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1. Úvod 
 

V dnešní hektické době význam manaţerů v podniku neustále stoupá a manaţer jako 

takový má ve společnosti velmi rozsáhlý obor činností. Můţe se zabývat jednak 

problematikou plánování, organizování, tak i řízením lidských zdrojů apod. Na manaţera jsou 

kladeny čím dál větší nároky, coţ sebou nese také čím dál větší poţadavky na jeho vzdělání a 

erudovanost. Aby manaţer obstál v dnešním vysoce konkurenčním prostředí, musí neustále 

prohlubovat své znalosti a dovednosti. Manaţeři by proto měli být nejen teoreticky vzdělaní 

v oboru a patřičně jazykově vybaveni (nutný aspoň jeden světový jazyk), ale také zaměřeni na 

problémy společnosti a měli by se orientovat v oblasti, kterou řídí.  

 

Neexistuje jednoznačná shoda v tom, jaké schopnosti by měl manaţer mít, aby byl 

schopen úspěšně zvládat nejen svou práci, ale především vést ostatní lidi. Je tak posuzován 

širokým spektrem hledisek a pohledů, ve kterých se můţe promítnout úspěšnost jeho týmu a 

spokojenost jemu podřízených pracovníků, ale také všeobecná hlediska jako spokojenost 

zákazníků či akcionářů. 

 

Je tedy velmi důleţité a také pro zaměstnavatele prospěšné zajistit svým řídícím 

pracovníkům propracovaný a dostupný systém rozvoje a vzdělávání, který jim poskytne nejen 

moţnost zlepšit své odborné dovednosti, jazykové znalosti, ale také další tzv. soft skills neboli 

měkké dovednosti. Formy jsou různé – jedná se o vzdělávací kurzy, zahraniční stáţe či 

pracovní cesty, koučink, jazykové kurzy, interní firemní kurzy apod. 

Cílem diplomové práce bude provedení analýzy vzdělávacího procesu a podmínek 

rozvoje manaţerů v dané společnosti. Výstupem poté budou návrhy a doporučení týkající se 

případných změn či zlepšení vzdělávacího procesu. 

Diplomová práce je rozdělena do 4 hlavních částí: teoretické vymezení základních 

pojmů, charakteristika vybraného problému, analýza získaných údajů, návrhy a doporučení ke 

změnám. 
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V první části bych se rád zmínil o samotné problematice manaţerského rozvoje a 

teoreticky vymezil důleţité základní pojmy. V praktické části bych poté stanovil samotný cíl 

mé diplomové práce. Stanovím postupy a metody, které vyuţiji při jejím zpracování a budu se 

také zabývat přínosem a vyuţitím mých zjištění pro danou společnost.  

Z oslovených firem na mou ţádost kladně reagovali ve společnosti RWE Zákaznické 

sluţby, s.r.o. Tato společnost patří do skupiny RWE, která sdruţuje několik společností a 

zabývá se obchodem s elektrickou energií a zemním plynem. 
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2 Teoretické vymezení základních pojmů 

 

2.1 Manažerská práce 

 

2.1.1 Pojem manažer 

 

Je především profesí, jejíţ nositel je zodpovědný za dosahování cílů své organizační 

jednotky ve formě oddělení nebo týmu, který vede. S tím jsou spojeny manaţerské úkoly, 

které musí manaţer plnit:  

 

 Řídit práci a organizaci 

 Řídit pracovníky 

 Řídit produkci a operace  

 

Rozsah a obtíţnost těchto úkolů nejsou vţdy stejné a souvisí s postavením manaţera 

v organizaci. V základním dělení rozlišujeme vrcholový management (top management), 

střední management (middle management) a niţší management (liniový). 

 

2.1.2 Manažerské role 

 

Manaţer by měl disponovat technickými schopnostmi – detailní znalost problematiky, 

kterou se zabývá a dále pak dovednostmi na úrovni kontroly. Dále také společenskými a 

lidskými schopnostmi – vědět jak se orientovat v mezilidských vztazích, ve vedení týmové 

práce. Manaţer má mít nadhled nad operacemi ve společnosti, dbát na ţivotní prostředí a měl 

by umět přijímat strategická rozhodnutí. Měl by také zvládat své role vyplývající z jeho 

pozice v organizaci. 

 

Role lídra – vede tým, stanovuje směr a nastiňuje svou vizi, aby lidé pochopili, proč se dát do 

práce. Předmětem jeho zájmu jsou především mezilidské vztahy. Měl by umět povzbudit tým, 

aby věděli, ţe cíl je uţ na dosah. 

Role manažera – řídí a organizuje práci, je schopen delegovat a rozdělit práci mezi 

podřízené. Je jim však také pomocníkem a rádcem, v tom, aby věděli, jak dosáhnout svých 

cílů a zodpovídá také za poskytnutí materiálů a podkladů potřebných pro činnost členů týmu. 
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Role odborníka – měl by umět vykonávat běţné činnosti členů týmu, tak aby při 

neočekávaných okolnostech byl schopen se zapojit a pomoci, i kdyţ za normálních okolností 

pouze vede a řídí. 

Role přítele – měl by umět naslouchat, zajímat se o své podřízené a také jim pomáhat. Je 

však důleţité, aby tyto činnosti vykonával opravdu rád a s chutí. [1]     

 

2.1.3 Manažerská práce 

 

Koncepce manaţerské práce představuje jakými způsoby, postupy a za pomoci jakých 

metod manaţer dosahuje vytyčených cílů. Povaha manaţerské práce má natolik otevřený 

konec, ţe se manaţeři cítí nuceni neustále provádět spoustu rozdílných úkolů. Způsob, jak 

manaţeři tráví svůj čas, potvrzuje, ţe jejich aktivity jsou charakteristické svou členitostí, 

stručností a různorodostí. Vychází to z následujících šesti důvodů: [1] 

 

1. Manaţeři se účastní jednání s lidmi – se zaměstnanci a s externími a interními 

zákazníky. Chování lidí je však často nepředvídatelné, jejich poţadavky a odpovědi 

jsou ovlivněny neustále se měnícími podmínkami, ve kterých ţijí, tlakem, na který oni 

musí reagovat, a jejich individuálními přáními a potřebami. Vznikají konflikty a musí 

být okamţitě vyřešeny. 

 

2. Manaţeři většinou nejsou v situaci, kdy by mohli mít pod kontrolou události 

ovlivňující jejich práci. Lidé v rámci organizace nebo mimo ni na ně kladou různé 

poţadavky. Mohou nastat situace, které nebylo moţné předvídat. 

 

3. Od manaţerů se očekává, ţe se umí rozhodovat a vyrovnávat se situacemi, které 

nastanou. Dokonce i jejich dobře sestavené plány tím bývají narušeny a pak musí 

opustit stanovené priority.  

 

4. Manaţeři jsou rovněţ k sluţbám svým nadřízeným, kteří také neustále čelí novým 

poţadavkům a krizím.    
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5. Manaţeři často pracují v bouřlivých podmínkách a s nejednoznačností. Ne vţdy je 

jasné, co se od nich očekává, kdyţ nastane nová situace. Přesto mají sklony být 

reaktivní neţ proaktivní, raději řeší daný stav ihned, neţ aby se mu snaţili předcházet. 

 

6. Mají jen málo příleţitostí k tomu, aby si sedli a přemýšleli o svých plánech a 

prioritách, aby trávili dostatek času studováním kontrolních informací nebo aby se 

podíleli na udrţování „vyrovnaného stavu“, neţ dojde na další aktivity.[1]  

 

2.1.4 Efektivita manažerů 

 

Manaţer bývá posuzován nejen podle výsledků, kterých dosáhl, ale také podle stupně 

kvalifikace, který vyuţil právě pro dosaţení daných výsledků. Kvalifikace zahrnuje znalosti a 

dovednosti – tedy souhrn toho co manaţer potřebuje znát, aby byl schopen odvádět dobrou 

práci.  

Manaţer bývá také posuzován podle toho, jak vystupuje při provádění své práce. To je 

často definováno jako „kompetence vystupování“ a můţe být povaţováno za aspekt 

manaţerského vystupování, který vede k efektivním výsledkům. 

Mnoho organizací vyvinulo systém kvalifikací, který definuje, co povaţují za klíčové 

dovednosti vyţadované pro dosaţení úspěchu. Důleţité je, ţe jsou schopny poskytnout směr, 

na základě kterého jsou posuzovány výsledky manaţerů a jejich personálu. [10] 

 

Příklad takové systému kvalifikací: 

 

 Orientace na úspěch a výsledky 

Touha dělat věci správně a schopnost stanovovat a dosahovat nesnadných cílů, 

vytvářet vlastní měřítka dokonalosti a neustále hledat způsoby, jak zdokonalit svou 

práci a výsledky. 

 Obchodní povědomí 

Schopnost neustále rozpoznávat a objevovat obchodní příleţitosti, rozumět obchodním 

příleţitostem a prioritám organizace a neustále hledat způsoby zabezpečení, aby se 

společnost stala ještě více seriózní. 

 Komunikace 

Schopnost komunikovat jasně a přesvědčivě, ústně nebo v písemné podobě. 
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 Zaměření na zákazníky 

Praktikování neustále pozornosti při zjišťování zájmů externích a interních zákazníků, 

aby bylo zaručeno, ţe jejich přání, potřeby a očekávaní jsou naplněny, nebo dokonce 

překonány. 

 Rozvíjení ostatních 

Touha schopnost podporovat rozvoj členů vašeho týmu, poskytnutí zpětné vazby, 

podpora, povzbuzení a vedení. 

 Flexibilita 

Schopnost přizpůsobit se, pracovat efektivně v různých situacích a zvládat různé typy 

úkolů.  

 Leadership 

Schopnost ovlivnit lidi, aby ze sebe vydali to nejlepší a dosáhli poţadovaných 

výsledků, a schopnost efektivně udrţovat vztahy s jednotlivci i s celým týmem.  

 Plánování 

Schopnost rozhodnout o průběhu jednotlivých činností, zabezpečení zdrojů 

potřebných k dokončení činností a naplánování pracovního programu potřebného 

k dosaţení stanoveného konečného výsledku. 

 Řešení problémů 

Schopnost analyzovat situace, rozpoznat problém, najít klíčová východiska, stanovit a 

zhodnotit alternativní průběh činností a najít logické, praktické a přijatelné řešení. 

 Týmová práce 

Schopnost spolupráce a přizpůsobivosti s ostatními členy týmu, naprosté pochopení 

své role jako člena týmu.[1] 

 

2.1.5 Efektivní rozvoj manažerů 

 

Aby byl rozvoj manaţerů efektivní, měl by být zaměřen na výše uvedené vlastnosti a 

kvalifikace. V minulosti hojně zastoupený názor, ţe manaţeři se učí ze zkušeností, jiţ 

v dnešní době neobstojí.  

Zkušenost je stále primárním nástrojem učení manaţera, ale je zároveň nástrojem 

nedokonalým. Potřebujeme také další způsoby, jak mohou manaţeři rozvíjet a prohlubovat 

své znalosti. Manaţerská práce sebou nese určitá specifika a jak je z výše zmíněného zřejmé, 

kromě osobnostních předpokladů je velice důleţitý také neustálý rozvoj a vzdělávání 

manaţerů.  
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2.2 Vzdělávání a rozvoj manažerů 

 

Rozvoj manaţerů se týká zlepšování výkonu manaţerů v jejich současných rolích a jejich 

přípravy na vyšší funkce a vyšší míru zodpovědnosti v budoucnu. Jedná se o zlepšení 

efektivnosti manaţerů pomocí zapojení procesu vzdělávání. [2]  

 

2.2.1 Cíle rozvoje manažerů 

 

Rozvoj manaţerů je důleţitý nejen pro manaţery samotné, ale rovněţ pomáhá organizaci 

rozvíjet manaţery, které potřebuje k uspokojení svých současných, ale také budoucích potřeb. 

Je tedy v zájmu organizace, aby svým manaţerům poskytla podmínky k rozvoji a vzdělávání. 

Proces rozvoje by měl být anticipující (tak, aby manaţeři mohli přispívat ke splnění 

dlouhodobých cílů), reagující (zaměřený na vyřešení nebo prevenci problémů výkonu) nebo 

motivační (odpovídat individuálním aspiracím týkajícím se kariéry). Jednotlivé cíle rozvoje 

manaţerů jsou:  

 

 Zabezpečit, aby manaţeři chápali to, co se od nich očekává; je třeba s nimi dohodnout 

cíle, podle nichţ bude posuzován jejich výkon, a úroveň schopností vyţadovaných 

jejich rolemi; 

 Zlepšit výkon manaţerů v jejich současných rolích jako prostředek jejich přípravy na 

větší odpovědnost; 

 Rozpoznat manaţery s potenciálem, vést je k tomu, aby zpracovávali a realizovali 

plány svého osobního rozvoje, a zabezpečit, aby se jim dostalo potřebného rozvoje, 

vzdělání a zkušeností, které by je připravili na náročnější povinnosti na jejich 

pracovišti nebo kdekoliv jinde v organizaci. 

 Zabezpečit následnictví v manaţerských funkcích a vytvořit systém, který by toto 

následnictví průběţně revidoval.[2] 

 

2.2.2 Potřeby a priority rozvoje manažerů 

 

Před manaţery jsou stavěny stále obtíţnější poţadavky, vyţadující si znalost širšího 

okruhu znalostí a dovednosti neţ tomu bylo v minulosti. Z tohoto důvodu je nezbytný 

systematický přístup k rozvoji manaţera. Experti se domnívají, ţe manaţeři potřebují mít 

schopnost: 
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 stimulovat a rozvíjet lidi 

 řídit lidi a pracovní výkon 

 pracovat přes hranice oboru či funkce 

 vytvářet vztahy a partnerství se zákazníky 

 vyvaţovat odborné aspekty řízení a řízení lidských vztahů. 

 

2.2.3 Požadavky, povaha a prvky rozvoje manažerů 

 

V současné době uvaţujeme tři klíčové a vzájemně se ovlivňující poţadavky, které 

spojují problémy a potřeby podniku s rozvojem manaţerů: 

 

1. Formulace argumentů pro rozvoj manaţerů: přesvědčit zúčastněné strany o významu 

rozvoje manaţerů. 

2. Objasnit jak je investování do manaţerů uţitečné pro podnikání a jeho výsledky. 

3. Řídit vzdělávání – dosáhnout správné realizace, podniknout kroky tak, aby vzdělávání 

a rozvoj byly adresné, tzn. vhodně zvolené a určené těm, kterých se týká. [2] 

 

Prvky rozvoje manaţerů, které je nutno propojit tak, aby docházelo k efektivnímu rozvoji 

manaţerů, můţeme rozdělit taktéţ do tří skupin: 

 

 rozvíjení sebe sama – iniciativa k rozvoji často spočívá na jedinci samotném; 

 rozvíjení pocházející od organizace – vytváření systému formálního rozvoje 

oblíbeného personalisty a specialisty na rozvoj manaţerů; 

 rozvíjení pocházející od šéfa – akce podnikané vyššími pracovníky, nejčastěji 

v souvislosti se skutečným pracovním problémem. [2] 

 

2.2.4 Přístupy k rozvoji manažerů 

 

Rozvoj manaţerů by měl být povaţován spíše za určitou paletu propojených činností neţ 

za nějaký všeobsahující program. Musí však existovat určitá znalost postupů, které lze vyuţít 

jak k rozvíjení manaţerů, tak také k posuzování existujících manaţerských schopností a toho, 

jak tyto schopnosti uspokojí potřeby podniku.  
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Potřebné aktivity závisí na organizaci. Nepochybně odlišný bude přístup v tradiční 

byrokratické organizaci s důrazem na programovaný přístup s řadou nejrůznějších kurzů, 

postupů podle předem daných bodů a systému vyhodnocování výsledků neţ v inovativní 

organizaci, které se zaměří spíše na to, aby poskytla manaţerům podněty, podporu a koučink 

jaký potřebují. Stále však platí, ţe třemi základními přístupy k rozvoji manaţerů jsou: [2] 

 

1. učení se prací; 

2. formální vzdělávání; 

3. zpětná vazba, pomoc a podpora. 

 

Tyto přístupy lze uskutečňovat formálními a neformálními prostředky. [2] 

 

Formální přístupy k rozvoji manaţerů zahrnují: 

 

 Koučování, monitorování a odezvy ze strany nadřízených a to kontinuálně při procesu 

řízení pracovního výkonu a také mentoring. 

 Rozvoj pomocí získávání pracovních zkušeností – rotace práce, rozšiřování práce, 

řešení problémů v projektových týmech, stáţe apod. 

 Formální vzdělávání pomocí interních i externích kurzů – spíše však v podobě etap 

probíhajících po dobu několika měsíců neţ formou jednorázových kurzů. 

 Strukturované rozvíjení sebe sama podle individuálního učebního programu 

odsouhlaseného nadřízeným nebo poradcem pro rozvoj.  

 E-learning jakou součást kombinovaného vzdělávacího programu. 

 

Neformální přístupy to jsou pak hlavně moţnosti a příleţitosti k učení během praxe. Kaţdý 

problém, se kterým jsou manaţeři konfrontováni během kaţdodenní činnosti. Manaţeři dle 

svých schopností a dispozic absorbují dané zkušenosti a tím si rozšiřují své obzory.  

Je však také vhodné vyuţít poloformálních sloţek, které manaţerům pomáhají učit se 

efektivněji. Zde řadíme: 

 

 Důraz na sebehodnocení – manaţeři jsou poţádáni, aby svůj výkon zhodnotili 

v porovnání s dohodnutými cíli a analyzovali faktory, které přispěly k více či méně 

efektivnímu výkonu. 
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 Manaţeři by si měli vypracovat své vlastní plány osobního rozvoje či programy 

vzdělávání. 

 Vedení manaţerů ze strany nadřízených, aby diskutovali své problémy a své 

příleţitosti nejen s těmito nadřízenými, ale také s kolegy a mentory. Výstupem by 

mělo být zjištění, co se potřebují naučit nebo co musejí být schopni dělat. 

 

Ucelený (integrovaný) přístup k rozvoji manažerů 

 

Ucelený přístup k rozvoji manaţerů pouţívá rozumným způsobem jak výše zmíněné 

formální, tak neformální metody. Existuje přitom pět zásad. Jimiţ je třeba se řídit: [2] 

 

Reálnost a skutečná podstata řízení – přístup k rozvoji manaţerů by se měl vyhnout 

zjednodušeným předpokladům o tom, co musejí manaţeři znát nebo co musejí dělat, 

zaloţených na klasické analýze řízení jako procesu plánování, organizování, usměrňování a 

kontrolování. Ve skutečnosti je manaţerská práce relativně dezorganizovaná a roztříštěná a to 

je důvod, proč mnozí manaţeři-praktici odmítají snadná řešení nabízená některými programy 

formálního vzdělávání manaţerů. Jak řekl Kanter (1989): „Manaţerská práce prochází tak 

enormními a rychlými změnami, ţe mnozí manaţeři přetvářejí své povolání za pochodu.“ 

 

Relevance – je příliš snadné předpokládat, ţe všichni manaţeři potřebují znát takové 

ekonomické postupy a metody jako je strategické plánování, přidaná ekonomické hodnota, 

bilanční analýza apod. Procesy rozvoje manaţerů musejí brát v úvahu potřeby jednotlivých 

manaţerů ve specifických pracovních funkcích a tyto procesy mohou, ale nemusejí zahrnovat 

výše uvedené metody. Mezi těmito metodami by mělo být nejen to, co by manaţeři měli znát 

nyní, ale také to, co by měli znát a být schopni dělat – pokud mají odpovídající potenciál – 

v budoucnosti.  

 

Seberozvíjení – manaţery je třeba vést k tomu, aby se rozvíjeli, a je třeba jim přitom 

pomáhat. Řízení pracovního výkonu má za úkol poskytovat v tomto směru orientaci. 

 

Učení se ze zkušeností – jestliţe učení a vzdělávání můţeme charakterizovat jako modifikaci 

chování pomocí záţitků nebo zkušeností, pak základní metodou formování manaţerů je 

poskytnout jim tu správnou paletu zkušeností, a to v pravý čas v průběhu jejich kariéry, a 

pomoci jim poučit se ze zkušeností – „učení akcí“ je z tohoto hlediska vhodnou metodou. 
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Formální vzdělávání  - vzdělávací kurzy mohou doplňovat, ale nikdy nemohou nahradit 

zkušenost. Musejí být pečlivě načasovány a vybrány či vytvořeny za účelem uspokojení 

specifických potřeb. Všeobecně je třeba se zaměřit na identifikování a uspokojování 

individuálních potřeb učení a vzdělávání. [2]. 

 

2.2.5 Odpovědnost za rozvoj manažerů 

 

Rozvoj manaţerů není ţádnou samostatnou činností, kterou by bylo moţné předat do 

rukou specialistů a pak se o ni jiţ dále nestarat. Úspěšnost programu rozvoje manaţerů závisí 

na tom, do jaké míry se v něm budou angaţovat všechny úrovně řízení. Rozvoj podřízených je 

třeba povaţovat za přirozenou a podstatnou část práce kaţdého manaţera.  

 

Tradiční pohled je takový, ţe se organizace o rozvoj manaţerů nemusí starat. Přirozený 

proces výběru a tlak konkurence zajistí, ţe přeţijí ti nejvhodnější. Tento přístup se v čase 

ukázal jako nepravdivý. Skutečná úloha organizace v rozvoji manaţerů leţí někde mezi 

těmito dvěma extrémy.  

 

Na jedné straně v podmínkách rychlého růstu a změn nestačí ponechat všechno na 

náhodě. Na druhé straně v přespříliš propracované a komplikované programy rozvoje 

manaţerů nelze v organizaci úspěšně zavádět.  Dle Petera Druckera (1955): „Rozvoj je vţdy 

rozvojem sebe sama. Nic by pro podnik nemělo být absurdnější neţ přijmout zodpovědnost za 

rozvoj člověka. Odpovědnost spočívá na jednotlivci na jeho schopnostech, jeho úsilí.“ Dále 

pak ale pokračoval: „Kaţdý manaţer v podniku má příleţitost povzbuzovat seberozvíjení 

jedinců nebo je dusit, řídit je nebo nesprávně orientovat.  

 

Mělo by mu být výslovně uloţeno pomáhat všem podřízeným v tom, aby orientovali, 

řídili a vynakládali své úsilí o vlastní rozvoj produktivně. A kaţdý podnik můţe nabízet svým 

manaţerům podněty a příleţitosti pro systematický rozvoj. [2] 

 

Mezi důleţité faktory, které ovlivňují kariérní rozvoj manaţera, patří pracovní prostředí. 

V případě nepříznivého prostředí, nemůţe být příznivý ani rozvoj manaţera. Z těchto důvodu 

se upřednostňuje tzv. „pěstitelský“ přistup k rozvoji manaţerů.  
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Manaţeři tedy musejí převzít hlavní zodpovědnost za svůj vlastní rozvoj. Organizace 

můţe pomoci a nadřízený manaţera musí akceptovat zodpovědnost za povzbuzování a 

podporu seberozvíjení a za vedení v tomto procesu. Od jedinců se očekává, ţe si vytvoří své 

plány osobního rozvoje, které by měly odpovídat na tyto otázky: 

 

 Jaké znalosti a/nebo dovednosti chcete získat? 

 Jaké úrovně schopností chcete dosáhnout? 

 Jaké jsou cíle vašeho učení a vzdělávání? (Toto by mělo být definováno v podobě 

výběru oblastí, v nichţ je třeba výkon zlepšit nebo v podobě toho, jaké nové věci 

budete schopni dělat po ukončení vzdělávání.) 

 Jak chcete dosáhnout svých cílů? (Jaké úkoly, projekty, cvičení musíte absolvovat 

nebo jakou literaturu prostudovat? 

 Co budete potřebovat, pokud jde o počítačové vybavení, knihy, koučování, 

mentoring? 

 Jakým způsobem prokáţete své vzdělávání? Jaká kritéria budou pouţita k zabezpečení 

toho, aby důkazy o vašem vzdělávání byly dostačující? [2] 

 

Plán rozvoje by měl být rozčleněn na jasně definované fáze a v podobě bodů by v něm 

měly být uvedeny jednotlivé formy či kroky vzdělávání. Doba potřebná pro kaţdou fázi a 

celková délka programu by měly být stanoveny současně s odhadem nákladů na vzdělávání, 

pokud nějaké budou. [5] 

 

2.3 Formy vzdělávání manažerů 

 

2.3.1 Koučování 

 

Britská Industrial Society (1999) definuje koučování jako „umění usnadňující zlepšovaní 

výkonu, vzdělávání a rozvoj jiných lidí“. Má formu osobního přístupu ke vzdělávání na 

pracovišti, který pomáhá lidem rozvíjet jejich dovednosti a úroveň schopností. [2]  

Jedná se o rychlé zlepšování dovedností, chování a výkonu. Podstatou koučování je dobře 

členěný (strukturovaný) dialog směřující k určitému cíli. Potřeba koučování můţe vzniknout 

na základě formálního i neformálního zkoumání a posuzování pracovního výkonu. Koučování 

jako součást normálního procesu řízení tvoří: [2] 
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 zabezpečování toho, aby si lidé uvědomovali, jaký je jejich pracovní výkon, a to 

například tak, ţe odpovídají na otázku, co soudí o své práci; 

 kontrolované delegování – zabezpečování toho, aby lidé nejen věděli, co se od nich 

očekává, ale také aby chápali, co musejí znát a být schopni dělat, aby uspokojivě 

dokončili úkol; 

 vyuţívání kaţdé příleţitosti k prosazování a propagování vzdělávání; 

 podněcování lidí, aby se zabývali náročnějšími problémy a tím, jak s nimi zacházet. 

 

Rámec pouţívaný kouči se nazývá GROW model: 

G – (goal=cíl) je cíl koučování, který je třeba vyjádřit v konkrétních měřitelných poţadavcích. 

R – (reality=skutečnost) znamená drţet se skutečnosti – jde o proces vytvoření úplného      

       popisu toho, co se koučovaná osoba potřebuje naučit. 

O – (option=nabídka, moţnost) se týká zkoumání nabízejících se moţností – jde o rozpoznání            

       tolika řešení a aktivit, kolik je moţné. 

W – (wrapping up=shrnutí) – dochází k němu, kdyţ kouč zjistí, ţe je koučovaný jedinec  

       odhodlán k akci. 

 

Pro správný výsledek koučování je důleţité, aby kouč chápal, ţe jeho úlohou je pomáhat 

lidem, aby se učili. Manaţeři by si pak měli být vědomi toho, ţe jejich současná úroveň 

znalostí, dovedností nebo chování potřebuje zlepšit. Plány koučování mohou a měly by být 

vtěleny do plánů osobního rozvoje stanovených v rámci dohody o pracovním výkonu. [2] 

 

2.3.2 Mentoring 

 

Jedná se o proces, který pouţívá speciálně vybraných a vyškolených jedinců, kteří vedou 

pracovníka a poskytují mu rady a také soustavnou podporu, čímţ pomáhají při vzdělávání a 

rozvoji jim přiděleného manaţera. Jedná se hlavně o to, aby mentor připravoval pracovníky 

k tomu, aby v budoucnu pracovali lépe a připravili se tak pro kariérní postup. Doplňuje 

například výše zmíněné koučování a další formální vzdělávání a výcvik tím, ţe nabízí 

individuální vedení od zkušených manaţerů, kteří znají podmínky dané organizace. [2] 
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2.3.3 Učení se akcí 

 

Jedná se o metodu, která pomáhá v rozvíjení manaţerů tím, ţe je vystavuje skutečným 

problémům, které musejí analyzovat, formulovat doporučení a podniknout dané kroky. Tato 

metoda vychází z předpokladu, ţe nejlépe se manaţeři učí, pokud něco dělají, tedy kdyţ se 

mohou učit praxí. Běţně tato metoda spočívá ve vytvoření skupiny čtyř nebo pěti manaţerů, 

kteří mají za úkol vyřešit nějaký problém. Pomáhají si a učí se jeden od druhého, ale je 

přítomen také externí konzultant.[9] 

 

2.3.4 Outdoor learning 

 

Jak jiţ z názvu vyplývá, jedná se o venkovní aktivity. Princip spočívá v tom, ţe účastníci 

působící v týmech musejí provádět pohybové aktivity, o kterých neví zhola nic. Smyslem je 

ukázat určité příklady podnětu či výzev, se kterými se musejí setkávat při práci. Naučí se, jak 

dokáţou fungovat pod tlakem v rámci práce v týmu.  

 

2.3.5 Výcvik 

 

Výcvik znamená pouţívání systematických a plánovitých vzdělávacích aktivit k podpoře 

učení. Zahrnuje pouţívání formálních procesů přinášejících znalosti a pomáhající lidem 

získávat dovednosti, které nutně potřebují, aby uspokojivě vykonávali svou práci. Jde o jeden 

z několika moţných kroků, které můţe organizace poskytnout k podpoře vzdělávání. [2] 

 

Metody výcviku: 

 

Instruktáž  

Postup přípravy instruktáţe zahrnuje šest fází: 

1. Instruktor musí mít plán prezentace dané problematiky a plivat vhodné vyučovací 

metody a pomůcky (písemné materiály, projektor). Zahrnujeme zde také přípravu 

účastníku na instruktáţ. 

2. Prezentace by se měla skládat z kombinace sdělování a ukazování – z výkladu a 

demonstrování. 

3. Výklad by měl být co moţná nejjednodušší a nejpřímočařejší. V maximální moţné 

míře by měl být vyuţívány filmy, schémata, grafy a jiné vizuální pomůcky.  
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4. Demonstrování je podstatnou fází instruktáţe. Uskutečňuje se ve třech krocích: 

a) Předvedení celé operace normální rychlostí, tak jak by se měla provádět. 

b) Operace je předvedena pomalu v přesném sledu, úkon po úkonu, 

c) Operace je dvakrát nebo třikrát předvedena opět pomalu, aby se zdůraznilo, 

jak, kdy a proč se dělají jednotlivé po sobě jdoucí úkony 

5. Procvičování spočívá v tom, ţe napodobuje instruktora a pod jeho vedením opakuje 

operaci. ¨ 

6. Zdokonalování probíhá během celého období výcviku po dobu potřebnou k tomu, aby 

účastník dosáhl takové úrovně pracovního výkonu, která bude odpovídat normálnímu 

zkušenému pracovníkovi.  

 

Přednáška 

 Jedná se o výklad s malou participací účastníků, s výjimkou závěru, kde bývá prostor pro 

otázky a odpovědi. Přednášející má pod kontrolou jak obsahovou, tak časovou strukturu 

přednášky. Efektivnost přednášky závisí na schopnostech přenášejícího prezentovat informace 

s rozumným pouţitím vizuálních pomůcek.  

Je logické, ţe posluchači si na konci přednášky nebudou pamatovat vše z toho, co jim 

bylo řečeno. Je proto vhodné na konci přednášky shrnout nejdůleţitější body výkladu. 

V zájmu efektivity by přednáška neměla být příliš dlouhá; nemá obsahovat příliš mnoho 

informací. Musí se také snaţit jasně ukázat, co se musí udělat pro praktické vyuţití 

přednášené látky. 

 

Diskuze 

Účelem diskuze je přimět posluchače, aby se aktivně zapojili do učení; poskytnout 

moţnost učit se ze zkušeností ostatních a rozvíjet v nich schopnosti sebevyjadřování. Cílem 

školitele je vést diskuzi a usměrňovat uvaţování a myšlení diskutérů. Zaměřuje se tedy více 

na formování postojů neţ na sdělování nových znalostí.  

   

Případová studie 

Případová studie je popis určité události nebo řady okolností, které dané osoby analyzují, 

aby odhalily příčinu problému a vypracovaly jeho řešení. Tato metoda se vyuţívá nejčastěji 

právě v kurzech pro manaţery a vedoucí týmů, protoţe takto mohou nejlépe získat a rozvíjet 

prostřednictvím zkoumání skutečných událostí své manaţerské schopnosti.[9] 
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Hraní rolí 

Při této metodě účastníci na sebe berou role postav a předvádějí určitou situaci. Situace 

by měla být pečlivě připravena a kaţdý účastník by měl mít stručný popis s vysvětlením své 

role. 

Důvodem vyuţití této metody je poskytnutí znalostí manaţerům a vedoucím týmů pro 

zvládání obtíţných situací, kdy spolu lidé jednají tváří v tvář. Jedná se o případy výběrových 

řízení, hodnotících rozhovorů, koučování, vedení skupiny či schůze. Tato metoda umoţňuje 

získat od školitele odbornou radu a konstruktivní kritiku a to v podmínkách, kdy nelze ještě 

nic zkazit. Problém můţe spočívat v tom, ţe účastníci upadají do rozpaků, jednak neberou 

cvičení váţně a někdy také přehrávají své role. [9] 

 

Simulace 

Tato metoda kombinuje dvě výše uvedené metody případové studie a hraní rolí 

v podmínkách učebny tak, aby bylo dosaţeno maximální míry realismu. Provádí se 

napodobováním a předváděním situací, které co nejvíce odpovídají skutečným podmínkám. 

Přináší to moţnost vyzkoušet si a praktikovat chování v podmínkách, stejných nebo velice 

podobných tomu, s čím se budou setkávat po ukončení kurzu. [2] 

 

Skupinová cvičení 

Podstatou je zkoumání problémů a formulace řešení jako skupina. Můţe se jednat jak 

případovou studii, tak i o problém bez souvislosti s kaţdodenní prací.  

Cílem je vyzkoušet si schopnost pracovat kolektivně a uvědomili si, jak se chová skupina 

lidí při řešení problému a při rozhodování. [2] 

 

E-learning 

Termín e-learning se poprvé objevil ve Spojených státech v polovině šedesátých let, ale 

rozhodující pozornost vzbudil teprve na konci devadesátých let v souvislosti s rozmachem 

informačních technologií. Jedná se tedy o poskytování vzdělávání pomocí počítačové a 

internetové technologie za účelem rozvoje jedinců. E-learning zlepšuje učení a vzdělávání 

tím, ţe doplňuje vzdělávání tváři v tvář. Nejedná se ani tak o záleţitost technologie jako spíše 

záleţitost učení zaloţeného na technologii.  

Jednotlivé typy e-learningu jsou: 
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1. Samostatný e-learning – vzdělávající se osoba pouţívá příslušnou technologii, ale není 

v dané době napojena na instruktora nebo další osoby. 

2. Ţivý e-learning - instruktor i vzdělávající jsou v dané chvíli spolu v kontaktu, ale na 

jiných místech. 

3. Kolaborativní e-learning – podporuje učení a vzdělávání pomocí výměny a předávání 

informací a znalostí pomocí diskuzních fór, chatu a počítačových bulletinů. 

 

Tab. 2.1 Správně namixovaný program e-learningu 

                       

Zdroj: [2] 

Podstatným rysem e-learningu je, ţe zabezpečuje, aby ke vzdělávání došlo tehdy, kdy je 

to nejvíc zapotřebí, tzn. „právě v tom čase“. Tento typ vzdělávání má velkou výhodu v tom, 

ţe můţe být šit na míru danému jedinci – je moţno si vybrat z balíku různé typy, které 

vzdělávané zajímají.  

Programy e-learningu se mohou týkat obvyklých podnikových procesů a postupů, 

programů vzdělávání a také rozvoje dovednosti v oblasti informačních technologií. Nejsou 

však efektivní při rozvíjení „měkkých“ dovedností.  

 

 

 

 

 



18 

 

Development centra (rozvoje programy na bázi assessment center) 

Cílem těchto rozvojových programů je pomoci účastníkům, aby si uvědomili schopnosti, 

které jejich práce vyţaduje, a aby si vytvořili své vlastní plány osobního rozvoje pro moţný 

pokrok v kariéře. Podobně jako assessment centra – tedy diagnostické programy – jsou i tato 

development centra – tedy rozvojové programy zaloţena na poţadavcích týkajících se 

schopností. Oproti assessment centrům, které jsou zaměřeny spíše na současné schopnosti, 

jsou development centra, jak uţ název napovídá (develop=rozvíjet se), zaměřeny spíše na 

schopnosti potřebné v budoucnu. Významným rysem programu jsou simulace různých druhů 

– kombinace výše zmíněných případových studií a hraní rolí. Tyto akce jsou vedeny 

moderátory, kteří jsou k tomuto speciálně proškoleni. Tyto development centra bývají 

obvykle vícedenní mimo prostory zaměstnání. [2] 

 

2.4 Trendy ve vzdělávání manažerů 

 

2.4.1 Poslání trendu 

 

Definice: 

Trend obecně znamená směřování, tendenci spíše dlouhodobého procesu změny. Užívá se 

v běžné řeči i ve vědách o současně probíhajících a těžko předvídatelných změnách, zejména v 

hospodářské a kulturní oblasti. 

 

Konkrétně v našem případě trendem tedy je úprava vzdělávacích procesů v reakci na 

globální změny v posledních zejména 20. letech a zavádění nových forem vzdělávání a 

rozvoje a to nejen tak, aby to odpovídalo potřebám manaţerů a poţadavkům na ně kladených, 

ale také, aby vzdělávání bylo v souvztaţnosti s cíly organizace.  

V souvislosti s v úvodu nastíněnými změnami se pro stále větší počet pracovníků stává 

vzdělávání celoţivotní záleţitostí. Nejvíce to platí pro pracovníky v řídících funkcích – 

manaţery. Společnosti si toto uvědomují a tak se pojem učící se organizace více a více stává 

realitou neţ teoretickým názvem. Nejde jen o proklamace, tyto změny a trendy lze doloţit 

fakty - např.: 
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 prodluţující se délkou studia v ekonomicky vyspělých zemích,  

 růstem výdajů organizací na vzdělávání zaměstnanců, 

 zvyšováním počtu podnikových univerzit. 

 

Proč je tedy potřeba změn v koncepci vzdělávání? 

 

 Rychlý přístup k důleţitým informacím potřebným pro dodání poţadované sluţby 

našim zákazníkům, nebo pro výkon profese 

 Nové produkty, nové sluţby a nové technologie 

 Včasné a rychlé dodání poţadovaných znalostí pro klíčové skupiny zaměstnanců 

 Řízení procesu získávání znalostí a dovedností  

 Poskytnutí nástrojů k předávání a sdílení informací / zkušeností  

 Moţnost individuálního vzdělávání a rozvoje, koučink  

 Rozvoj technologií se vyvíjí geometricky, znalosti lineárně 

 Stále náročnější zákazník – nutno identifikovat a uspokojit jeho potřeby 

 Rychlé zastarávání poznatků 

 Maximálně vyuţít potenciál manaţerů s cílem zvýšení výkonu  

 Nástup konkurence  

 

 

2.4.2 Koho se trend týká? 

 

Odpověď na danou otázku není jednoznačná. Trend se netýká pouze manaţerů, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. Zasahuje a ovlivňuje také ostatní pracovníky na niţších pozicích 

prostřednictvím právě manaţerů, kteří je řídí. Jak jiţ bylo naznačeno, mělo by být vzdělávání 

v souladu s cíli a směřováním organizace, proto trend nepochybně ovlivňuje také ji. Vytváří 

tím pádem také poţadavky a nároky na úsek metodiky a rozvoje, pokud jej společnost má, či 

obecně na HR oddělení.  

Zprostředkovaně trend působí také na ostatní skupiny v procesu – odborníky na 

vzdělávání, dodavatelé, konkurenci a zákazníky, jelikoţ cílem rozvoje manaţera je rovněţ 

zkvalitnění jeho práce a tím pádem lépe odvedená sluţba zákazníkovi.  
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2.4.3 Dopady trendu 

 

Globální změny ve světě iniciují nové přístupy a formy vzdělávání, odlišné od těch, které 

dobře fungovaly v minulosti. S tím souvisí také dopady trendu. 

V současnosti roste potřeba kvalitního vzdělávání manaţerů, coţ vyvolává nutnost 

inovativního přístupu k této oblasti. Mění se koncepce managementu a leadershipu. To 

vyţaduje i vyšší intelektuální flexibilitu manaţerů a získávání relevantních znalostí, 

schopností a dovedností. 

 

 Nové role manažerů  

Nové role vyţadují všestranný rozvoj osobnosti manaţerů, coţ v oblasti manaţerského 

vzdělávání podporuje vznik řady nových trendů, včetně metod hodnocení jejich účinnosti.  

Roste pozornost věnovaná individualizovaným formám vzdělávání a personálního 

rozvoje manaţerů, jako mentoring, koučing. Nastává posun od manaţerských kariérových 

struktur k otevřenějším trhům práce. 

 

Využití mentální kapacity  

Nový leadership směřující od transakčního k transformačnímu vedení vyţaduje pro svůj 

rozvoj nejen nové schopnosti, širší znalosti, dovednosti, ale i definované hodnoty.  

Tento posun vyţaduje změnu metodiky, např. postup od teorie k praxi, či od celku k části. 

Nyní směřuje od rolí k procesům, od znalostí k učení, od individuální znalosti k partnerství, 

od izolované analýzy k reflexivnímu porozumění. Respektuje přitom rozvoj firmy jako celku 

a rozvoj jednotlivce, jako jeho součásti.  

Firmy si dnes stále více uvědomují, ţe jejich největší bohatství tkví v lidech. Usilují tedy 

o to, aby vědomosti, dovednosti, osobnostní vlastnosti a ţádoucí způsoby chování 

zaměstnanců, optimálním způsobem reflektovaly firemní vizi a danou firmu posílily nejen při 

úspěšném působení na současném trhu, ale aby jí umoţňovaly i další rozvoj k formulovaným 

strategickým firemním cílům. 

 

Přenositelnost výkonu  

Některé prvky pracovního výkonu byly shledány jako přenositelné. Výhoda tkví v tom, 

ţe kdyţ jedinec prošel na principu stanovených kompetencí např. programem k zvládnutí 

kompetence komunikace s druhými lidmi, je předpoklad, ţe tuto dovednost má na měřitelné 

úrovni zvládnutou.  
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Lze ji tak v případě potřeby dále rozvíjet na další aplikační, či úrovňový stupeň, nebo ji 

uplatnit na jiné pracovní pozici v dané firmě, či ve firmě jiné, v rámci horizontální i vertikální 

mobility pracovníků. 

 

 Kompetenční modely  

Velký rozdíl mezi klasickým a kompetenčním pojetím rozvoje spočívá v tom, ţe dříve 

jsme uvaţovali, co ten který pracovník na dané pozici můţe na poli vzdělávání potřebovat, 

aby mohl být úspěšný. Nyní se situace diametrálně změnila.  

 

Firmy u konkrétních úspěšných pracovníků formulují to, co jim umoţnilo dosáhnout 

úspěchu. Tlak na kompetentnost manaţerů ve všech směrech roste, ukazuje se však, ţe pro 

dosaţení potřebné úrovně je nutné posilovat jejich odvahu a odhodlání vědomě pouţívat 

získané znalosti a dovednosti v manaţerské praxi. K tomu účinně přispívají speciální formy 

individuálního vzdělávání, vyuţívané posud zejména pro top management, např. jiţ uvedený 

koučing a mentoring. 

 

Mobilita manažerů  

Novým jevem současnosti je vysoká pracovní mobilita manaţerů, která zesiluje význam 

provázanosti manaţerského vzdělávání s konkrétní zastávanou pracovní pozicí.  

Důleţité je také přizpůsobování vzdělávání managementu poţadavkům jak organizací, 

tak i jednotlivců. Školení managementu podle předem připravených programů ztrácí na 

aktuálnosti. Zájem je dnes zejména o takové programy, které odráţejí reálné praktické úkoly a 

situaci konkrétní firmy a jsou zaměřeny na rozvoj a specifické cíle. Od připravených 

univerzálních kurzů se pozornost přesouvá k adresným studijním programům a reálným 

cílům. Od přednášení a poslouchání, k účasti a interaktivnosti a k praktickým aplikacím.  

Praxe jinde osvědčená a nejlépe vhodná pro uplatnění ve vlastní společnosti se stává 

velmi vyhledávanou.  

 

Manažerské vzdělávání jako investice  

Protoţe úroveň společnosti se odvíjí od kvality jejího managementu, začíná se prosazovat 

přístup ke vzdělávání manaţerů jako k významné investici pro další pozitivní rozvoj nejen 

konkrétního manaţera, ale zejména celé firmy, či společnosti.  

Prostředky na vzdělávání se chápou stále více jako investice a jsou proto mnohdy úspěšně 

začleňovány do obchodních a dalších projektů, i v rámci fondů EU, coţ navíc umoţňuje 
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mnohem snazší vyhodnocení návratnosti. Tento významný posun dává nové moţnosti rozvoje 

manaţerského vzdělávání, které se tak namísto nákladů stávají investicemi. 

 

Jak je zřejmé, kaţdá z oblastí sebou nese i určitá rizika či hrozby na které je nutno 

reagovat a přizpůsobit jim vzdělávání a rozvoj manaţerů. Všechny však obsahují postupy 

v reakci na změny, kterými procházíme. Obecně to můţeme popsat tímto vztahem: 

 

Dynamika světa –> dopad na vzdělávání ->>> Dynamika světa dynamizuje vzdělávání. 

 

Z toho vyplývají následující dopady: 

 

 Rychlé inovace a krátká ţivotnost produktů 

 Orientace na zákazníka – zvyšující se očekávání 

 Vzdělávání na základě poţadavků praxe 

 Průnik IT do vzdělávání (e-learning) – vyškolení  

velkého mnoţství zaměstnanců v krátkém čase 

 V co nejkratším čase zprostředkovat stále více informací  

 Nabízet řešení pro budoucnost  

 Profesionalizace vzdělávání  

 Zabezpečit uchování znalostí ve firmě při velké fluktuaci  

 

 

2.4.4 Využití trendu v podnikové praxi 

 

Nejmodernějším trendem ve vzdělávání vedoucích pracovníků je úzké propojení teorie s 

praxí. Učení neslouţí pouze k předávání informací, ale jako prostředek určité změny v 

organizaci nebo vedení. Tento trend se projevuje například tím, ţe firmy spojují vzdělávání 

vedoucích pracovníků rovnou s prováděním určité změny (transformace) ve své organizaci. 

 

Časté je vyuţití známého čtyřstupňového modelu učení, původně vyvinutého firmou IBM: 
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První úroveň předpokládá vytvoření povědomosti, základního přehledu o určité 

problematice. Strategií pro získání této úrovně znalostí je učení se z dostupných informací 

formou čtení, poslouchání či prohlíţení webových stránek či na webu umístěných učebnic, 

videí. Technologií, která toto učení podporuje je Internet. 

 

Cílem druhé úrovně učení je získání znalostí. Hovoříme zde o získání těchto znalostí 

z interakce. K efektivním metodám získávání a osvojování znalostí patří interaktivní učení, 

simulace, hry, interaktivní hry, koučování a řešení modelových situací. Vhodnou technologií 

zde jsou multimédia. 

 

Podstatou třetí úrovně je užití znalostí a dovedností v reálných situacích. Strategií je zde 

učení se ze vzájemné spolupráce, které předpokládá prodiskutování situace a společnou 

realizaci společně nalezeného řešení. Vhodnou metodou k takovému to učení jsou virtuální 

třídy, online konference, e-laboratoře, teaming. 

 

Čtvrtá úroveň učení usiluje o aplikaci získaných znalostí a dovedností. Strategie tohoto 

učení vychází z kolokace (být spolu, budovat komunikaci a vztahy, společně proţívat a 

společně jednat). Vhodnými metodami k tomu je učení se ze zkušeností, mentoring, hraní rolí, 

koučování, případové studie, práce v klasických třídách), které předpokládají tradiční face-to-

face učení.   

 

2.5 Vyhodnocování vzdělávání 

 

Proč vyhodnocovat vzdělávání? Je důleţité vyhodnocovat vzdělávání, aby se posoudila 

jeho účinnost při dosahování těchto výsledků, které byly stanoveny v souvislosti 

s plánováním vzdělávací akce, a aby se ukázalo, kde je zapotřebí zlepšení nebo změn, aby 

bylo vzdělávání ještě účinnější. Jiţ ve fázi plánování samotného plánování vzdělávání je třeba 

vytvořit kritéria pro hodnocení vzdělávání. Přístupy k vyhodnocování se tradičně soustřeďují 

na vzdělávací akce. V současnosti je tendence soustřeďovat se více na ověřování celého 

procesu vzdělávání. 

Dle Hamblina (1974) je proces vyhodnocování vzdělávání moţno definovat jako „kaţdý 

pokus získat informace o účincích vzdělávacího programu a ocenit hodnotu tohoto vzdělávání 
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ve světle této informace“.  Jedná se vlastně o porovnávání cílů s výsledky tak, aby byla 

zodpovězena otázka, zda a do jaké míry vzdělávání splnilo svůj účel.  

 

2.5.1 Úrovně vyhodnocování vzdělávání 

 

Kirkpatrick (1994) zmiňuje čtyři úrovně vyhodnocování vzdělávání:  

 

Úroveň 1. Reakce 

Na této úrovni zkoumáme, jak účastníci na toto vzdělávání reagují. V tomto smyslu se 

tedy zkoumá spokojenost bezprostředního zákazníka. Kirkpatrick navrhuje následující kroky: 

 

 určete, co chcete zjistit; 

 vytvořte formulář, který bude určovat mnoţství reakce; 

 podněcujte účastníky, aby napsali připomínky a návrhy; 

 zajistěte, abyste získali odpověď od všech účastníků; 

 zajistěte, abyste získali poctivé a upřímné odpovědi; 

 vytvořte přijatelné standardy; 

 posuzujte reakce účastníků podle těchto standardů a podnikněte vhodné kroky; 

 pokud je to vhodné, informujte o reakcích účastníků. 

 

Úroveň 2. Hodnocení poznatků 

Na této úrovní získáváme informace o tom, do jaké míry byly splněny cíle vzdělávání. Je 

třeba zjistit, mnoţství znalostí, které si účastníci osvojili, jaké dovednosti si osvojili nebo 

zlepšili a do jaké míry se změnily jejich postoje. Obojí lze měřit prostřednictvím testů. 

 

Úroveň 3. Hodnocení chování 

Hodnotíme, do jaké míry se po návratu pracovníků na pracoviště změnilo jejich chování. 

Nakolik absolventi uplatňují získané znalosti, dovednosti a postoje při výkonu práce. 

Hodnocení by mělo posoudit, do jaké míry bylo dosaţeno cílů vzdělávání týkajících se změn 

chování znalostí a dovedností.  
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Úroveň 4. Hodnocení výsledků 

Jedná se o poslední úroveň hodnocení a posuzuje tak prospěšnost vzdělávání z hlediska 

nákladů. Cílem je určit přidanou hodnotu vzdělávání a rozvoje. Je zaloţeno na zkoumání před 

vzděláváním a po něm. Hodnocení výsledků je samozřejmě snadnější, pokud jej můţeme 

kvantifikovat. Toto však není vţdy snadné, jelikoţ ne vţdy jsme schopni míru přínosu 

vzdělávání ke zlepšení výsledků oddělit tento přínos od jiných činitelů. Snad nejčastější 

metodou demonstrace, ţe se vzdělávací programy vyplácejí, je měření návratnosti investic. 

 

2.5.2 Návratnost investic jako metoda vyhodnocování 

 

Hlasy obhajující návratnost investic jako prostředek hodnocení účinku vzdělávání na 

výkon organizace jej vypočítávají takto: 

 

Přínos ze vzdělávání (v Kč) – náklady na vzdělávání (v Kč)     x 100 

náklady na vzdělávání (v Kč) 

 

Tento typ měření je však uţitečný pouze pro hodnocení celkového účinku vzdělávání, 

jelikoţ vše co souvisí se znalostmi, dovednostmi a vůbec se schopnostmi lidí a jejich 

získáváním, je velmi obtíţně měřitelné či úplně neměřitelné, coţ znamená, ţe je velmi obtíţné 

cokoliv vyjadřovat čísly a propočty. Časté dotazy manaţerů na návratnost investic bývají 

mnohdy zcela zcestné a svědčí spíše o nedostatku znalostí. 

U specifického vzdělávání by měla být nastavena specifická měřítka. Například pokud je 

cílem rozvoje větší znalost a respektování zákazníků, pak by měl být efekt měřen pomocí 

konečného efektu výdajů na zákazníky, spokojenosti zákazníků a počtu zákazníků. 

 

Výzkuma Twitchella a kol. (2000) zjistil, ţe mnohé organizace pouţívají 1. a 2. úroveň 

vyhodnocování u některých programů méně neţ polovina se pokoušela o 3. úroveň a pouze 

malé procento pouţívalo 4. úroveň vyhodnocování. 
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2.5.3 Použití vyhodnocování vzdělávání   

 

Dle Reida a kol. (2004): „Čím více péče se bude věnovat posuzování potřeb a čím 

preciznější budou cíle, tím větší bude pravděpodobnost efektivního vyhodnocování.“ To je 

východisko pro provádění vyhodnocování na různých úrovních. Můţeme hovořit o jakémsi 

řetězu. Vzdělávání vyvolá reakce, které vedou k učení, které dále vede ke změnám 

pracovního prostředí, coţ vede k výsledkům v organizační jednotce a celé organizaci. Můţe to 

však vyvolat rozličné reakce. Vzdělávané osoby mohou na kurz reagovat příznivě, ale naučí 

se málo nebo nic. Mohou se naučit, ale nemají moţnost nebo nemohou dané zkušenosti 

aplikovat. Mohou aplikovat, ale z rozličných důvodů to na jejich pracovišti nefunguje. 

Vyhodnocování můţe začít na jakékoliv z výše uvedených úrovní. Jediný výsledek 

zpětné vazby, který má nějakou cenu, jsou viditelná zlepšení na úrovni organizační jednotky 

či organizace. Pokud nemůţeme dané výsledky kvantifikovat, je moţné je ospravedlnit 

změnami chování, které byly také cílem programu. Jsou však také důleţité reakce 

zúčastněných, protoţe tyto poskytují zpětnou vazbu, pokud jde o kvalitu poskytovaného 

vzdělávání.   
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3 Charakteristika vybraného problému 

 

3.1 Představení společnosti 

 

 

 

         

Zdroj: [19] 

 

RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG) patří mezi pět největších 

evropských elektrárenských a plynárenských společností. Podniká ve výrobě, obchodu, 

přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Více neţ 70.000 zaměstnanců dodává více neţ 16 

milionů m zákazníků elektřinu a přibliţně 8 milionům zákazníků plyn. V hospodářském roce 

2009 dosáhla společnost RWE zisku ve výši přibliţně 48 miliard EUR. 

RWE je výrobcem elektřiny č. 1 v Německu, č. 2 v Holandsku a č. 3 ve Velké Británii. 

Postavení na trhu ve střední a jihovýchodní Evropě se neustále rozšiřuje. Prostřednictvím 

RWE Dea skupina úspěšně podniká ve výrobě plynu a těţbě ropy v Evropě, severní Africe a v 

oblasti Kaspického moře. RWE Supply & Trading je jednou z předních evropských 

společností obchodujících s energiemi. 

RWE reaguje na změny v potřebách zákazníků a nabízí nové produkty v oblasti elektřiny, 

plynu a energetické účinnosti pro domácnosti, obchod a průmysl. V této souvislosti neustále 

roste význam ochrany ovzduší a energetická účinnost. Další klíčovou oblastí zájmu jsou 

elektromobily. [18]  



28 

 

3.1.1 RWE v ČR 

Společnosti RWE v České republice jsou řízeny společností RWE Transgas, jejíţ hlavní 

činností je dovoz zemního plynu a obchodování. RWE Transgas je součástí RWE East. 

RWE v České republice tvoří čtyři regionální distribuční společnosti: RWE Energie 

(bývalá Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská a Severočeská plynárenská), 

Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. 

K oddělení přepravy zemního plynu od těchto společností došlo k 1. lednu 2007. 

Regionální distribuční společnosti se tak staly obchodníky s touto komoditou, zatímco 

společnosti nesoucí ve svém názvu  „Net“ - RWE GasNet (bývalá STP Net, SČP Net a ZČP 

Net) JMP Net, SMP Net a VČP Net - mají na starosti distribuci zemního plynu. 

Podobně vznikla v roce 2007 oddělením od RWE Transgas společnost RWE Gas 

Storage Společnost zajišťuje provoz podzemních zásobníků plynu a přepravu zde 

uskladněného zemního plynu. RWE Gas Storage vlastní a provozuje šest podzemních 

zásobníků plynu, nacházejících se na území České republiky. RWE Plynoprojekt, tvořící 

součást skupiny RWE v České republice, nabízí kompletní sluţby v oblasti projektování, 

poradenství a investičního inţenýrství. 

Dne 1. ledna 2008 byly zaloţeny skupiny RWE Distribuční služby a RWE Zákaznické 

služby. První z těchto společností má na starosti zajišťování správy a údrţby zařízení pro 

distribuci zemního plynu, druhá se zabývá veškerými formami komunikace s koncovými 

zákazníky. Provozní a podpůrné činnosti pro všechny společnosti skupiny RWE v České 

společnosti vykonává RWE Interní služby. [18] 

3.1.2 RWE Zákaznické služby 

 

Společnost RWE Zákaznické sluţby sídlí u hlavní budovy plynáren v Ostravě. Vznikla 

v prvním měsíci roku 2008 a stará se o více neţ 2,2 milionu zákazníků skupiny RWE 

z kategorie domácností a maloodběr. Nový člen skupiny RWE v ČR převzal odpovědnost za 

veškerý zákaznický servis a provoz všech zákaznických kanceláří. RWE si od centralizace 

slibuje sjednocení a růst kvality poskytovaných sluţeb. 
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Společnost je rozčleněna na dvě hlavní sekce: front office a back office, ve vztahu 

kontaktu se zákazníkem. Pod sekci front office spadají zákaznické kanceláře a call centrum, 

pod back office poté fakturace, reklamace a platby, které nejsou primárně v přímém kontaktu 

se zákazníkem a zabývají se vyřizováním poţadavků zákazníků, které jsou vzneseny 

prostřednictvím zákaznických center či call centra.  

 

3.1.3 Odbor metodiky a rozvoje v RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

 

Odbor metodiky a rozvoje byl vytvořen po vzniku společnosti RWE Zákaznické sluţby, 

s.r.o. (dále jen ZS) pro zajištění odborné podpory, vzdělávání a rozvoje ve specifické činnosti 

ZS. Ţádná jiná společnost v rámci skupiny RWE nemá zajištěn rozvoj a vzdělávání 

prostřednictvím takto specializovaného pracoviště. Obvykle jsou vyuţívány externí školící 

společnosti či je vzdělávání prováděno vlastními kapacitami. Činnost ZS je však natolik 

specifická a poţadavky na úroveň natolik obsáhlé, ţe byl vytvořen tento odbor. 

 

Odbor metodiky a rozvoje (dále jen odbor) se v současné době skládá z vedoucího 

odboru, 6 metodiků a 5 trenérů, kteří poskytují své sluţby dle poţadavků společnosti.  

 

Díky zvyšujícím se poţadavkům, bude v nejbliţší budoucnosti odbor rozšířen o dva nové 

trenéry. Byla také vytvořena kombinovaná metodik/trenér pro zkvalitnění a zefektivnění 

poskytovaných procesů. Je uţitečné se zmínit, ţe poţadavky na vzdělávání nejsou odboru 

předávány přímo ZS, např. osobně, ale je vyuţíván helpdesk v rámci koncernu, coţ svědčí o 

vysoké úrovni procesů v rámci společnosti.  

 

Helpdeskem se rozumí technická podpora uţivatelům PC či jiných zařízení. Slouţí 

k řešení technických problémů nebo také k zadávání specifických poţadavků v systému 

informačních technologií. Zadavatel poţadavku se prostřednictvím vhodné aplikace spojí s 

týmem techniků, kteří disponují znalostmi a schopnostmi potřebnými pro jeho vyřešení. 

Následně je zadavatel buď veden k vyřešení problému či se technik helpdesku připojí přímo 

na jeho pracovní stanici a problém vyřeší za něj. [13] 

 

I přes existenci odboru jsou však stále vyuţívány externí školící společnosti pro 

specifické oblasti vzdělávání manaţerů.  
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3.2 Vzdělávací programy pro manažery  

 

Jedná se o vzdělávací programy zaštiťované odborem metodiky a rozvoje. 

 

Obtížné situace v komunikaci 

 

Obsah: 

 Co je to konflikt a jak vzniká 

 Typy konfliktů 

 Základy asertivní komunikace – typy chování, předpoklady asertivity, co je to 

asertivita, asertivní práva a povinnosti, přijímání a podávání kritiky  

 Temperament 

 Strategie a pravidla řešení obtíţných situací 

 Náslech a rozbor hovorů s obtíţnými typy zákazníků   

 

Absolvent bude schopen: 

 Určit příčiny a důsledky konfliktů 

 Definovat co je to konflikt a kdy k němu dochází 

 Seznámit se základy a předpoklady asertivity 

 Uvědomit si asertivní práva, povinnosti 

 Nacvičit si jednoduché asertivní reakce 

 Identifikovat vlastní temperament a způsob jednání v konfliktu  

 

Řízení času 

 

Obsah: 

 Řízení času ve 4 generacích 

 Změna zvyků – organizace práce, času, lidí  

 Typologie lidí dle přístupu k plánování času 

 Stanovení priorit a plánování času 

 Pomůcky a techniky k plánování času 
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Absolvent bude schopen:  

 Definovat, co jsou priority a určit rozdíl mezi důleţitým a naléhavým 

 Osvojit si některé techniky, které pomáhají efektivně si organizovat čas 

 Identifikovat své vlastní ţrouty času a stanovit kroky k jejich omezení 

 

Efektivní vedení porad 

 

Obsah: 

 Proč se konají porady 

 Typy porad 

 Příprava porady 

 Realizace porady 

 Ukončení porady 

 Chyby ve vedení porad 

 

Absolvent bude schopen: 

 Definovat co znamená efektivní vedení porady 

 Identifikovat klíčové role během porady 

 Stanovit si jak a kdy vyuţívat proces efektivního vedení porad 

 

Přehled dalších vzdělávacích programů pro manaţery 

 Koučování – I 

 Koučování – II 

 Motivace 

 Podávání zpětné vazby 

 Prezentační dovednosti 

 Týmová práce 

 Vnímání změny 

 Vedení lidí 

 Základy efektivní komunikace 

 Zvládání stresu 
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3.3 Formy a metody vzdělávání manažerů 

 

3.3.1 Metody vzdělávání - na pracovišti (on the job): 

 

 Instruktáž při výkonu práce (krátkodobé úkoly) 

 Asistování (postupné osvojení si všech aspektů určité práce) 

 Práce na projektu (zvládnutí komplexního úkolu, projektu) 

 Rotace práce (komplexní přehled, rozvoj systémového myšlení)  

 Pracovní porady (pochopení problémů pracoviště, výměna zkušeností)  

 Koučink (situativní podpora orientovaná na cíl, spojená s rozvojem osobnosti) 

 Mentoring (proces, v jehoţ rámci zkušená osoba „mentor“ poskytuje podporu 

a rady v oblasti karierně-profesní, klade důraz na vzájemné učení)  

 Counselling (poradenství ze strany odborníka na danou problematiku či manaţera,  

více formalizovaný proces) 

 

3.3.2 Formy a metody vzdělávání – mimo pracoviště (off the job): 

 

 Přednáška (vhodná pro získání teoretických poznatků, jednostranný tok informací) 

 Seminář (dvoustranná komunikace, vhodná spíše pro získávání teoretických znalostí) 

 Názorné vyučování (zprostředkovává znalosti a dovednosti pomocí  

audiovizuální techniky, trenaţérů, apod.) 

 Workshop (týmové řešení problémů s vyuţitím případových studií) 

 Brainstorming a brainwriting (podporuje týmovou práci a kreativní myšlení) 

 Hraní rolí (výcvik praktických schopností a dovedností) 

 Assessment centre (metoda výběru, hodnocení i vzdělávání pracovníků,  

vyuţívá se simulace reálných situací, řešení reálných problémů) 

 Outdoor training (velice efektivní metoda, vhodná pro rozvoj týmu, týmové 

spolupráce a tréninku vybraných manaţerských kompetencí) 

 

Společnost také samozřejmě vyuţívá různé metody a formy vzdělávání pro různé oblasti 

potřeb vzdělávání: 
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E-learning 

                   

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

E-learningové školení je nejmodernější formou vzdělávání zaměstnanců. Celá výuka 

v oblastech legislativního vzdělávání (bezpečnost práce pro zaměstnance, bezpečnost práce 

pro vedoucí zaměstnance, požární ochrana pro zaměstnance, požární ochrana pro vedoucí 

zaměstnance, první pomoc a školení řidičů) je standardizovaná a sjednocená co se týče 

rozsahu, úrovně a hloubky znalostí. 

E-learning klade důraz na individuální vzdělávání a šetří zejména čas kaţdého 

pracovníka. Aplikace je provozována za podpory společnosti Kontis prostřednictvím systému 

LMS iTutor. 

E-learningové kurzy nahradí dosavadní školení v oblastech, ve kterých se kaţdý 

zaměstnanec školí povinně ze zákona. E-learning je atraktivnější a intenzivnější neţ tradiční 

forma školení, přináší moţnost vyškolení vyššího počtu pracovníků najednou a umoţňuje 

rychlejší reakci na změny vzdělávacích potřeb. Přináší také finanční a časové úspory tím, ţe 

významně zkracuje dobu na vyškolení pracovníků a sniţuje administrativní nároky na celý 

vzdělávací proces. 

Kaţdý kurz, který bude zaměstnanec absolvovat, se skládá ze srozumitelného výkladu 

jednotlivých témat včetně názorných animací a doplňující grafiky. Vše je doplněno 

souvisejícími právními předpisy. Kurz je zakončen závěrečným testem s náhodným 

generováním otázek. Po úspěšném absolvování e-learningového kurzu je kaţdý zaměstnanec 

povinen vytisknout si certifikát, který bude archivován v personálním oddělení. 
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Meeting place – videokonference 

 

Tento způsob školení se vyuţívá při potřebě meziresortního proškolení či konzultace 

dané problematiky, pokud není moţná osobní účast osob na jednom místě (např. kaţdý se 

nachází v jiném městě). Vyuţívají se zde podobně jako u e-learningu nejmodernější 

informační technologie – PC, webové kamery a softwarové programy pro videohovory. 

 

Manaţeři také mají moţnost přihlásit se do jednoho z mnoha nabízených jazykových 

kurzů a zdokonalit se tak v cizích jazycích. Mateřská společnost je německá, ale RWE působí 

např. i v Holandsku a Velké Británii. S tím souvisí i moţnost výjezdu na zahraniční stáţ do 

některé ze sesterských společností v Evropě. 

 

3.3.3 Speciální programy rozvoje manažery   

 

Manažerská akademie 

 

Manaţerská akademie je program pro všechny manaţery skupiny RWE CZ probíhající po 

dobu tří let (2009 - 2011) v několika vlnách, jeho cílem je postupné proškolení všech 

manaţerů/manaţerek naší společnosti. 

Z výsledků Průzkumu spokojenosti zaměstnanců vyplynuly dva poţadavky: 

 rozvoj manaţerských dovedností  

 vytváření manaţerských pracovních vztahů a kontaktů napříč skupinou. 

 

V rámci skupiny RWE CZ pracuje 5000 zaměstnanců, z toho přibližně 850 na 

vedoucích pozicích, bylo potřeba vytvořit komplexnější přístup. 

Manažerská akademie je program pro všechny manažery skupiny RWE CZ a bude 

probíhat po dobu tří let (2009 – 2011. Pro jednoho účastníka je délka trvání akademie 

cca 18 měsíců.   

 

Aby manaţer všechny své povinnosti zvládal, musí na ně být dobře připraven. A to nejen 

po odborné stránce, ale i po stránce dovedností, které mu pomáhají při práci se zaměstnanci. 

Tyto manaţerské dovednosti si ovšem nelze pouze nastudovat v odborné literatuře, ale je 

třeba si je i vyzkoušet.  
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Při diskuzi s ostatními kolegy si člověk můţe ověřit své metody, ale i to, ţe jeho 

kaţdodenní problémy nejsou třeba aţ tak neobvyklé, a ţe některé úkoly se řeší všude. 

 

Kromě již výše uvedených cílů si klade manažerská akademie rovněž za úkol 

sjednotit manažerské dovednosti na přibližně stejnou úroveň v rámci společnosti, 

umožnit i nově nastoupivším manažerům rychlý vhled do problematiky RWE, a tak i 

zajistit kontinuální rozvoj manažerů s ohledem na strategické cíle skupiny RWE CZ. 

 

Pro účastníky je připraveno 8 modulů s různým tematickým zaměřením. Účastníci mají 

ještě před zahájením programu moţnost zjistit úroveň svých dovedností v jednotlivých 

oblastech, a to díky rozvojovým dnům (Development Centre). Na základě výsledků 

z rozvojového dne si pak účastníci vyberou nejméně 5 modulů z nabízených 8 a v průběhu 

dalšího roku je absolvují. 

 

 

Název akce Délka 

Development Centre, identifikace potřeb  1 den 

MODUL - Vedení týmu  2 dny 

MODUL - Projekt management + revize projektu (2 dny )  3 dny 

MODUL – HR  2 dny 

MODUL - Change Management   2 dny 

MODUL - Interkulturní trénink  2 dny 

MODUL - Řešení konfliktů  2 dny 

MODUL – Sebeřízení  2 dny 

MODUL - Development Centre, výstupy  1 den 

Závěrečný Workshop   1 den 

 

Zdroj: vlastní 
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Program Perspektivy 

 

Program Perspektivy se zaměřuje na rozvoj zaměstnanců s vysokým potenciálem k růstu 

ve společnostech skupiny RWE CZ. Poskytuje účastníkům moţnost na sobě kontinuálně 

pracovat a zlepšovat se v oblastech odborných i osobnostních. Rozvíjeny jsou kompetence a 

znalosti v oblastech z pohledu společností skupiny RWE CZ podstatných pro úspěšný výkon 

manaţerské nebo seniorní pozice ve společnosti. 

 

Program TOPTECH 

 

Program TopTech se zaměřuje na rozvoj technických zaměstnanců s vysokým 

potenciálem k horizontálnímu i vertikálnímu posunu ve společnostech skupiny RWE CZ.  

Umoţní jim na sobě kontinuálně pracovat a zlepšovat se v oblastech odborných i 

osobnostních. U účastníků programu TopTech jsou rozvíjeny kompetence a znalosti podstatné 

pro úspěšný výkon experta nebo vysoce odborné pozice ve společnosti. 

 

Target Dialogue 

 

Target Dialogue, (dále jen TD) v českém překladu Dohoda o cílech, představuje základní 

nástroj pro řízení výkonu ve skupině RWE CZ v rámci procesu nastavování individuálních 

cílů manaţerů. TD se sjednává vţdy na jeden kalendářní rok. Doporučený maximální počet 

sjednaných cílů je 8. Minimální váha jednotlivých cílů je stanovena na 10%. TD nezahrnuje 

rozvojové cíle manaţera. Ty jsou sjednány v rámci jeho individuálního rozvojového plánu. 

TD slouţí manaţerům jako nástroj řízení výkonu jejich podřízených. Pomocí nastavení 

individuálních cílů tak mohou lépe sledovat a vést své podřízené k vyšším výkonům a 

směřovat jejich výkon k cílům určeným strategií společnosti. 
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4 Analýza získaných údajů 
 

4.1 Použité metody výzkumu 

 

Metodika výzkum je zvláštním druhem pracovního postupu při výzkumném procesu. 

Dělícím kritériem pro jednotlivé metody potom je hledisko individuálnosti či hromadnosti 

zkoumání. Šíře pak hovoříme o individuálních či statistických metodách. 

Technika dané metodiky je dána účelem a předmětem výzkumu. Jednotlivé druhy metod 

se liší nejen účelem a předmětem, ale téţ pouţitými technickými prostředky. Můţeme také 

pouţit rozdělení dle pramene získání studovaného materiálu. Základními hledisky zde jsou, 

zda se jedná o jiţ zpracovaný či nezpracovaný materiál, nebo zda neexistuje nic ke 

zkoumanému předmětu a všechny potřebné skutečnosti je nutné si zjistit a zpracovat. Často se 

uţívá kombinace obou metod. 

 

4.1.1 Metoda studia písemných pramenů 

 

Tato metoda se uţívá tam, kde písemné prameny tvoří základní podklad informací, nebo 

se ji uţívá jako doplňující metody k ostatním metodám. Metoda studia písemných pramenů je 

označována jako relativně nejobjektivnější zdroj poznání, který se také vyuţívá, kdyţ nelze 

získat podklady k výzkumu z přímého pozorování. 

Základním úkolem při pouţití této metody je výklad zkoumaných faktů, jejich srovnání 

s pracovní hypotézou a její následné potvrzení či zamítnutí. 

Jsou rozlišovány čtyři hlavní metody rozboru písemných pramenů: 

 

1. Konstruktivní – rekonstruuje se zde skutečnost, její struktura a vývoj. 

2. Typologická – dochází k určení typů jednání, osobnosti, struktury jevů a procesů. 

3. Obsahová – týká se klasifikace a kategorizace obsahu pramenu, četnosti určitých 

prvků, z nichţ se provádí závěr.  

4. Statistická – eliminuje se subjektivní názor badatele a nahrazuje se číselným 

vyjádřením prvků.  
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4.1.2 Rozhovor 

 

Rozhovor (téţ inteview nebo dotazování) je druhem exploračních metod, při nichţ se 

navozuje přímý komunikační styk se zkoumanými subjekty, které jsou otázkami nebo jinými 

stimuly podněcovány ke sdělování poţadovaných verbálních informací. Je cíleně orientován a 

připraven. 

 

Druhy rozhovoru: 

 Skupinový rozhovor zjišťuje chování, názory, mínění, postoje ve skupině 

(opak kříţového výslechu) 

 Osobní (individuální) rozhovor umoţňuje navázání těsnějšího osobního kontaktu 

 Standardizovaný rozhovor (formální dotazování) umoţňuje získat data ke 

kvantifikaci výsledků 

 Nestandardizovaný rozhovor (hloubkový, otevřený) poskytuje prostor k 

odpovědím 

 Volný rozhovor - je stanoven pouze cíl 

 Prostý rozhovor – je v hrubých rysech specifikován 

 

Druhy otázek v rozhovoru: 

 Uzavřená otázka – omezuje volnost odpovědi 

 Alternativní – ano, ne 

 Výběrová – nabízí několik moţností odpovědí 

 Otevřená – zcela svobodná (jen stanoví problém) 

 Polootevřená – zachovává kategorizovanou odpověď, ale umoţňuje i jinou 

 Nepřímá – poloţím ji skupině, ale hledám odpověď jedince 

 Zvláštní druhy – filtrační, vstupní, kontrolní, kontaktové… 

 

Formulář rozhovoru: 

 Pilotáţ – příprava na průběh rozhovoru a sled otázek – hledají se vhodné 

formulace otázek 

 Pretest – zkušební dotazování podle návrhu z pilotáţe 
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 Vytvoření systému otázek – rozlišit otázky vstupní, hlavní, jejich uspořádání (od 

jednoduchých ke sloţitějším) 

 Závěrečná redakce jednotlivých poloţek – kontrola všech aspektů. 

 

Technika rozhovoru: 

Tzv. měkké, tvrdé nebo neutrální dotazování – podle ochoty a ovlivnitelnosti dotazovaného 

 

Záznam rozhovoru: 

 V průběhu (zápis, protokol) – zpomaluje průběh, ale je přesný 

 Po ukončení - nebezpečí ztráty některých informací 

 Kombinace – nejpřijatelnější 

 Technické provedení záznamu (mag., video) 

 

4.1.3 Dotazník 

 

Podstata této techniky spočívá v tom, ţe potřebné informace získáme prostřednictvím 

písemného vyjádření odpovědi na písemný dotaz. Technika dotazníku je operativní prostředek 

sběru informací. Dotazník má pevně stanovené pořadí, obsah i formu otázek. Je určen 

k předání a vyplnění konkrétním osobám, od kterých se vyplněné dotazníky také vybírají zpět. 

 

Stavba dotazníku je velmi náročnou činností. Důleţité je, aby tazatel stále sledoval cíl 

výzkumu a to vhodným výběrem a formulací otázek. Formulace je důleţitá, aby dotazovaný 

věděl na co je tázán a aby otázky nepůsobily např. dvojsmyslně apod. 

 

Dotazník musí být formálně vhodně upraven. Na počátku dotazníku je umístěn úvodní 

text, který obsahuje oslovení dotazovaného, ţádost o spolupráci, vysvětlení účelu výzkumu, 

údaje tazateli, návod na vyplňování a ujištění o diskrétnosti v nakládání se získanými 

informacemi s důrazem na anonymitu. V závěru by mělo být poděkování za vyplnění 

dotazníku a spolupráci. 

Mezi výhody dotazníku patří rychlý přístup k informacím a jejich dostupnost, moţnost 

dotazování velkého mnoţství respondentů a poměrně levný způsob informací. Tazatel 

formuluje otázky jednoznačně bez emocí dotazovaného a získává od něj pravdivé informace, 

zaručené anonymitou. 
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Požadavky na dotazník ve vědeckém výzkumu: 

 Má hodně podob s rozhovorem, ale je ještě náročnější na formulaci otázek 

 V návodu vysvětlit význam prováděného šetření 

 Nedvojsmyslná formulace otázek 

 Otázky nesmí bát sugestivní, příliš intimní 

 Udělat předvýzkum na 30 resp., počítat s 50 – 60% návratností 

 

Realizace dotazníku: 

 Výběr výzkumného vzorku respondentů 

 Sestavování dotazníku 

 Vyzkoušení 

 Realizace 

 Zpracování 

 

4.2 Interpretace výsledků výzkumu 

 

4.2.1 Interpretace výsledků dat z písemných pramenů a rozhovoru 

 

Při svém šetření jsem se zaměřil na analýzu dat poskytnutých mi společností, na základě 

kterých jsem si vytvořil představu o koncepci a systému vzdělávání ve společnosti.  

 

 Týdenní časový fond trenéra = 37,5 hod/týden 

 Prostor 1 trenéra na školení = 14hod/týden (dle sdělení trenérů) 

 Počet interních trenérů: 5 

 1 den školení = 7 hod 

 Fond interních školení = 3150hod/rok (45x14x5) (45týdnů – z celkového počtu 52 

týdnu odečtena dovolená, školení, nemoc) 

 Školení vedoucích, specialistů a supervizorů bude zajišťováno v r. 2011 z kapacitních 

důvodů externí formou 

 Plán vzdělávání musí být vţdy v souladu s moţnostmi rozpočtu na vzdělávání pro 

danou organizační jednotku 
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Z uvedených údajů je zřejmý nejen počet trenéru, ale také jejich časový fond, který jsou 

schopni věnovat týdně školení, mimo ostatních činností, kterým se věnují. Je zřejmé, ţe 

celkového týdenního fondu 37,5 hod je jeden trenér schopen odškolit 14 hod. Zbývající čas ve 

výši 23,5 hod/týden se můţe jevit jako nevyplněný, avšak je třeba si uvědomit, ţe trenér jej 

vyplňuje jinými důleţitými činnostmi. Jedná se zejména o teoretickou přípravu, přípravu 

školení, apod. 

  

Tabulka 4.1 Interní školení - referentů, operátorů 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z tabulky vyplývá výpočtem získaný údaj 1739 hodin. Tento údaj vyjadřuje součet 

poţadavků zadaných přes helpdesk na odbor metodiky a rozvoje, jakoţto poţadavek na 

školení operátorů v daném roce. Jedná se o školení řadových zaměstnanců, nikoliv vedoucích 

zaměstnanců. O tento údaj je tedy nutno sníţit časový fond trenérů pro potřeby manaţerských 

pracovníků. 
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Rozdělení časového fondu interního školení 

 

 Celkový časový fond trenérů pro rok 2011 = 8437,5 hod 

 Celkový časový fond trenérů na školení pro r. 2011 = 3150 hod 

 Potřeba útvarů pro plánovaná školení = 1739 hod 

 Prostor interních trenérů mimo plánovaných školení = 1411 hod 

 

Tabulka 4.2 Rozdělení časového fondu interního školení 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Zbývající pracovní fond trenérů = 5287,5 hod (45 týdnů, týdenní fond 37,5hod – 

14hod [školení] = 23,5 hod/1trenér; tzn. 45 x 23,5 x 5),  

 Ve všech kalkulacích je počítáno s tím, ţe trenér v průměru odpracuje ročně 45 týdnů, 

je zde tedy odečtená dovolená, vzdělávání trenéra a nemocnost. 

 

Vidíme zde, ţe časový fond pro školení je 3150 hod, přičemţ poţadavky jsou v objemu 

1739 hod. Rozdíl, ve výši 1411 hod, je disponibilním časovým prostorem pro případ nutnosti 

dalších školení. Je logické, ţe dané útvary vznášejí své poţadavky na školení průběţně během 

roku, podle aktuálních potřeb a právě pro pokrytí těchto poţadavků je myšlena tato časová 

rezerva. 

 

Zbývající časový fond trenérů 5287,5 hod je v hodinovém vyjádření poměrně obsáhlý, 

ale není zahrnut do potřeb školení a bude vyuţit operativně dle potřeb jednotlivých útvarů. 

Stále by však mělo platit procentuelní rozloţení kapacit mezi útvary viz tabulka výše.  
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Tabulka 4.3 Externí školení – referentů, operátorů i vedoucích pracovníků 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z tabulky vyplývají poţadavky a časová náročnost školení vedoucích pracovníků ve 

společnosti. 

 

Zákaznická centra 

 Vedoucí ZC, manaţeři ZC 

1. Motivace – rozsah: 1 den = 7 hod, forma: externí, počet běhů: 2, = 14 hod. 

2. Koučování – rozsah: 3 dny, forma: externí, počet běhů: 2, = 42 hod.  

3. Zpětná vazba – rozsah: 2 dny, forma: externí, počet běhů: 2 = 28 hod. 

4. Celkem = 84 hod. 

+ Další rozvoj dle IDP, např. Manaţerská akademie, Target Dialoque 
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Call Centrum 

 Vedoucí, supervizoři 

1. Koučování – rozsah: 2 dny, počet běhů: 2, = 28 hod. 

2. Vedení lidí – rozsah: 4 dny, forma: externí, počet běhů: 2, = 56 hod. 

3. Celkem = 84 hod. 

      + Další rozvoj dle IDP, např. Manaţerská akademie, Target Dialoque 

 

Back Office 

 Vedoucí 

1. Koučování – rozsah: 3 dny, forma: externí, počet běhů: 1, = 21 hod. 

2. Vedení lidí – rozsah: max. 4 dny, forma: externí, počet běhů: 1, = 28 hod. 

3. Celkem = 49 hod. 

      + Další rozvoj dle IDP, např. Manaţerská akademie, Target Dialoque 

 

Celkový poţadavek na časový fond pro vyškolení manaţerských pracovníků je 217 hod. 

Jedná se zde samozřejmě pouze o předběţný poţadavek na školení s tím, ţe dle aktuálních 

potřeb můţe být ještě upraven.  

Je však třeba zváţit, zda by tento relativně nepříliš obsáhlý časový objem nebyli trenéři 

schopni odškolit v rámci zbývajícího časového fondu (5287,5 hod). Omezila by se tak nutnost 

školení s vyuţitím externích společností.  

 

 

4.2.2 Interpretace výsledků dotazníku 

 

Obsahová náplň dotazníku 

Pro praktickou analýzu projektové práce ve společnosti RWE Zákaznické sluţby, s.r.o. 

jsem pouţil jako metodu získávání informací dotazníkové šetření. Dotazníky byly předány 

manaţerům v sídle společnosti v Ostravě.  

 

Dotazník jsem rozčlenil do 2 částí.  

 

1.Část - Otázky týkající se vztahu manažerů ke vzdělávání 

2.Část - Otázky vztahující se k vybraným programům rozvoje manažerů 
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Sběr dat 

 

Dotazník byl předán k zodpovězení 30 manaţerům ve společnosti RWE ZS, návratnost 

dotazníku byla 93,3%. Forma předání dotazníků byla elektronická. 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Otázka č.1: Byla Vám srozumitelně vysvětlena koncepce a cíle manaţerského rozvoje ve 

společnosti? 

Tab. 4.4: otázka č.1                      

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

25 3 0 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.1: otázka č.1 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z odpovědi vyplývá, ţe všem dotazovaným je koncepce manaţerského rozvoje známá a 

jasná, nebyly zaznamenány ţádné záporné odpovědi na tuto otázku. Je tedy zřejmé, ţe cíle 

byly jasně a zřetelně vysvětleny a manaţeři s jejich identifikací nemají problém. Tyto závěry 

jsou velmi důleţité pro další moţnosti rozvoje manaţerů, protoţe bez důkladného pochopení 

cílů nelze dále budovat rozvoj manaţerů. 
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Otázka č.2: Byla Vám poskytnuta informace o moţnosti tvorby individuálního rozvojového 

plánu (IDP)? 

 

Tab. 4.5: otázka č.2  

 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

28 0 0 0 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf. 4.2: otázka č.2   

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Odpověď na tuto otázku je opět zcela zřejmá, jednoznačná. Všem osloveným 

manaţerům byly předem poskytnuty informace o tvorbě jejich individuálního rozvojového 

plánu. Svědčí to, o dobrém informování ze strany nadřízených a trenérů, coţ je velice 

důleţité. Je zásadní, aby byl manaţer informován o moţnosti tvorby svého individuálního 

rozvojového plánu a mohl si tak sám promýšlet svůj kariérní růst a plánovat si jej. 

 

 

Otázka č.3: Bylo Vám vysvětleno, s kým můţete svůj rozvoj konzultovat? 

Tab. 4.6: otázka č.3 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

21 4 3 0 

Zdroj: vlastní 
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Graf. 4.3: otázka č.3 

 

Zdroj: vlastní 

 

Nadpoloviční většina respondentů se vyjádřila, ţe je jim jasné s kým mohou debatovat 

svůj rozvoj, přesto však 3 respondenti odpověděli, ţe konkrétní osobu neznají. Tato 

skutečnost můţe vypovídat o nedostatečném informačním zastřešení. Je zde více neţ na místě 

zaměřit se na zlepšení, tak aby 100% uchazečů mělo v tomto jasno. 

 

Otázka č.4: Je podle Vás plán rozvoje a vzdělávání systematicky a logicky ucelený? 

Tab. 4.7: otázka č.4 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

19 7 2 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.4: otázka č.4 

 

Zdroj: vlastní 
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Opět i zde převládají kladné odpovědi a tedy většině dotazovaných připadá skladba 

vzdělávacích procesů a rozvojový proces logicky uspořádaný. Se dvěma jedinci, kteří se 

vyjádřili negativně, je třeba danou problematiku vyjasnit. Zejména se zeptat, které konkrétní 

oblasti procesu jim nevyznívají logicky, tak aby bylo moţno sjednat nápravu.  

 

Otázka č.5: Je Vám jasný přínos vzdělávání pro vaši kariéru? 

Tab. 4.8: otázka č.5 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

20 8 0 0 

Zdroj: vlastní 

Graf  4.5: otázka č.5 

 

Zdroj: vlastní 

 

Všichni respondenti se vyjádřili kladně na otázku, zda jim je jasný přínos systému 

vzdělávání pro jejich budoucí kariérní rozvoj. Tato odpověď svědčí o vysoké míře pochopení 

a identifikace se systémem vzdělávání ve společnosti. Je zde jasně zřejmé, ţe společnost tuto 

oblast s manaţery dobře komunikovala. 

 

Otázka č.6: Zdá se Vám čas, který Vám trenéři věnují dostatečný? 

Tab. 4.9: otázka č.6 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

7 10 7 4 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.6: otázka č.6 

 

Zdroj: vlastní 

 

Z odpovědí na tuto otázku jiţ nelze vyčíst tak jednoznačné názory, 17 manaţerů se 

vyjádřilo, ţe jim čas, který jim trenéři věnují, připadá dostatečný, nicméně 11 respondentů se 

vyjádřilo opačně. Nyní je na odboru metodiky a rozvoje, aby tato závaţná zjištění řešila, 

protoţe tento stav samozřejmě nelze povaţovat za uspokojivý. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Program - Obtížné situace v komunikaci 

 

Otázka č.7: Jste schopni po absolvování programu určit příčiny a důsledky vzniku konfliktu? 

Tab. 4.10: otázka č.7 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

18 8 2 0 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.7: otázka č. 7 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázky z druhé části dotazníku se jiţ týkají poznatků respondentů po absolvování daného 

manaţerského programu. V první otázce z této části dotazovaní většinou vyjádřili o přínosech 

daného programu s tím, ţe po jeho absolvování jsou jiţ nyní schopni určit příčiny a důsledky 

vzniku konfliktu. Tato schopnost jim umoţní naučit se předcházet vzniku konfliktů nejen na 

pracovišti, ale také ve vztahu ke klientům. 

 

Otázka č.8: Eliminovalo se podle Vás mnoţství konfliktů? 

Tab. 4.11: otázka č. 8 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

22 5 1 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.8: otázka č.8 

 

Zdroj: vlastní 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ano Spíše Ano Spíše ne Ne

0

5

10

15

20

25

Ano Spíše Ano Spíše ne Ne



51 

 

Zde vidíme aţ na jednu výjimku kladné odpovědi, coţ svědčí o přínosnosti programu, 

který lze vyjádřit sníţeným mnoţstvím konfliktů pociťovaných manaţery během výkonu 

jejich profese. 

 

Otázka č.9: Jste schopni aplikovat asertivní techniky? 

Tab. 4.12: otázka č.9 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

23 3 2 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.9: otázka č.9 

 

Zdroj: vlastní 

 

Manaţeři rovněţ vypověděli, ţe jsou nyní ve velké míře schopni rozeznat a aplikovat 

asertivní techniky pro zvládání nestandardních situací či konfliktů. Tento závěr je velice 

podstatný, protoţe se manaţeři denně setkávají s nestandardními problémy a musí řešit 

problémy tzv. „za pochodu“, coţ znamená neustálou moţnost vzniků konfliktů a nutnost na 

ně ihned reagovat. 

 

Program - Řízení času 

 

Otázka č.10: Jste schopni určit své priority ve vztahu k času a určit tak co je a co není 

důleţité? 
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Tab. 4.13: otázka č.10 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

25 3 0 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.10: otázka č. 10 

  

Zdroj: vlastní 

 

V grafu vidíme jednoznačné vyjádření dotazovaných manaţerů po absolvování programu 

Řízení času, tedy time managementu a jejich schopnost na základě získaných znalostí určit 

priority své práci a vyloučit tak nepodstatné úkony. 

 

Otázka č.11: Zaznamenali jste reálně úsporu času ve Vaší činnosti? 

 Tab. 4.14: otázka č.11 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

18 7 2 1 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.11: otázka č. 11 

 

Zdroj: vlastní 

 

V souvztaţnosti s předchozí otázkou zaznamenala většina manaţerů reálnou úsporu času 

v jejich pracovní činnosti. Objevili se však i 3 záporné odpovědí, z čehoţ se dá vyvodit, ţe ne 

všichni manaţeři jsou schopni získané teoretické znalosti převést do kaţdodenní praxe. 

  

Otázka č. 12: Jste schopni aplikovat techniky pro efektivní organizování času? 

Tab. 4.15: otázka č. 12 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

15 6 5 2 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.12: otázka č. 12 

 

Zdroj: vlastní 
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Výstup z grafu z této otázky koresponduje s odpověďmi na předchozí otázku. Vyplývá 

z ní tedy, ţe ne všichni manaţeři jsou schopni aplikovat techniky pro efektivní vynakládání 

s časem. Je zde tedy prostor pro zlepšení praktického vyuţití získaných znalostí. 

 

Program – Efektivní vedení porad 

 

Otázka č. 13: Jste si vědomi chyb, kterých jste při vedení porad dopouštěli? 

Tab. 4.16: otázka č. 13 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

16 11 1 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.13: otázka č. 13 

 

Zdroj: vlastní 

 

Aţ na jednu výjimku se všichni oslovení manaţeři shodli na tom, ţe program efektivního 

vedení porad pomohl odhalit chyby, kterých se při vedení porad dopouštěli. Dá se tedy 

předpokládat podstatné zlepšení ve vedení porad a také časová úspora trvání porad. 
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Otázka č. 14: Pozorujete nyní efektivnější vedení porad? 

Tab. 4.17: otázka č. 14 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

15 12 1 0 

Zdroj: vlastní 

Graf 4.14: otázka č. 14 

 

Zdroj: vlastní 

 

I po praktické stránce vyuţití se manaţeři shodli (opět na jednu výjimku), ţe pozorují 

větší efektivnost porad a tudíţ podstatné zlepšení vůči předchozímu stavu. Můţeme tedy 

usuzovat, ţe daný program byl pro manaţery prospěšný a úspěšně se jim podařilo zapracovat 

získané poznatky do praxe a vyuţívat tak efektivněji čas nejen svůj, ale také svých 

podřízených.  

 

Otázka č. 15: Jste schopni identifikovat role účastníků porady? 

Tab. 4.18: otázka č. 15 

Ano  Spíše Ano Spíše ne Ne 

12 7 6 3 

Zdroj: vlastní 
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Graf 4.15: otázka č. 15 

 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka směřovala k zodpovězení, zda jsou manaţeři schopni identifikovat role účastníků 

porady. Zde jsou jiţ, jak je vidno z grafu, odpovědi nejednoznačné. Více respondentů se 

vyjádřilo kladně, je zde však zastoupena početná skupina záporných odpovědí, coţ můţe 

ukazovat, ţe tato problematika nebyla zcela jasně a srozumitelně vysvětlena. 

 

 

Otázka č.16: Co konkrétně byste uvítali v moţnostech vzdělávání? (nové vzdělávací 

programy, inovace) 

 

Poslední otázka byla formulována jako otevřená a ponechala respondentům prostor 

k vyjádření jejich postřehů z práce v projektovém týmu a případných návrhu či doporučení. 

Z odpovědí dotazovaných, kteří se v této otázce vyjádřili, vyplývá, ţe ne vţdy je jim 

jasné praktické vyuţití nabitých poznatků. Jako nedostatečný se jim jeví časový prostor, který 

pro ně trenéři mají k dispozici. Uvítali by také individuálnější přístup ke kaţdému jednotlivci 

tak, aby bylo efektivně rozvíjet přednosti manaţera a pracovat na odstranění jeho slabých 

stránek. 
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Shrnutí nejdůleţitějších poznatků z provedené analýzy: 

 

Při analýze situace ve společnosti jsem záměrně zkombinoval tyto metody výzkumu, 

abych se dopátral skutečných výsledků. V první řadě se jednalo o návštěvu společnosti, abych 

si udělal představu o pracovním prostředí a získal obecné povědomí o práci manaţerů.  

Dále jsem se pak zabýval analýzou materiálů poskytnutých mi společností, týkajících se 

jak způsobů a forem vzdělávání a rozvoje manaţerů, tak i rolí odboru metodiky a rozvoje a 

její klíčovou rolí v dané problematice.  

Osobní rozhovor byl veden přímo s trenéry daného odboru. Měl jsem tak příleţitost 

získat informace o pohledu školitelů na danou problematiku. 

Dotazník byl poté směřován přímo na manaţery, tedy školené osoby. Tímto způsobem 

jsem se dozvěděl více o jejich postojích k dané problematice. 

Díky kombinaci výše uvedených metod jsem mohl získat komplexnější pohled na oblast 

vzdělávání a rozvoje ve společnosti a poukázat tak na rozdílnost názorů a pohledů dvou 

různých stran, tedy  školitelů a školených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5 Návrhy a doporučení ke změnám 
 

5.1 Návrhy a doporučení z rozhovoru s trenéry 

 

Z rozhovoru s trenéry odboru metodiky a rozvoje vyplynuly následující závěry: 

 

Z jejich pohledu školitelů je třeba optimalizovat procesy vzdělávání pro zajištění větší 

efektivity a z toho vychází následující kroky, které bych doporučil jako moţné návrhy ke 

změnám. Jednotlivé kroky jsou záměrně řazeny v tomto pořadí, protoţe daný krok a 

doporučení ovlivňuje krok následující. 

 

Jedná se především o posílení odboru metodiky a rozvoje o další trenéry, čím se zvýší 

disponibilní časový fond celého odboru, ale také bude moţno dopracovat a uvést nově 

připravované školící programy (Trenérské dovednosti, Efektivita v komunikaci), čímţ se 

zvýši úroveň i rozsah poskytovaných sluţeb.  

 

Dle vyjádření trenérů budou v roce 2011 manaţeři primárně školení externě a to právě 

z kapacitních důvodů. Zda navrhuji změnu koncepce. Doporučil bych změnu a přehodnotil, 

zda je ţádoucí, aby manaţeři byli školeni externími společnostmi. Tyto totiţ mohou 

nabídnout pouze obecná školení, protoţe je nejsou schopni aplikovat na specifické prostředí a 

podmínky společnosti. Právě díky posílení odboru metodiky a rozvoje o nové trenéry by 

mohlo dojít ke změnám a odbor by se měl také více zaměřit na školení tzv. soft skills.  

 

Dalším krokem by bylo větší vyuţití Identifikace vzdělávacích potřeb, tedy aplikací, která 

byla spuštěna pro manaţery k vytvoření si vlastního rozvojového plánu a jeho následnou 

konzultací s nadřízeným a pracovníkem (trenérem) odboru metodiky a rozvoje. Tato aplikace 

můţe manaţerům, tak i trenérům velmi pomoci v tvorbě rozvojového plánu manaţera tzv. „na 

míru.“ 

 

Také doporučuji analyzovat výsledky auditu vzdělávání, který nyní ve společnosti 

probíhá. Jeho výsledky ovšem zatím nejsou známy, nepochybně však přinesou další poznatky 

a výstupy k moţnému zlepšení poskytované procesu vzdělávání ve společnosti. 
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5.2 Návrhy a doporučení z dotazníkového šetření 

 

Z dotazového šetření vyplynuly závěry o pohledu manaţerů, tedy školených na danou 

problematiku: 

 

Ne všichni manaţeři mají jasno, s kým mohou konzultovat svůj kariérní rozvoj a 

moţnosti vzdělávání ve společnosti. Tento nedostatek by se mohl napravit např. uspořádáním 

schůzky či workshopu na toto téma, kde by bylo všem znovu srozumitelně sděleny nejen 

moţnosti rozvoje, ale především pro ně kontaktní osoby, které toto ve společnosti zastřešují. 

 

Dále bylo poukázáno na nedostatek v míře času, která je manaţerům pro jejich rozvoj 

věnována za strany školitelů a kompetentních osob. Jedná se o situaci v značné míře 

individuální, jelikoţ kaţdý manaţer má o svém rozvoji jiné představy, přesto však právě 

posílení odboru vzdělávání a těsnější kontakt trenérů a manaţerů jistě napomůţe optimalizaci 

tohoto jevu. 

 

V další části dotazníku byly sledovány názory manaţerů na jednotlivé vybrané vzdělávací 

programy. 

  

Z odpovědí na otázky vztahující se k programu Řízení času vyplynulo, ţe je manaţerům  

teoreticky jasné jak určit co je z hlediska času důleţité a jak si určit priority, přesto však 

zavedení do praxe a reálné pouţívání jiţ činí některým problémy. Řešením by tedy mohlo být 

zaměřit se na toto při příštím běhu školení a názorně si ukázat na příkladech, jakým způsobem 

můţe manaţer prakticky účinně vyuţívat svůj čas. Je nezbytné, aby manaţeři měli povědomí 

o moţnostech řízení času, avšak nutné, aby toto uměli v praxi vyuţívat.   

 

U programu Efektivní vedení porad manaţeři vyjádřili, ne zcela úplné pochopení a 

identifikaci rolí při poradě. Doporučil bych vyuţití příkladu, případně i názornou ukázku či 

vzorovou scénku při dalším školení tak, aby všichni manaţeři měli jasno jako role při vedení 

porad rozlišujeme a byli schopni je identifikovat. 

 

Z odpovědí na poslední volnou otázku vyplynulo, ţe manaţeři by velmi uvítali ještě více 

individuální přístup při tvorbě jejich rozvoj a kariérního a vzdělávacího plánu, coţ 

koresponduje s mými doporučeními pro školitele. 
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6 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat koncepci rozvoje a vzdělávání manaţerů ve 

společnosti RWE Zákaznické sluţby, s.r.o. Pro analýzu problematiky z pohledu školitelů - 

trenérů odboru metodiky a rozvoje jsem si metodu rozhovoru. Jako metodu k šetření z 

pohledu školených – manaţerů jsem si zvolil dotazník. Jedná se o velice účinnou metodu 

z důvodu anonymity, která zaručuje, ţe zaměstnanci se uvolí sdělit i poznatky, které by jinak 

z rozličných důvodů nemohli či nechtěli vyjádřit. Po provedené analýze dat, jsem navrhl 

určitá doporučení, která by mohla, dle mého názoru zlepšit a usnadnit fungování projektových 

týmů. 

 

Společnost RWE Zákaznické sluţby, s.r.o., kde jsem prováděl šetření je společnost se 

silným zázemím v rámci skupiny, kterou řídí RWE Transgas. Jedná se o jednoho z největších 

hráčů zabývající se obchodem s plynem a elektřinou.  

 

Společnost RWE Zákaznické sluţby, s.r.o. jakoţto člen koncernu RWE má velice dobrou 

pozici a schopné vedení. Společnost se dynamicky vyvíjí a to díky svým zaměstnancům, kteří 

jsou vůči své firmě loajální, coţ staví firmu do dobrého světla i v očích veřejnosti jako 

odborné, tak laické. Společnost také, v duchu posledních trendů, rozvíjí své zaměstnance a 

především tedy vedoucí pracovníky – manaţery. Byl pro ně vypracován systém vzdělávání a 

rozvoje manaţerů a pro tento účel vytvořen také odbor metodiky a rozvoje. 

 

Vzdělávání manaţerů je v současné progresivní době velice potřebné a je proto v zájmu 

kaţdé organizace, aby pro něj nejen zavedla podmínky, ale usilovala i o jeho kontinuální 

zlepšování. Proto věřím, ţe mnou naznačené návrhy vezme společnost v potaz a bude usilovat 

o zlepšení koncepce vzdělávání. 
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Seznam zkratek 
 

Apod. – a podobně 

Hod – hodina 

IDP – Individual Development Plan – Individuální rozvojový plán 

Např. - například 

PC – Personal computer – osobní počítač 

TD – Target Dialoque 

Tzn. – to znamená  

Tzv. – tak zvaně  

ZC – Zákaznické centrum 

ZS - Zákaznické sluţby 

ZV – zpětná vazba 
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Dotazník 

 

Váţení respondenti, 

 

obracím se na Vás se ţádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který slouţí jako podklad pro 

zpracování mé diplomové práce s názvem „Koncepce manaţerské práce a analýza 

vzdělávacích procesů“, konkrétně se zaměřením na manaţery ve společnosti RWE 

Zákaznické sluţby, s.r.o. 

 

Otázky se týkají Vašeho vztahu a názorů na problematiku rozvoje a vzdělávání vedoucích 

pracovníků – manaţerů ve společnosti.  

 

U kaţdé otázky označte kříţkem (písmeno x) do tabulky odpověď, která je Vám nejbliţší.  

U otázek, které jsou formulovány jako otevřené, prosím o krátké vyjádření. 

 

Tento dotazník je anonymní.  

 

Za čas, který jste věnovali vyplnění a za Vaše názory, Vám předem děkuji. 

 

 

Bc. Jan Molnár 

 

 

1.Část - Otázky týkající se vztahu manažerů ke vzdělávání 

 

Otázka č.1 

 

Byla Vám srozumitelně vysvětlena koncepce a cíle manaţerského rozvoje ve společnosti?  

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 
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Otázka č.2 

 

Byla Vám poskytnuta informace o moţnosti tvorby individuálního rozvojového plánu (IDP)? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

Otázka č.3 

 

Bylo Vám vysvětleno, s kým můţete svůj rozvoj konzultovat? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Otázka č.4 

 

Je podle Vás plán rozvoje a vzdělávání systematicky a logicky ucelený? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Otázka č.5 

 

Je Vám jasný přínos vzdělávání pro vaši kariéru? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Otázka č.6 

 

Zdá se Vám čas, který Vám trenéři věnují dostatečný? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 
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2.Část - Otázky vztahující se k vybraným programům rozvoje manažerů 

 

Program - Obtížné situace v komunikaci 

 

Otázka č.7 

 

Jste schopni po absolvování určit příčiny a důsledky konfliktu? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

Otázka č.8 

 

Eliminovalo se podle Vás mnoţství konfliktů? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Otázka č.9 

 

Jste schopni aplikovat asertivní techniky? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Program - Řízení času 

 

Otázka č.10 

 

Jste schopni určit své priority ve vztahu k času a určit tak co je a co není důleţité? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 
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Otázka č.11 

 

Zaznamenali jste reálně úsporu času ve Vaší činnosti? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Otázka č.12 

 

Jste schopni aplikovat techniky pro efektivní organizování času? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

 

Program – Efektivní vedení porad 

 

 

Otázka č.13 

 

Jste si vědomi chyb, kterých jste při vedení porad dopouštěli? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

 

Otázka č.14 

 

Pozorujete nyní efektivnější vedení porad? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

    

 

Otázka č.15 

 

 

Jste schopni identifikovat role účastníků porad? 

 
Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 
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Otázka č.16 

 

Co konkrétně byste uvítali v moţnostech vzdělávání? (nové vzdělávací programy, inovace) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 


