

vzájomnej spolupráce účastníkov školenia a školiteľa. 

Fáza zdokonaľovania má na starosti postupné hodnotenie jednotlivých krokov 

vzdelávacieho programu. Hľadá možnosti zlepšovania a v prípade problémov hľadá možné 

riešenia. 

Dobre vypracovaný plán vzdelávania pracovníkov by mal vedieť odpovedať na 

základné otázky: 

� Akými oblasťami sa má vzdelávanie zaoberať? 

� Aká bude cieľová skupina pracovníkov podnikového vzdelávania? 

� Aké techniky budú vo vzdelávacom programe využité? 

� Akú metódu vzdelávania podnik použije? 

� Kedy a kde sa školenie uskutoční? 

� Akým spôsobom bude celý proces vzdelávania hodnotený? 

� Koľko je podnik ochotný investovať do vzdelávania?[10] 

1.3.3 Realizácia vzdelávania pracovníkov v organizácii 

Po plánovaní podnikového vzdelávania sa začína jeho realizácia. Túto fázu 

charakterizujú viaceré prvky, a to: ciele, program, motivácia, metódy, účastníci a lektori (viď 

obrázok č. 2). 
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Obrázok č. 2  Prvky procesu realizácie vzdelávania 

 

 

 

 

REALIZÁCIA 

 

 

   

 

 

 

Prameň: Spracované podľa VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada, 2007, s. 83. ISBN 978-80-247-1904-7.  

Ciele si podniky stanovujú na základe identifikácie potrieb vzdelávania. Program 

vzdelávania vytvárajú personálne útvary, aby bolo jasné čo, kedy a ako sa majú školiace 

osoby naučiť. Obsahuje teda časový harmonogram, obsah, metódy, mená školiteľov, 

pomôcky atď. (viď tabuľka č. 1). 

Tabuľka č. 1  Vzdelávací program 

Deň Čas Téma Lektor Miesto Metóda Pomôcky 

  Téma č. 1     

  Téma č. 2     

  ............     

  ............     

Prameň: Spracované podľa VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada, 2007, s. 84. ISBN 978-80-247-1904-7. 

Samotná motivácia pracovníkov k vzdelávaniu má v podniku veľký význam. Cyklus 

motivovania sa dá znázorniť pomocou obrázku (viď obrázok č. 3). Vysoká motivácia 

u zamestnancov prináša vysokú mieru transformácie výstupov do kvality a kvantity  

produktivity práce podniku. Existujú rôzne motivačné faktory vzdelávania, záleží len na 

podnikoch, ktoré si sami zvolia (viď tabuľka č. 2). 

 

 

Ciele 

Program 

Motivácia 

Metódy 

Lektori 

Účastníci 
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Obrázok č. 3  Cyklus motivácie 

     Presvedčenie o prínosoch 

 

  Poznávanie dopadov 

     Záväzok k učeniu 

Prameň: Spracované podľa VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada, 2007, s. 85. ISBN 978-80-247-1904-7. 

Tabuľka č. 2  Príklady motivačných faktorov vzdelávania 

Motivačné faktory vzdelávania 

Zlepšenie postavenia v skupine 

Vyššie platové ohodnotenie 

Získanie pracovného miesta 

Získanie sociálnych výhod 

Sebarealizácia 

Udržanie si pracovného miesta 

Zvýšenie pracovnej výkonnosti 

Prameň: Spracované podľa VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada, 2007, s. 88. ISBN 978-80-247-1904-7. 

Najdôležitejším faktorom podnikového vzdelávania sú práve účastníci. Je veľmi 

podstatné si uvedomiť, že každý človek má iný prístup k učeniu, a toto treba vo vzdelávacích 

programoch určite zohľadňovať. Je známe, že neexistuje jednoznačný návod na určenie 

najúčinnejšej metódy vzdelávania. Existujú dve hlavné skupiny vzdelávania: na pracovisku 

(mentoring, koučing...) a mimo pracoviska (prednášky, diskusie, hranie rolí...). Prvá skupina 

metód sa prevažne používa pri vzdelávaní robotníkov a tá druhá u školení manažérov 

a špecialistov. Pre efektívnejšie vzdelávanie je pre podnik lepšie ak využije kombináciu 

viacerých metód. Posledným prvkom, ktorý charakterizuje realizáciu podnikového 

vzdelávania sú lektori. Sú veľmi dôležitým predpokladom úspešného vzdelávania. Musia 

disponovať vysokou mierou inteligencie, komunikačnými schopnosťami, musia vedieť 

ovládať svoje emócie a naslúchať svojich školených pracovníkov.[10]  

1.3.4 Hodnotenie výsledkov vzdelávacieho procesu 

Záleží len na podnikoch, aké si stanovia kritéria hodnotenia vzdelávacieho procesu. 

V tejto fázy sa merajú celkové prínosy a náklady vynaložené na vzdelávanie. Aj 
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u vyhodnocovania sú známe ako výhody, tak aj nevýhody. Keďže sa podniky rozhodujú či 

realizovať hodnotenie alebo nie, tak sú aj pozitíva aj negatíva do istej miery pre ne dôležité. 

Za výhody môžeme považovať: 

� hodnotenie prispieva k efektivite podnikania, 

� umožňuje manažérom sústrediť pozornosť na ľudské zdroje – tak sa zlepšia 

vzťahy v podniku, 

� pomáha rozhodovať o prioritách podniku, 

� stanovuje, v ktorých oblastiach je možné dosahovať vyššiu návratnosť 

investícií, 

� podporuje integráciu vzdelávania, 

� vytvára spoluprácu medzi personálnym útvarom a managementom, 

� zaisťuje orientáciu vzdelávania na správnych ľudí. 

Ako nevýhody môžeme uviesť: 

� hodnotenie vzdelávania je nielen finančne, ale aj časovo náročné, 

� výsledky sú často posudzované subjektívne, 

� niektoré prínosy sa dajú zložito identifikovať. 

Zodpovednosť za efektivitu realizácie všetkých krokov vzdelávania by mal mať 

vrcholový management, stredný management (prepojovať podnikové a vzdelávacie ciele), ale 

aj vedúci pracovníci, účastníci vzdelávania, externí a interní školitelia, zákazníci atď.  

Pre lepšiu objektívnosť a presnosť hodnotenia je vhodnejšie si zvoliť väčší počet 

kritérií. Obecne sú známe vnútorné a vonkajšie kritéria. Vnútorným kritériom môže byť 

hodnotenie priebehu školenia účastníkmi vzdelávacieho procesu. Zmena v objeme produkcie  

(tzn. konečný cieľ vzdelávania) naopak predstavuje vonkajšie kritérium.[10] 

1.4 Úlohy osôb podieľajúcich sa na vzdelávaní a rozvoji pracovníkov 

Ako už bolo vyššie uvedené, vzdelávanie pracovníkov je jedna zo základných 

personálnych činností, pre ktorú je typická účinná spolupráca medzi vrcholovým vedením 

podniku, personálnym útvarom, vedúcimi pracovníkmi a odbormi. 

Top management spolu s personálnym útvarom formuluje politiku, koncepciu 

a stratégiu vzdelávania a podieľa sa na spracovaní rozpočtu vzdelávacích činností.  

Tou najobecnejšou úlohou personálneho útvaru je poskytovať pomoc a podporu 

všetkým zamestnancom. Ďalšou jeho činnosťou je vytvoriť organizačné predpoklady 

vzdelávania. Zaisťuje organizačnú a odbornú stránku vzdelávania. V prípade vzdelávania 
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mimo pracoviska zabezpečuje personálny útvar všetky úkony s tým spojené. Dozerá na 

priebeh vzdelávania pracovníkov a následne vyhodnocuje efektívnosť a účinnosť 

vzdelávacích programov. 

Úlohou vedúcich pracovníkov je sústavne skúmať nielen kvalifikačné požiadavky 

pracovného miesta, ale aj chovanie svojich podriadených. Rozhodujú o tom, kto v akej oblasti 

bude školený, nesú zodpovednosť za chod aj obsah vzdelávania. Vedúci pracovníci sú 

najdôležitejším článkom, ktorý prináša informácie potrebné pre vyhodnocovanie výsledkov 

vzdelávania.[6] 
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2 Metódy vzdelávania a rozvoja 

Významnú úlohu celého procesu vzdelávania zohrávajú metódy vzdelávania. Samotný 

výber metód vzhľadom k obsahu vzdelávania, vzhľadom k cieľovej skupine a vzhľadom 

k učebnému štýlu zamestnancov je veľmi dôležitý. Až po tomto kroku je možné spustiť 

vzdelávaciu akciu. Súčasný management pozná cez 100 vzdelávacích procesov, od tých 

najjednoduchších až po tie najzložitejšie, čo sa týka prípravy lektorov a účastníkov 

vzdelávania. 

Metóda vzdelávania je chápaná ako „nejaký postup“, ktorý používa lektor alebo 

školiteľ pri školení. Metódy sú teda dynamický prostriedok procesu vzdelávania“, vďaka 

ktorému sa odovzdávajú dôležité poznatky. 

Výber metód závisí od viacerých faktorov: 

� cieľa vzdelávania, 

� obsahu vzdelávania, 

� cieľovej skupiny, 

� časových a finančných prostriedkov podniku, atď. 

Za posledných 25 rokov bolo otestovaných mnoho nových metód vzdelávania, ktoré 

sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, metódy používané na pracovisku a metódy 

používané mimo pracoviska.  

2.1 Metódy vzdelávania používané na pracovisku 

Ako vyplýva z názvu, metódy sa používajú na konkrétnom pracovnom mieste alebo 

úseku, tzn. pri vykonávaní bežných úloh. Používajú sa hlavne na vzdelávanie robotníkov 

a obslužných pracovníkov. Do tejto skupiny môžeme zaradiť: 

 

1) Asistovanie. U asistovania nový pracovník zapracovanému pracovníkovi pomáha pri 

pracovných úlohách s postupným zvyšovaním rozsahu jeho samostatnej práce. 

Výhodou tejto metódy je sústavnosť a praktičnosť. Mínusom je, že pracovníci pri 

pracovnom asistovaní často potláčajú svoju tvorivosť.[8] 

2) Demonštrovanie. Metóda, v ktorej školiteľ vykonáva určitý pracovný postup 

a umožňuje novým pracovníkom, aby si postup takejto práce mohli sami vyskúšať. Pri 

demonštrovaní dochádza k spätnej väzbe, tzn. hodnotia sa výsledky práce.[16] Ide 

o jednu z najpoužívanejších metód v podniku, ktorá zaisťuje najjednoduchší spôsob 
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zaškolenia či už nového, tak aj menej skúsenejšieho zamestnanca. Vďaka tomu sa 

buduje pozitívny vzťah medzi nadriadenými a podriadenými.[6] 

3)  Rotácia práce. Pracovník postupne vykonáva prácu na rôznych pracovných miestach, 

preto je veľmi dôležité rotáciu práce dôkladne naplánovať a zorganizovať (napr. čo sa 

má školený naučiť, kto mu bude s tým pomáhať, ako bude zamestnanec hodnotený...). 

Jej zlé naplánovanie môže niekedy viesť k neúspechu pracovníkov na niektorých 

úsekoch podniku a to má za následok zníženie sebavedomia.[16] Metóda sa používa 

hlavne pri vzdelávaní riadiacich pracovníkov a manažérov. Podniky sa pokúšajú 

rotáciu práce využívať aj u radových zamestnancov. Výhodou metódy je zvyšovanie 

nielen flexibility pracovníkov, ale aj celého podniku a komplexnejšie poznanie 

pracovných postupov.[6] 

4) Pracovné porady. Nový pracovník sa na porade zoznamuje so štruktúrou úloh daného 

pracoviska resp. celej organizácie. Pracovníci si touto metódou vzdelávania vymieňajú 

vlastné skúsenosti a názory, na druhej strane ale dochádza k strate časového fondu 

zmeny.[8] 

5) Koučing. Ide predovšetkým o individuálny prístup k vzdelávaniu. Táto metóda 

umožňuje rozvíjať u ľudí ich schopnosti a skúsenosti. Zamestnanci sú neustále 

informovaní o hodnotení svojej práce. Jadrom koučingu je dobre štruktúrovaný dialóg. 

Koučovanie je najúčinnejšie vtedy, keď kouč chápe, že jeho najdôležitejšou úlohou je 

pomáhať ľudom, ktorí sú motivovaní k učeniu. Metóda sa musí dôkladne naplánovať, 

nejde teda len o príležitostné rady zo strany kouča.[1] Jedná sa o sústavné smerovanie 

školeného k tomu, aby dosahoval žiadaný výkon práce. Mínusom tejto metódy je, že 

prebieha v hlučnom a rušivom pracovnom prostredí a školenie je často nesústavné.[6]  

6) Mentoring. Charakteristikou sa najviac približuje koučingu. Odlišuje sa od neho tým, 

že školený má možnosť si vybrať svojho mentora podľa vlastného uváženia. Ten mu 

vo všetkom pomáha (administratívne problémy alebo medziľudské problémy) 

a usmerňuje ho. Mentor by sa mal stať akýmsi „blízkym priateľom“, na ktorého sa 

môžu pracovníci kedykoľvek obrátiť.[2] Mentoring vedie pracovníkov k tomu, aby 

postupovali v kariére. V praxi nie sú presne stanovené postupy mentoringu. Pri výbere 

mentorov by sa malo brať v úvahu, aby mentori nemali direktívnu povahu a boli 

dostatočne zaškolení.[1] 

7) Counseling. Jedna z najmodernejších metód, ktorou si pracovníci upevňujú svoje 

pracovné skúsenosti a schopnosti. Counseling je založený na vzájomnej komunikácii 
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a na vzájomnom ovplyvňovaní.[2] Nevýhodami metódy sú časová náročnosť 

a nedôvera školiteľov k tejto metóde z dôvodu rozporu plnenia pracovných úloh.[6] 

2.2 Metódy vzdelávania používané mimo pracoviska 

Metódy využívané mimo pracoviska sa používajú hlavne na vzdelávanie manažérov, 

špecialistov, členov vedenia firmy a pre stredný management. Aj táto skupina obsahuje veľké 

množstvo metód, medzi ktoré patria napr.: 

1) Prednáška. Vďaka prednáške sa prenášajú informácie od školiteľov ku pracovníkom. 

Táto metóda je však málo efektívna z hľadiska zaškoľovania.[16] Naopak prednáška 

bude efektívna ak prednášajúci v určitej miere použije vizuálne pomôcky. Výklad by 

nemal trvať viac ako 45 minút, nemal by obsahovať množstvo informácii, ktoré by 

mohli mať negatívny účinok na pracovníkov z dôvodu straty koncentrácie.[2] 

U prednášky dochádza síce k rýchlemu presunu informácii, avšak chýba obojstranný 

tok informácií a z hľadiska prípravy ide o náročnú metódu.[6] 

2) Prípadová štúdia. Zlepšuje schopnosti, hľadajú sa problémy a ich riešenia. Pozitívom 

tejto metódy je fakt, že každý pracovník môže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory 

a postoje. Je vhodná pre tímovú prácu. Prípadová štúdia je jedna z najobľúbenejších 

metód používaných mimo pracoviska.[16] 

3) Simulácia. Metóda, ktorá je skôr zameraná na prax. Využíva sa na školenie vedúcich 

pracovníkov, ktorí za určitú dobu majú na základe scenára učiniť radu rozhodnutí. 

Riešia sa tu ako individuálne, tak aj zložitejšie problémy. U vedúcich pracovníkov sa 

formujú schopností vyjednávať a rozhodovať. Opäť jedna z náročnejších metód na 

prípravu.[6] 

4) Hranie rolí. Ide o predvádzanie určitej situácie zamestnancom, ktorý preberá na seba 

role postáv zainteresovaných v procese. Umožňuje získať odbornú radu a kritiku od 

kolegov. Metóda rozvíja praktické schopnosti pracovníkov, vyznačuje sa 

samostatnosťou a vysokou aktivitou školených.[2] 

5) Diskusia. Metóda skôr formuje postoje školených než nové znalosti. Školiteľ musí 

viesť zamestnancov k tomu, aby diskutovali, musí viesť diskusiu správnou cestou a na 

záver diskusie musí pracovníkom zdeliť výsledky tejto metódy. Získavajú sa tak nové 

nápady a postoje od pracovníkov. 

6) Workshop. Jedná sa o obdobu prípadových štúdií. Problémy sa riešia tímovo. 

Workshopy sa často vyznačujú mimoriadnymi požiadavkami na prípravu. 
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7) Outdoor training. Túto metódu chápeme ako „učenie hrou“, typické pre školenie 

manažérov. Učia sa ako riešiť určité úlohy, ako komunikovať a riadiť podriadených 

a celý podnik. Školenie môže prebiehať buď vo voľnej prírode, alebo v učebniach. 

Pracovníci považujú túto formu za zábavnú a vysoko efektívnu. U niektorých 

pracovníkov sa zaznamenáva aj neochota k pohybovým aktivitám.[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3 Vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania 

Hodnotenie vzdelávacieho programu dáva odpoveď na otázku, do akej miery boli 

splnené ciele vzdelávania. To znamená, že kritéria hodnotenia by mali byť stanovené hneď 

s cieľmi vzdelávania v etape plánovania celého vzdelávacieho procesu.  

Keď je jasné, prečo sa budú vzdelávacie programy vyhodnocovať, je potrebné sa 

zamerať na časový rámec hodnotenia. Často sa v podnikoch stáva, že na túto fázu 

podnikového vzdelávania ostáva málo času alebo zdrojov (finančných, ľudských alebo 

materiálnych). Pri realizácii vyhodnocovania by sa malo vychádzať z predpokladu, že 

vyhodnocovanie nepatrí na koniec vzdelávacieho procesu, ale by malo byť v ohnisku 

vzdelávania.  

Ak sa podnik rozhoduje či vyhodnocovať proces vzdelávania alebo nie, pomôže mu aj 

bodový systém pre rozhodovanie o vyhodnocovaní (viď tabuľka č. 3).  

Tabuľka č. 3  Bodový systém pre rozhodovanie o vyhodnocovaní 

Nízka úroveň investícií Vysoká úroveň investícií 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nízky počet zapojených zamestnancov Vysoký počet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jednorazové vzdelávacie aktivity Často sa opakujúce aktivity 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nerozhodujúce podnikové činnosti Rozhodujúce činnosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bežné učebné aktivity Moderné učebné metódy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prameň: Spracované podľa VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada, 2007, s. 118. ISBN 978-80-247-1904-7. 

Tabuľka obsahuje 5 ukazovateľov a to rozsah investícií do vzdelávania, počet 

zamestnancov zapojených do vzdelávania, opakovanie vzdelávacích aktivít, podnikové 

činnosti a inovatívnosť metód vzdelávania. Hodnotiaca stupnica je od 1 – 10. Ak podniku po 

sčítaní bodov vyjde viac ako 25 bodov, bolo by dobré, aby vzdelávacie programy boli 

hodnotené. 

Každý vyhodnocovací proces zoberie podniku aj nemalé finančné prostriedky. Preto je 

dobré, aby si podnik pred začiatkom vzdelávacej aktivity položil niekoľko otázok: Koľko 

bude stáť vzdelávanie?, Koľko zamestnancov bude do vzdelávania zapojených?, Prinesie 

vzdelávacia aktivita nejaký úžitok pre podnik?, Do akej miery je podnik ochotný dosiahnuť 
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učebné plány vzdelávania? a iné. Dôležitá je aj otázka, koľko času by malo uplynúť medzi 

vzdelávacím programom a snahou zisťovania efektov vzdelávania.[10] 

3.1 Postup vyhodnocovania vzdelávania 

Po skončení vzdelávania môže podnik sledovať reakciu účastníkov vzdelávacej 

aktivity, zmenu schopností zamestnancov, ochotu používať v pracovných činnostiach získané 

vedomosti a schopnosti, zmenu výkonnosti jednotlivcov a celého podniku alebo udržiavanie 

znalosti s niekoľkotýždňovým odstupom.  

Hamblin definoval päťúrovňový model vyhodnocovania (viď obrázok č. 4). 

Obrázok č. 4  Päťúrovňový model vyhodnocovania vzdelávania 

          5. Vyhodnocovanie zmien v kultúre podniku 

                                             4. Vyhodnocovanie dopadov na celkovú výkonnosť podniku 
                                3. Vyhodnocovanie pracovnej výkonnosti jednotlivcov 
                   2. Vyhodnocovanie nárastu vedomostí 

1. Vyhodnocovanie reakcií 
Prameň: Spracované podľa VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: 

Grada, 2007, s. 124. ISBN 978-80-247-1904-7. 

3.1.1 Vyhodnocovanie reakcií pracovníkov 

Prvá úroveň vyhodnocovania zisťuje, ako sa zamestnanci pri vzdelávaní cítili, či 

vnímali prínos vzdelávania pre nich samých, aký mali pocit z lektorov, čo by zaradili a čo 

vypustili zo vzdelávacieho programu. Pri tejto úrovni sa nesleduje, čo všetko sa pracovníci 

naučili.  

Vyhodnocovanie podáva informácie o prínosoch pre jednotlivých účastníkov, ale aj 

doplňujúce informácie o vedení vzdelávacej aktivity lektormi pre potreby vrcholového 

managementu. Informácie z vyhodnocovania reakcií účastníkov sú významné aj pre 

samotných lektorov, ktorí tak zistia či skutočne zvládli vzdelávaciu akciu ako po vedomostnej 

tak aj po organizačnej stránke. Pri vyhodnocovaní reakcií účastníkov už v priebehu 

vzdelávania je možné použiť metódy, ako: dotazník, vyhodnotenie učenia, videoreflexiu, 

prehodnotenie aktivity, akčný plán. 

Dotazník (viď príloha č. 1). Ak je dotazník vyplňovaný po každej vzdelávacej akcii, 

môže byť pre účastníka vzdelávania veľmi prospešný. Ukáže mu jeho kvalifikačný rast. Pri 

použití dotazníku je dobré zamerať sa nato, čo účastníci vzdelávania pociťovali počas 

vzdelávacieho programu, čo robili najradšej, naopak čo ich najmenej zaujalo a čo sa vlastne 

naučili. Menším negatívom pre podnik môže byť  časovo náročná príprava dotazníkov. 
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Vyhodnotenie učenia sa používa ak vzdelávací program je rozvrhnutý na niekoľko 

dní. Na záver každého dňa sa uskutoční krátka rekapitulácia vzdelávacích aktivít a školiteľ 

vyzve zamestnancov, aby sa k jednotlivým úlohám vyjadrili. Nasledujúci deň je vhodné, ak sa 

na začiatku vzdelávacieho programu zamestnanci podelia o svoje pocity a prínosy 

z predchádzajúceho dňa vzdelávania. Vďaka vyhodnocovaniu učiva sa povzbudzujú 

zamestnanci k tomu, aby sa podelili o svoje reakcie z celodennej práce vo vzdelávacích 

programoch. Lektori sa snažia vyvolať diskusiu o tom, čo sa zamestnanci naučili, aby tak 

mohli ďalej nasmerovávať vzdelávacie aktivity. Spätné väzby od účastníkov je výhodné 

spracovať a vyhodnocovať v tabuľkách a grafoch, aby údaje mali pre všetky zainteresované 

subjekty určitú vypovedaciu schopnosť. 

Videoreflexia. Ide o veľmi efektívny spôsob hodnotenia vzdelávania, ktorý prináša 

spätnú väzbu. Metóda je účinná, lebo je ovplyvnená pohľadom druhého a tak účastník 

vzdelávania má objektívnejší pohľad na seba samého. Vhodnejšie je použiť ju v malých 

skupinkách vzdelávacích programov. 

Prehodnotenie aktivity. Lektori touto metódou hodnotenia získajú informácie o tom, 

čo aktivita skutočne dala účastníkom pre ich osobný rozvoj a zároveň aj ich vyjadrenie 

o uplatnení poznatkov vzdelávania v prospech rozvoja celého podniku. Prehodnotenie aktivít 

vzdelávania podniky väčšinou uplatňujú v menších skupinách, a to formou dialógu dvoch 

osôb. 

Akčný plán. Z tejto metódy zistí podnik, čo účastníci vzdelávania z naučených 

poznatkov využijú v praxi a ako zužitkujú získané schopnosti a dovednosti. V podstate ide 

o potvrdenie, že účasť vo vzdelávacej akcii nebola zbytočná.  

V prvej úrovni vyhodnocovania je dôležité pre podnik zvážiť, kedy akú metódu pre 

hodnotenie využiť. Vyhodnotenie vzdelávania ihneď po aktivite prináša výsledky, ktoré môžu 

byť ovplyvnené vzťahom medzi účastníkmi a lektormi vzdelávania. Ak sa podnik rozhodne 

pre vyhodnocovanie s určitým odstupom, zistí si, či účastníci vidia skutočné uplatnenie 

získaných  dovedností v praxi. 

Po vyhodnotení reakcií účastníkov vzdelávania jednotlivými metódami, sa prejde na 

hodnotenie lektorov a ich prínosy pre zamestnancov, podnik atď. Hodnotiť môže každý 

účastník vzdelávania bez ohľadu na vek, pohlavie, dĺžku pôsobnosti apod. Z etického 

hľadiska, by informácie získané od jednotlivých zamestnancov nemali byť zverejňované pred 

nezainteresovanými osobami. 
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3.1.2 Vyhodnocovanie nárastu vedomostí pracovníkov 

Pri úrovni druhej sa meria efektivita procesu učenia sa pri prenose znalostí na 

účastníkov. Zisťuje sa, čo sa účastníci vzdelávania naučili, aké získali nové poznatky. 

Nehodnotí sa to, či poznatky ktoré získali využijú pri plnení svojej pracovnej úlohy. 

Vhodnými nástrojmi hodnotenia môžu byť: písomné sebahodnotiace testy, rozhovory alebo 

dotazníky. 

Vyhodnocovanie je o to jednoduchšie, ak je jasná počiatočná úroveň vedomostí 

a schopností zamestnancov zapojených do vzdelávania. Výhodou tejto úrovne je fakt, že 

umožňuje vytvoriť užitočné ukazovatele pre porovnanie efektivity metód učenia sa. Pri 

aplikácii tejto metódy sa môže objaviť aj nevýhoda, napr. neexistuje istota, že učenie je 

dôležité pre účastníka k plneniu pracovných úloh, tzn. zamestnanci môžu správne vyplniť 

testové otázky, no nemusia vedieť správne aplikovať poznatky v praxi.  

3.1.3 Vyhodnocovanie pracovnej výkonnosti jednotlivcov 

Na tejto úrovni podnik sleduje dopady vzdelávacích aktivít na znalosti, schopnosti 

a postoje a tiež ich dopady na výkonnosť jednotlivých zamestnancov. Metódy, s ktorými 

podnik môže vyhodnocovať dopady vzdelávania na výkonnosť jednotlivých účastníkov, sú 

napr.: štruktúrované rozhovory s účastníkmi a ich manažérmi, odhad prínosov, spätná väzba, 

získanie kvalifikácie alebo odhad manažérskej výkonnosti. 

Štruktúrovaný rozhovor umožňuje podniku formou dopredu pripravených otázok 

získať informácie priamo na pracovnom mieste. Poskytuje priamo spätnú väzbu z pracoviska 

a ako zamestnancom, tak aj ich manažérom metóda ukazuje potrebu vzťahovať učebné 

aktivity na pracoviská. Nevýhodou tejto metódy je množstvo času, ktorý je potrebný na jej 

realizáciu. Pri kladení otázok je potrebné si dávať pozor, aby nedochádzalo k navádzaniu 

dopredu očakávanej odpovedi. Hodnotiteľ by mal podkladať skôr rovnaký sled otázok, aby 

tak mohol lepšie porovnať získané informácie od jednotlivých účastníkov vzdelávania.  

Najvýhodnejšie je viesť rozhovory 4 – 6 mesiacov po realizácii vzdelávania. To je 

doba, v ktorej mali účastníci vzdelávania už čas zaviesť naučené poznatky do praxe. Samotné 

rozhovory môžu byť pre účastníkov veľkým prínosom, pretože lepšie pochopia, čo sa od nich 

očakáva a čím pozitívnym môžu prispieť. Manažérom táto metóda poskytne informácie pre 

rozhodovanie o tom, ako rozdeliť zodpovednosť za výsledky medzi jednotlivých pracovníkov. 

Odhad prínosov je metóda vyhodnocovania vzdelávania, pri ktorej si účastníci a ich 

manažéri kladú otázky, aké nastalo ich zlepšenie v ich výkonnosti a akou časťou k tomuto 
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zlepšeniu prispeli vzdelávacie aktivity. Nevýhodou je určitá subjektívnosť pri hodnotení, 

ktorá sa bude meniť tým, že niektorí získajú viac ako ostatní. Uvedený prístup je vhodné 

kombinovať práve so štruktúrovaným rozhovorom.  

Spätná väzba – 360, 180, 540 stupňov. Dotazník spätnej väzby (viď príloha č. 2, 3) 

je možné poslať spoluzamestnancom, vedúcim a podriadeným  - jedná sa o 360 stupňovú 

spätnú väzbu, spolupracovníkom a podriadeným – ide o 180 stupňovú spätnú väzbu, 

spolupracovníkom, podriadeným, vedúcim a zákazníkom – 540 stupňová spätná väzba. 

Výhodou je, že spätná väzba môže byť anonymná, tak sa získa viac objektívnych údajov. 

Metóda je veľmi užitočná ako pred, tak aj po vzdelávacej akcii. Tento prístup môže hodnotiť 

dopady učebných aktivít orientovaných na zlepšovanie horšie merateľných schopností, ako je 

vodcovstvo, komunikácia atď. 

Získavanie kvalifikácie je dôkazom dosiahnutia požadovaných znalostí a schopností. 

Kvalifikácia je atribútom osobnosti a zároveň aj potrebná na získanie daného pracovného 

miesta.  

Posudzovanie výkonnosti manažérov  sa v podniku používa vtedy, ak cieľavedome 

riadi učebné aktivity vedúce k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov v týme, vrátane ich 

vedúcich. Tento prístup sa nezaobíde bez určitej manažérskej kultúry v podniku.  

3.1.4 Vyhodnocovanie dopadov na celkovú výkonnosť podniku  

Štvrtá úroveň vyhodnocovania sa zameriava na dopady učebných aktivít na 

dosahovanie podnikových cieľov a na to či ide o efektívnu akciu. Metódy, ktoré môžu byť 

v tejto úrovni použité sú: vyhodnocovanie prínosov vrcholovým managementom, analýza 

trendov, modely systému riadenia a iné.  

Vyhodnocovanie prínosov vrcholovým managementom je opäť založené na 

zapojení ako účastníkov vzdelávacej akcie, tak aj managementu podniku. Práve vrcholový 

management môže poskytnúť presvedčivejšie odhady zvyšovania učením. Dôležité je 

uvedomovať si, že vzdelávacie aktivity sú pre rast výkonnosti podniku významné. Čím vyššie 

je takéto povedomie, tým je vrcholový management ochotnejší spolupracovať. 

Analýza trendov zahŕňa štúdium aktuálnych trendov vo výkonnosti podniku ako 

celku a následné vyhodnocovanie dopadov učenia na tieto trendy. Ide o jasné prepojenie 

s kritickými aspektmi výkonnosti podniku a existujúcich dát. Je potrebné minulé a súčasné 

trendy preniesť do grafov a odhadnúť trendy do budúcna. Ďalej je potreba merať trendy po 
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realizácii učenia a potom určiť rozdiel medzi trendmi a súčasnou výkonnosťou podniku po 

skončení vzdelávania. 

Modely systému riadenia sú navrhnuté tak, aby predviedli vzťah medzi vstupmi 

a výsledkami podniku. Musí dôjsť k spojeniu úsilia podniku a požadovanými podnikovými 

cieľmi. Ak dôjde k prerušeniu takéhoto spojenia, dôjde k prerušeniu učebných vstupov 

a príspevkov k tvorbe výstupov, tzn. podnik nedosiahne návratnosť investícií. 

3.1.5 Vyhodnocovanie zmien v podnikovej kultúre 

Úrovňou päť sa hodnotí, ako vzdelávanie pôsobí na oblasť kultúry podniku, či už voči 

vonkajším alebo vnútorným zákazníkom. Aktivity v oblasti vzdelávania zamestnancov majú 

významný dopad na podnikovú kultúru. Kultúra predstavuje súbor hodnôt, noriem, ktoré nie 

sú písomne nikdy formulované. Na druhej strane formovanie chovania ľudí v podniku 

a spôsob výkonu práce zamestnancov zaisťuje kultúra. Vzdelávanie môže prispieť 

k posilneniu podnikovej kultúry tým, že sa orientuje na zákazníka, hodnotenie a motiváciu 

pracovníkov a zvládnutie krízových situácií. Vzdelávanie plní úlohu aj ako nástroj 

organizačného rozvoja podniku, keď sa management učí, ako pôsobiť na jednotlivých 

pracovníkov a na celý podnik.  

Pozitívna kultúra významne ovplyvňuje celkovú výkonnosť podniku, úspešnosť 

a konkurenčnú schopnosť podniku. Za vhodnú kultúru možno považovať otvorenú kultúru, 

v ktorej si ľudia prejavujú vzájomnú oddanosť, solidaritu, vzájomnosť a dôveru.[10]  
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4 Zhodnotenie a porovnanie vybraných metód vzdelávania 

Každá organizácia si pri výbere metódy vzdelávania určite zisťuje aké prínosy pre ňu 

bude mať príslušná metóda, aké dopady budú mať vybraté metódy vzdelávanie na výkon 

jednotlivých pracovníkov a na výkon celého podniku, koľko času zaberie príprava podkladov 

a materiálov pre danú metódu, ako aj to, ako dlho bude trvať školenie zamestnancov 

konkrétnymi metódami.  

Samozrejme je vhodné, ak si každý podnik bude sledovať akú výšku finančných 

prostriedkov bude musieť vložiť do vzdelávania (napr. na učebný materiál, zariadenia, 

lektorov, ubytovanie, stravné, prenájom miestností a iné), a ktorá z metód mu prinesie 

najväčšiu návratnosť vložených prostriedkov. Pre najúplnejší výber metódy je dobré 

zrealizovať analýzu nákladov a prínosov súvisiacich so vzdelávaním. Argumenty v prospech 

vzdelávania, musia presvedčiť management, že vzdelávacie programy majú primeranú 

návratnosť investícií.[1] 

Pre výber určitej metódy môžu podniky použiť už spomínaný bodový systém 

v kapitole 3, kde si stanovia rôzne kritéria nie pre vyhodnocovanie vzdelávania, ale pre výber 

a porovnanie metód. 

V tabuľke č. 4 sú uvedené štyri metódy: koučing a rotácia práce – metódy používané 

na pracovisku, po ktorých siahajú prevažne výrobné podniky a workshop a outdoor training – 

metódy využívané mimo pracoviska hlavne v obchodných firmách, finančných a štátnych 

inštitúciách. Pre workshop a outdoor training som sa rozhodla, pretože po vlastnom 

prieskume na internete som našla viaceré firmy (Alianz, rôzne banky, Železiarne Podbrezová, 

SPP, a. s.), ktoré využívajú k vzdelávaniu svojich zamestnancov práve tieto metódy. Pre 

rotáciu práce som sa rozhodla, lebo sa mi páči ako firmy (Albert, Nay, Dell, Třinecké 

železárny) dávajú možnosť hlavne absolventom škôl ujasniť si svoju kariérnu orientáciu. 

Koučing má v zahraničí popredné miesto vo vzdelávacích metódach, a preto som chcela zistiť 

v čom sú jeho výhody a prínosy pre firmu. 

Tabuľka č. 4  Zhodnotenie vybraných metód vzdelávania 

Metóda Zhodnotenie metód 

Koučing 

(Interná metóda) 

Prínosy a výhody metódy: Metóda je v podnikateľskom prostredí 

v posledných rokoch akceptovateľná a využívaná. Využívanie 

manažérov ako koučov je výborný spôsob ako šíriť znalosti v rámci 
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organizácie.[12] Ak je metóda využívaná vo vnútri podniku, znižuje sa 

čas strávený mimo pracoviska. Koučing sa vyznačuje aj tým, že sa 

orientuje na tie oblasti, ktoré takýmto spôsobom zvyšujú výkon celého 

podniku. Metóda bezpochyby prispieva k rýchlejšiemu objavovaniu 

manažérskych talentov, uľahčuje zavádzanie zmien v podniku. Nejde 

ani tak o učenie, ako o vedenie ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad 

svojou prácou. Kouč neučí, ale podnecuje v pracovníkoch objavovanie 

vlastných vnútorných zdrojov, umožňuje im stotožniť sa s novým 

správaním – toto sa dá len ťažko zaistiť u školenia alebo tréningu. 

Zvyšuje osobnú, ale aj firemnú efektívnosť. U koučingu sa nekladie 

dôraz nato, či sa splní náročná úloha alebo zvýši obrat podniku, ale 

o to, aby ľudia rozvíjali svoj talent a odbúravali svoj strach 

a nedostatky. Záver: Koučing sa v prvom rade zameriava na osobný 

rozvoj a rast – ide o veľmi efektívnu metódu vzdelávania, ktorá vedie 

koučovaného k tomu, ako najlepšie sa vnímať a sám sebe porozumieť.  

Uplatnenie metódy: Metóda je uplatňovaná hlavne v nadnárodných 

podnikoch, čoraz viac ale preniká do domácich obchodných 

a výrobných podnikov. Podľa zistení ešte stále interní kouči prevyšujú 

nad externými. Podniky radšej vyšlú na školenie koučov pár svojich 

vedúcich pracovníkov, z ktorých sa potom stanú interní kouči, a tí ďalej 

môžu uplatňovať koučing priamo v podniku. Tak si podnik určite ušetrí 

nielen čas, ale hlavne finančné prostriedky. 

Náklady: Metóda prináša pomerne nízku spotrebu nákladov – 

samozrejme vtedy, ak už podnik využíva k vzdelávaniu vlastných  

koučov (sú nimi skúsení vedúci pracovníci). Ak sa ale podnik rozhodne 

používať externú firmu na koučovanie, musí rátať s vyššou spotrebou 

nákladov. Externé firmy poskytujú kurzy a školenia v rôznych 

cenových reláciách, záleží aj od doby trvania kurzov (1 000 – 9 000 

Kč).  

Doba trvania: U doby trvania sa nedá presne určiť, ako dlho môže byť 

metóda používaná. Niektoré kurzy koučingu môžu trvať deň, niektoré 

týždeň, ale sú aj firmy, ktoré venujú tejto metóde vzdelávania aj 

niekoľko mesiacov. Podnik, ktorý má svojho interného kouča, dalo by 
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sa povedať, že využíva metódu neustále. 

Rotácia práce 

(Interná metóda) 

Prínosy a výhody metódy: Jedná sa o pravidelné striedanie skupín 

pracovníkov medzi jednotlivými oddeleniami. Spestruje tak 

stereotypnú prácu. Pozitívne ovplyvňuje pracovníkov smerom 

k racionalizácii práce. Rotácia pomáha hlavne absolventom škôl zlepšiť 

si kariérnu orientáciu vďaka praktickej skúsenosti na jednotlivých 

úsekoch (napr. management, marketing, reklama, obchod a iné). Firma 

touto metódou na úkor ostatných metód ľahšie odhalí potenciál 

pracovníka na rôznych pozíciách. Rotácia práce sa často spája 

s firemnou kultúrou, ktorá ju podporuje. Pri tejto metóde sú veľmi 

potrební zamestnanci z oddelenia ľudských zdrojov. Správne použitie 

metódy prináša zaručene menšiu fluktuáciu a zvyšujúcu výkonnosť 

pracovníkov. Môže nastať situácia, že zamestnanec sa síce cíti dobre 

v podniku, ale už ho práca až tak nenapĺňa, vtedy podniky uplatnia 

najrýchlejší spôsob zmeny – rotáciu práce. Zabráni sa tak veľakrát 

nechcenému odchodu vysoko kvalifikovaných zamestnancov z firmy.  

Uplatnenie metódy: Využívajú ju hlavne výrobné podniky, ale aj 

podniky, ktoré zamestnávajú absolventov škôl bez pracovných 

skúseností. Uplatňuje sa aj u výkonných pracovníkov, aby tak mali 

prehľad o organizácii práce na jednotlivých oddelenia, o vzťahoch 

a problémoch, ktoré budú neskôr sami riadiť. 

Náklady: Metóda si vyžaduje dlhší čas aj finančné prostriedky na jej 

realizáciu. U tejto metódy môže dôjsť k zmene vyplácania miezd, tzn. 

niekedy môže mať zamestnanec pocit jasnej finančnej straty pri 

striedaní jednotlivých pozícií. Zabezpečenie metódy (či už organizačné, 

finančné alebo časové) musí byť dobre prepracované, inak môže dôjsť 

k zníženiu návratnosti investícií napr. v podobe poklesu  produktivity.  

Doba trvania: V prípade rotácie práce záleží len na podnikoch ako 

dlho sa rozhodnú využívať danú metódu na pracovisku. Niektoré firmy 

majú pravidlo, že na zmenenej pozícii musia byť aspoň rok, aby sa im 

vrátili vynaložené prostriedky na zamestnanca. Iné sa zase prikláňajú 

ku kratšej dobe, aby zamestnanca nezaťažovali prácou, ktorá ho 

nenapĺňa, ale aj preto, aby firma neprichádzala o zisky.[13] Musia opäť 
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posúdiť množstvo faktorov, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní, prečo 

by si mali vybrať práve túto metódu (napr. spotreba materiálu, 

produktivita práce, prílev nových zlepšujúcich návrhov zo strany 

školených zamestnancov, zvýšenie odbytu atď[4]). 

Workshop 

(Externá metóda) 

Prínosy a výhody metódy: Pomocou rôznych techník zamestnanci 

prezentujú vlastné skúsenosti a schopnosti, tak aby došli k žiadanému 

výstupu. Výhodou tejto metódy je skupinová práca. Vzájomne sa 

pracovníci poznávajú, komunikujú medzi sebou a pomáhajú si. 

Workshop je nevhodný pre začiatočníkov, pretože sa metódou 

predlžujú hlavne znalosti. Nepredstavuje teóriu, ale ide o interaktívne 

formy spolupráce medzi pracovníkmi. Vďaka workshopu si školiaci 

zamestnanci odnesú viac podnetov pre svoje ďalšie pôsobenie 

v podniku. Prednášajúci majú úzku väzbu so zamestnancami. 

Uplatnenie metódy: Túto metódu uplatňujú podniky u svojich 

manažérov alebo tvorivých pracovníkov.  

Náklady: Workshop si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri jeho 

príprave. Náklady, s ktorými musí podnik počítať, sú určite náklady na 

stravovanie, ubytovanie a cestovanie. S týmito nákladmi nemusia 

počítať firmy, ktoré sa rozhodli pre metódy používané na pracovisku. 

Doba trvania: V prípade workshopu záleží akú dĺžku si nastaví 

externá školiaca agentúra alebo podnik, ktorý požiadal agentúru o kurz 

vytvorený na mieru. 

Outdoor training 

(Externá metóda) 

Prínosy a výhody metódy: Veľkým plusom tejto metódy je 

zvyšovanie kvality tímovej práce. Účastníci si pri tejto metóde môžu 

sami uplatňovať svoju vlastnú iniciatívu. Pred školiacich sú postavené 

hry, ktoré musia v skupinkách riešiť a tak sa navzájom poznávajú. 

Aktivít, ktorými sa môže uskutočňovať táto metóda je mnoho, záleží 

len na samotnej firme pre akú formu sa rozhodne. Outdoor training je 

rozmanitejší obsahom, dynamickejší a pracovníkom prináša viac 

úžitkov ako napr. rotácia práce, ktorá je realizovaná na pracovisku. 

Zážitkové učenie je charakteristickou črtou. Príroda vytvára ideálny 

priestor pre realizáciu úloh, ktoré u školených zamestnávajú telo, 

myseľ a samozrejme aj emócie. Metóda používa viac ako ostatné 
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metódy sociálnu psychológiu prepojenú s fyzickými aktivitami. 

Podporuje súdržnosť tímu, čo napr. koučing istý spôsobom postráda. 

Veľmi napomáha podnikom v tom, že si urobia obraz o zamestnancoch 

a následne vytvoria úspešné tímy. Skvalitňuje vnútrofiremnú 

komunikáciu, zlepšuje sa pracovná atmosféra a profiluje vzťahy. 

Uplatnenie metódy: Metóda sa využíva hlavne v zahraničných, no 

nájdu sa aj domáce podniky (banky, poisťovne), ktoré tento spôsob 

učenia sa uplatňujú u svojich zamestnancov. 

Náklady: Jedna z metód, ktorá patrí do skupiny metód najnáročnejších 

na prípravu a financovanie. 

Doba trvania: Spravidla ide o víkendové pobyty alebo o predĺžené 

víkendové pobyty.  

Prameň: Vlastné spracovanie 

Pre porovnanie vybraných metód (viď tabuľka č. 5) som si zvolila štyri kritéria: 

� prínos metódy z hľadiska rozvoja vedomostí, zručností a chovania, 

� miera pokrytia, 

� náklady na metódu, 

� doba trvania metódy vzdelávania. 

Následne som si u každého kritéria vytvorila hodnotiacu stupnicu od 1 do 4 bodov, kde jeden 

bod je najlepšie hodnotenie a štyri body najhoršie hodnotenie. Nakoniec som priradila 

jednotlivé body k vybraným metódam podľa preštudovaných materiálov a podľa vlastného 

úsudku. 

Tabuľka č. 5  Porovnanie vybraných metód vzdelávania 

Kritéria porovnania metód 

Druh metódy 
Prínos (z hľadiska 

rozvoja vedomostí, 

zručností a chovania) 

Miera pokrytia (z 

hľadiska počtu 

pracovníkov, ktorých 

vedie školiteľ) 

Náklady 
Doba 

trvania 

Koučing 1 4 1 1 

Rotácia práce  3 3 2 2 

Workshop 4 1 3 3 
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Outdoor training 2 2 4 4 

Prameň: Vlastné spracovanie 

Výstupy z vlastného porovnania vybraných metód vzdelávania 

Po sčítaní bodov u jednotlivých metód vzdelávania výsledky ukazujú, že: 

� Koučing získal    7 bodov, 

� Rotácia práce získala  10 bodov, 

� Workshop získal  11 bodov, 

� Outdoor training získal  12 bodov. 

Ako som predpokladala, tak najlepšie obstál práve koučing, ktorý mal pri kritériu 

„prínosy metódy“ najlepšie hodnotenie. Ako jediný z vybraných metód ovplyvňuje nielen 

chovanie, ale zaisťuje aj rozvoj vedomostí a zručností. Z pohľadu nákladov sa javí táto 

metóda opäť najvyhovujúcejšie. Podniky nemusia vynakladať finančné prostriedky na 

ubytovanie, cestovné a stravné, pretože koučing je realizovaný vo vnútri podniku. Z pohľadu 

doby trvania sa nedá jednoznačne určiť, ktorá z vybraných metód je pre podnik najlepšia. 

U koučingu môže kouč koučovanému pomáhať aj po skončení školenia, čo u externých 

foriem nie je celkom možné. Aj napriek týmto vynikajúcim hodnoteniam dosiahol koučing 

najhoršie hodnotenie u kritéria „miery pokrytia“. Je to práve preto, že školiteľ nedokáže naraz 

vyškoliť toľko pracovníkov ako ostatné tri porovnávané metódy. 

Najhoršie v bodovom hodnotení obstál outdoor training. Z pohľadu nákladovosti je to 

najdrahšia metóda zo štyroch porovnávaných metód. Firma musí počítať s nákladmi na 

ubytovanie, stravovanie, cestovné a musí počítať s nákladmi na externých školiteľov 

a inštruktorov, ktorí zaisťujú pohybové aktivity. Čo ma prekvapilo je, že mnoho obchodných 

a finančných firiem využíva tento druh metódy a to aj napriek tomu, že podniky musia do 

tejto metódy investovať omnoho viac finančných prostriedkov než podniky využívajúce 

koučing alebo rotáciu práce. U doby trvania obdŕžala metóda štyri body, pretože školení 

pracovníci strácajú kontakt so školiteľom ihneď po skončení tréningu. U workshopu je 

situácia podobná. Optimálny počet pracovníkov, ktorí sú vysielaní na tréningy je okolo 20, 

preto získala metóda v bodovom hodnotení dva body a predbehla tak koučing a rotáciu práce, 

u ktorých je počet školených omnoho menší.  

Rotácia práce získala pomerne dobré hodnotenie. U dvoch kritérií dosiahla druhé 

najlepšie hodnotenie, a to u nákladov, pretože sa opäť jedná o metódu využívanú vo vnútri 

podniku a teda aj doba trvania môže presiahnuť štandardnú dĺžku trvania kurzu. Toto je podľa 

mňa očividnejšia výhoda oproti workshopu a outdoor trainingu. Na druhej strane si myslím, 
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že rotácie postráda u prínosov orientáciu na vedomosti, ktoré sú cieľom výučby u ostatných 

porovnávaných metódach, tzn. že sa to odzrkadlilo následne v bodovom hodnotení u daného 

kritéria. 

Workshop je posledná metóda môjho porovnania. Jedná sa o externú metódu, ktorej 

príprava je nielen náročná na čas, ale hlavne na náklady. Aj napriek tomu ju ešte stále využíva 

podľa prieskumu na internete najviac firiem. Jedna veľká nevýhoda a preto aj také hodnotenie 

aké metóda získala je, že podľa charakteristiky nie je možné použiť workshop pre 

začiatočníkov. Predpokladá sa, že na školenie prichádzajú už skúsení zamestnanci, ktorí si 

ďalej prehlbujú svoje znalosti. Ostatné metódy takýto problém podľa mňa nemajú. U kritéria 

„miera pokrytia“ obstál workshop najlepšie, pretože metóda dokáže naraz školiť najväčšie 

množstvo pracovníkov.  

Záverom si myslím, že ak podnik neustále váha, ktorá metóda vzdelávania bude pre 

jeho zamestnancov najlepšia, môžu použiť práve koučing – jedna zo štyroch porovnávaných 

metód. Jedná sa naozaj o metódu, ktorá nevyžaduje veľké investície. Rozvíja nielen zručnosti 

a vedomosti, ale pozitívne pôsobí aj na chovanie zamestnancov. Dá sa aplikovať ako 

u výrobných pracovníkov, tak aj u vedúcich pracovníkov a samozrejme aj u nových 

pracovníkov. Koučom môže byť skúsenejší pracovník, ktorý bude pomáhať novému alebo 

menej skúsenému pracovníkovi. Nevyskytne sa tak komunikačná bariéra, ktorá sa môže 

objaviť u kurzov realizovaných externými školiteľmi. 

Toto je samozrejme iba môj vlastný názor. Len samotné podniky po analýze potrieb 

vzdelávania budú najlepšie vedieť, ktorá z metód by im priniesla najväčší osoh.  
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Záver 

 

„Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.“ 

           Aristoteles 

Prameň: http://sk.wikiquote.org/wiki/Vzdelanie 

 

Cieľom bakalárskej práce bolo prezentovať význam  vzdelávania a rozvoja 

pracovníkov podniku a z akých druhov metód si môžu podniky vyberať ak sa rozhodnú pre 

vzdelávanie svojich pracovníkov. Práca obsahuje aj zhodnotenie a porovnanie vybraných 

metód vzdelávania a rozvoja pracovníkov z hľadiska prínosov, uplatnenia, času 

a a nákladnosti pre podnik. Po porovnaní vybraných metód som došla k záveru, že z môjho 

pohľadu je koučing najlepšia metóda. Od ostatných porovnávaných metód sa líši tým, že sa 

snaží hľadať riešenia pre budúcnosť. Nejde o školenie alebo tréning, ktorý presne stanoví 

zamestnancom ako sa majú správať, čo robiť, aby boli úspešnejší. Koučing vedie 

koučovaného k objavovaniu toho, čo je v ňom skryté. Koučing môže byť prospešný pri 

vytváraní tímov, odbúravaní problémov v tíme, vytváraní priaznivého prostredia atď, pričom 

sa nejedná o učenie, ale len o pomoc koučovanému, aby sám na to prišiel. Metóda je založená 

na vzájomnej dôvere a porozumení. Z pohľadu nákladovosti nie je nad čím váhať. Cena, ktorú 

musia firmy investovať do metódy je mnohonásobne nižšia, než u rotácie práce, workshopu 

a outdoor trainingu. 

Po preštudovaní potrebných zdrojov, po konzultáciách s Ing. Andreou Samolejovou, 

Ph.D.  som zistila, že neustále rastie číslo podnikov, ktoré sa snažia investovať do ľudského 

kapitálu formou vzdelávacích programov.  Pokiaľ sa očakáva návratnosť investovaných 

prostriedkov do vzdelávania, je potrebné od začiatku na takéto prostriedky nahliadať ako na 

skutočné investície, a nie ako na „zbytočne vyhodenie peňazí“. Podniky investujúce do 

vzdelávania sú určite ziskovejšie, ako tie, ktoré do vzdelávania neinvestujú. Zároveň aj 

zamestnanci, do ktorých bolo investované, zvýšia nielen svoju odbornosť, ale aj celkovú 

výkonnosť podniku. 

Dôležité je sledovať faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu investícií do vzdelávania. Sú 

to kvalita jednotlivých fáz vzdelávacieho procesu, použitie metód pri vzdelávacích aktivitách, 

prístup subjektov k aktivitám vzdelávania, samotná podpora vrcholového vedenia podniku, 

prepojenie cieľov podniku a vzdelávacích programov.  
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Naozaj sa netreba „báť“ motivovať zamestnancov vzdelávacími aktivitami, veď 

prínosy vzdelávania majú pre podnik veľký význam. Medzi najčastejšie sledované úžitky zo 

vzdelávania patria: lepšie využitie potenciálu zamestnancov, kedy vzdelávanie pomáha 

zamestnancom stať sa schopnejšími a efektívnejšími pri plnení cieľov podniku, zvyšovanie 

výkonu – vzdelávanie môže priniesť zvýšenie návratnosti spotrebovaných zdrojov a čím 

pevnejšia bude previazanosť vzdelávania s výkonom podniku, tým evidentnejšie budú 

argumenty v prospech vzdelávania., alebo zvyšovanie spokojnosti zákazníkov – zákaznícka 

spokojnosť sa dá posúdiť podľa počtu nových zákazníkov a aj poklesu zákazníckych 

sťažností. [10] 

Záverom treba konštatovať, že otázka vzdelávania pracovníkov neustále budí 

pozornosť u ľudí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Veď práve vzdelávanie 

zamestnancov môže byť významným motivačným faktorom, ktorý prinesie podnikom 

prosperitu, vyššie výkony a hlavne lepšie postavenie v konkurenčnom prostredí. Aj keď 

podniky nedisponujú dostatočným množstvom vlastných prostriedkov, môžu využiť širokú 

ponuku fondov Európskej únie, ktoré sú určené na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov formou 

dotácií.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání.       

Praha: Grada, 2007, 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

[2] BIELCZYK, A. Řízení lidských zdrojů. Karviná: OPF Karviná, 2001, 301 s. ISBN 80-

7248-127-4. 

[3] BYARS, L. L. ; RUE, L. W. Human Resource Management. 2nd ed. Homewood: 

Illinois, 1987, 540 p. ISBN 0-256-03630-6. 

[4] FRK, V.; PIROHOVÁ, I. Vzdelávateľ dospelých v profesijnom vzdelávaní 

zamestnancov. Prešov: Akcent Print, 2003, 136 s. ISBN 80-968367-6-5. 

[5] HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007, 240 s. ISBN 978-

80-247-1457-8. 

[6] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky. Praha: 

Management Press, 1995, 350 s. ISBN 80-85943-01-8. 

[7] PLETT, P.; LESTER, B. ; YOUCUM, K. Training for older people. Ženeva: 

International Labour Office, 1991. ISBN 92-2-107294-0. 

[8] SÁBLIK, J. Motivačný program ako nástroj manažmentu podnikového vzdelávania. 

Žilina: MASM, 1997, 51 s. ISBN 80-85348-38-1. 

[9] TORRINGTON, D. ; HALL, L. Personell Management: HRM in Action. London: 

Prentice Hall, 1995. ISBN 0-13-149543-7. 

[10] VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 

2007, 212 s. ISBN 978-80-247-1904-7. 

Internetové zdroje 

[11] http://didmattech.ektf.hu/data/present/75_present.doc 

[12] http://modernirizeni.ihned.cz/c1-38348400-trend-ve-vzdelavani-vyssi-efektivita  -    

 článok zverejnený 18. 09. 2009 

[13] http://profit.etrend.sk/aktivny-zivot/naco-je-dobra-rotacia-zamestnancov.html?print=1 

  – článok zverejnený 21. 03. 2010 

[14] http://sk.wikiquote.org/wiki/Vzdelanie   

[15] http://www.podnikatel.cz/provoz/zamestnanci/skoleni-a-vzdelavani-zamestnancu/ 

[16] www.enoviny.sk/?cid=32944 – článok zverejnený 07. 09. 2009 

 

 



31 

 

Zoznam tabuliek 

Tabuľka č. 1 Vzdelávací program          7 

Tabuľka č. 2 Príklady motivačných faktorov vzdelávania       8 

Tabuľka č. 3 Bodový systém pre rozhodovanie o vyhodnocovaní    15 

Tabuľka č. 4 Zhodnotenie vybraných metód vzdelávania                21 

Tabuľka č. 5 Porovnanie vybraných metód vzdelávania     25 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Zoznam obrázkov 

Obrázok č. 1 Cyklus podnikového vzdelávania        5 

Obrázok č. 2  Prvky procesu realizácie vzdelávania       7  

Obrázok č. 3 Cyklus motivácie          8 

Obrázok č. 4 Päťúrovňový model vyhodnocovania vzdelávania    16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1 Dotazník spokojnosti 

Príloha č. 2 Dotazník spätnej väzby 

Príloha č. 3  Spätná väzba k vzdelávaciemu programu 

 



 

Príloha č. 1 

Dotazník spokojnosti 

Hodnotenie kurzu       
      
      

Meno lektora 

           
      Stupnica hodnotenia 

      Celkom určite 4 
      Áno 3 
      Skôr nie 2 
      Vôbec nie 1 
           
Hodnotenie 
lektora         
Lektor je odborník, rozumie tomu, čo prednáša 4 
Lektor dokázal zrozumiteľne predniesť danú problematiku kurzu 4 
Lektor dokázal viesť vzdelávacie aktivity v príjemnej atmosfére 3 
           
           
Hodnotenie témy vzdelávania       
Obsah školenia využijete pri výkone svojej práce 4 
Štruktúra témy vzdelávania bola prehľadná 3 
           
           
Hodnotenie výučbových materiálov (skriptá alebo prezentácie)    
Materiály pomáhajú pri učení 4 
           
           
Celkové hodnotenie kurzu        
Kurz bol užitočne strávený 3 
           
           
Poznámky, námety a komentáre účastníka vzdelávacieho 
programu    

 

                  
Prameň: HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007, s. 180. ISBN 978-80-247-1457-8. 



 

Príloha č. 2 
Dotazník spätnej väzby 

Meno účastníka   
           
Názov vzdelávacej aktivity   
           
Miesto konania   
           
Termín konania:   
           
           
           
           
Odpovedzte prosím na následujúce otázky:      
           
           
1. Ktoré úlohy vzdelávacej aktivity Vás najviac 
zaujali?      
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
           
2. Ktoré úlohy vyžadujú viac priestoru pre realizáciu?      
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
           
3. Do akej miery prispel vzdelávací program k rozvoju Vašej osobnosti a k Vašej 
práci?   
           
  Veľmi málo   Významne    
  0 1 2 3 4 5    
           
           
4. Aká bola spolupráca s Vaším 
lektorom?       
           
  Veľmi málo   Významne    
  0 1 2 3 4 5    
           
           
6. Aké sú Vaše doporučenia do budúcna?       
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
           
           
                  
Prameň: VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007, 185 s. 

ISBN 978-80-247-1904-7. 



 

Príloha č. 3 

Spätná väzba k vzdelávaciemu programu 

                  
Meno účastníka   
           
Vedúci   
           
Názov vzdelávacej aktivity   
           
Miesto konania   
           
Termín konania:   
           
           
           
1. Do akej miery splnil vzdelávací program Vaše očakávania v oblasti požadovaných cieľov? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
2. Aké ďalšie prínosy ste zaznameli po vzdelávacej aktivite?     
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
3. Akú pomoc budete potrebovať od svojho vedúceho, aby ste dokázali použiť to, čo ste sa 
naučili? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
4. Ako budete aplikovať to, čo ste sa naučili?      
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
           
           
           
           
Podpis účastníka: ...............................................................    
           
Podpis vedúceho: ...............................................................    
           
Dátum:  ...............................................................    
           
                  
Prameň: VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektívní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007, 188 s. 

ISBN 978-80-247-1904-7. 


