
Rozvoj a vzdělávání
pRůvodce pRo zaměstnance



zavedli jsme pRo vás efektivní e-leaRningové vzdělávání

efektivní, flexibilní vzdělávání; šetří čas a snižuje náklady

vzdělání foRmou e-leaRningového systému

Nastavení 
kvalifikace 

v personálně 
informačním 

systému (SAP)

Přenesení dat do 
E-learningového 
systému (LMS)

Informační 
e-mail 

zaměstnanci 
o nutnosti 

absolvování 
školení

Úspěšné 
absolvování 

kurzu
–

tisk certifikátu

Záznam do 
personálně 

informačního 
systému (SAP)

hlídá nastavené peRiodicity školení

Kontaktní osoba: Dagmar Holečková, dagmar.holeckova@rwe.cz, 267 974 922

•  Bezpečnost práce pro zaměstnance
•  Bezpečnost práce pro vedoucí  
zaměstnance

•  Požární ochrana pro zaměstnance
•  Požární ochrana pro vedoucí  
zaměstnance

•  První pomoc
•  Školení řidičů

•  Nový systém školení zaměstnanců 
prostřednictvím počítače

•  Je založen na systému LMS iTutor 
(Learning Management System)

•  Eviduje a hlídá termíny školení
•  Ověřuje znalosti testem
•  Tiskne osvědčení
•  Umožňuje zasílat informace
•  Vede přehledy o školení s možností 
tisku

e-leaRningový systém legislativní vzdělávání



pomocí zaměstnaneckého pRůzkumu  
získáváme infoRmace o vaší motivovanosti

pRoces

průzkum 
spokojenosti 

a motivovanosti 
zaměstnanců

prezentace  
výsledků  
průzkumu

analýza 
výsledků, příprava 

akčních plánů

implementace
akčních plánů

monitoring  
a kontrola 

plnění navržených 
opatření

popis jednotlivých částí pRocesu

•  Cílem je získat podrobný přehled o spokojenosti a motivovanosti zaměst-
nanců skupiny RWE v České republice.

•  Určit oblasti s nejvyšší a nejnižší mírou spokojenosti zaměstnanců.

Komunikace výsledků
•  Představenstvo
•  Odbory
•  Zaměstnanci

Komunikační nástroje
•  Osobní setkání
•  Interní sdělení / e-maily / dopisy
•  Intranet
•  team:Česko / plakáty / letáky

Identifikované oblasti ke zlepšení:
1.  Kvalita managementu
2.  Politiky a postupy
3.  Rozvoj kariéry

Návratnost v rámci skupiny RWE CZ

2005
41 %

2007
64 %

Akční plán na úrovni celé skupiny 
RWE CZ

•  Akční plán je součástí TD

Lokální akční plány na úrovni 
každé společnosti

• Akční plány jsou součástí TD

II. fáze projektu „Průzkum spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců – 
implementace a kontrola navržených opatření“

Kontaktní osoba: Soňa Tlapová, sona.tlapova@rwe.cz, 267 973 831

1.

2.

3.

4.

5.



podpoRujeme vás ve vašem Rozvoji šiRokou škálou  
vzdělávacích a Rozvojových aktivit

Kontaktní osoba: Alena Vatková, alena.vatkova@rwe.cz, 267 973 253

nabídka vzdělávání a Rozvoje zaměstnanců

•  Legislativní školení formou e-learningu
 •  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, školení řidičů a první pomoc
•  Odborné vzdělávání a konference
 •  Pomáhají prohlubovat a zvyšovat profesní kvalifikaci
 •  Nabídka odborných programů v tuzemsku i v zahraničí
•  Rozvoj osobnosti a měkkých dovedností
 •  Pestrá paleta tréninků zaměřených mimo jiné na prezentační dovednosti,  

asertivní jednání, efektivní komunikaci a úspěšné vyjednávání
•  Katalog rozvojových aktivit
 •  Dostupné na intranetu RWE Transgas
•  Jazykové vzdělávání
 •  Studium anglického, německého jazyka nebo českého jazyka pro cizince v intenzitě  

1 – 2 x týdně
•  Career Management 
 •  Identifikace a následná péče o talenty
•  Korporátní programy
 •  Plynárenské minimum
 •  Perspektivy
 •  FAME International
•  Job rotace
 •  Zahraniční stáž v některé ze společností koncernu RWE

Orientační 
den

Legislativní
školení

Konec
zkušební 

doby

Jazyková 
výuka

Odborná 
školení

Job
rotace

Konec 3. měsíce



pomáháme vám poznávat a žít hodnoty Rwe

Důvěra Spolehlivost Výkon
Orientace na 

zákazníka
Orientace na 
budoucnost

hodnoty Rwe

základní pRincipy chování



připRavujeme pRo vás pRocesy hodnocení 
pRacovního výkonu a nastavení Rozvojového plánu

VStuPy

•  Cíle resortu
•  Cíle oddělení
•  Cíle managera

•  Přímý nadřízený

•  Target Dialogue 
Zaměstnanci se smluvní 
mzdou (ovlivňuje  
variabilní složku mzdy)

•  Individuální rozvojový 
plán (neovlivňuje  
variabilní složku mzdy)

NáStROJE VýStuPy

•  Nastavení  
nového TD

•  Návrh školení 
či jiných 
vzdělávacích 
a rozvojových 
programů

Hodnocení

Z
A

M
ěS

tN
A

N
C

I

•  Nastavení cílů
 •  Nastavení vychází ze strategie 

společnosti
 •  Vychází z cílů resortu a oddělení
 •  Definování cílů, jež slouží jako 

motivační faktor k pracovnímu výkonu 
zaměstnance

 •  Cíle každého zaměstnance jsou 
zaznamenány v Target Dialogu

•  target Dialogue (tD)
 •  Nástroj pro řízení pracovního výkonu 

zaměstnance
 •  Formulován SMART definicí 1)

 •  Dohoda mezi zaměstnancem a nadříze-
ným pro plnění stanovených cílů

 •  Evaluace výsledků

Kontaktní osoba: Alena Vatková, 
alena.vatkova@rwe.cz, 267 973 253

Kontaktní osoba: Soňa Tlapová, 
sona.tlapova@rwe.cz, 267 973 831

•  Individuální rozvojový plán (IDP)
 •  Proces zaměřený na osobní i profesní 

rozvoj zaměstnance
 •  Paralelní nastavení s vyhodnocováním 

a stanovením cílů v TD
 •  Identifikace vzdělávacích potřeb 

probíhá během rozhovoru zaměstnance 
a nadřízeného 

 •  K výběru vhodné rozvojové aktivity je 
k dispozici Katalog vzdělávacích akcí

 •  Vybrané rozvojové aktivity se zanáší 
do formuláře IDP 

 •  IDP formulář se odevzdává oddělení HR 
Development & Learning (HRDL), které 
zajistí objednání kurzu

1) SMART definice - specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle



identifikujeme jedince s potenciálem a vytváříme  
pRo ně pRostředí pRo další Růst

•  FAME International
 •  Mezinárodní program pro 

zaměstnance s potenciálem 
růstu v rámci celé skupiny RWE 
– Energy

 •  Připravuje vybrané 
zaměstnance na vedoucí pozice 
na mezinárodní  úrovni

RWE ENERgy

vzdělávací a Rozvojové pRogRamy v Rámci skupiny Rwe

•  HR Development Program
 •  Mezinárodní RWE program pro 

HR profesionály
 •  Trendy a metody v HR
 •  Networking v rámci HR přes 

celou skupinu
 •  Nominace probíhá přes HR 

ředitele

•  Plynárenské minimum
 •  Základní vhled do oboru 

plynárenství

 •  Určeno pro zaměstnance, kteří 
nejsou v přímém kontaktu se 
zákazníkem

RWE CZ

•  Perspektivy
 •  Program pro zaměstnance 

na nemanažerských pozicích 
s vysokým potenciálem růstu 
ve společnostech skupiny RWE 
CZ

 •  Rozvíjí kompetence a znalosti 
pro úspěšné vykonávání 
manažerské pozice

Zaměstnanci 
se smluvní či 
tarifní mzdou

Specifické 
cílové 

skupiny

Kontaktní osoba: Alena Vatková, alena.vatkova@rwe.cz, 267 973 253



pomáháme vám pRacovat s kaRiéRou v Rámci skupiny Rwe

cílové skupiny v Rwe cz

Zaměstnanci
Manažeři
(non-ML)

High Potential
(non-ML)

ML pool
(vertikální)

Klíčoví 
zaměstnanci
(experti, ...)

Discoveries AG
FAME (RWE 

E AG)
ELI

Discoveries AG
Mentoring 
programme  
for women

Discoveries CZ
IDP – rozvoj, 

školení, interní 
trh práce

RWE kostičky*

Discoveries CZ
Perspektivy

RWE kostičky*

IDP – rozvoj, 
školení, interní 

trh práce
RWE kostičky*

IDP – rozvoj, 
školení, interní 

trh práce
RWE kostičky*

Discoveries CZ
Stabilizační 

program
RWE kostičky*

IDP – rozvoj, 
školení, interní 

trh práce

IDP – rozvoj, 
školení, interní 

trh práce

Rozvoj,
motivace

Rozvoj,
motivace

Rozvoj, motivace 
nástupnictví

Rozvoj,
nástupnictví

Retence, 
nástupnictví

RWE Group

RWE Group CZ

Společnosti
skupiny CZ

skupiny talentů

ú
če

l

Kontaktní osoba: Soňa Tlapová, sona.tlapova@rwe.cz, 267 973 831

*Podpůrný program pro zaměstnance s malými dětmi zaměřený na návrat zaměstnanců z mateřské nebo rodičovské dovolené  
s cílem umožnit pokračování profesní kariéry.



hR development & leaRning

Markéta Hlaváčová
Senior Manager HR Development & Learning
267 973 121
marketa.hlavacova@rwe.cz

Denisa Holancová
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců na manažerských pozicích
267 973 224
denisa.holancova@rwe.cz

Alena Vatková
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců na nemanažerských pozicích
267 973 253
alena.vatkova@rwe.cz

Dagmar Holečková
Zajišťování vzdělávacích kurzů, vč. kurzů v oblasti legislativního vzdělávání
267 974 922
dagmar.holeckova@rwe.cz

Soňa tlapová
Průzkum spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců,  
Plánování pracovní kariéry, Target Dialogue
267 973 831
sona.tlapova@rwe.cz
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klíčové zkRatky 
hR „Rozvoje“


