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1. Úvod 

 

Reforma veřejné správy po roce 2001 měla na jedné straně v maximální míře 

zkvalitnit a modernizovat výkon veřejné správy a na straně druhé přiblíţit veřejnou 

správu občanům. Výkon veřejné správy zásadně ovlivnil přijatý zákon o úřednících 

územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a změně některých zákonů), který změnil pracovněprávní 

postavení úředníků územních samosprávných celků a dal zákonný rámec právům     

a povinnostem úředníků, mezi něţ, mimo jiné, patří také povinnost permanentně si 

prohlubovat kvalifikaci. 

 

Reagoval tak na fakt, ţe poţadavky na vědomosti a dovednosti člověka se v moderní 

společnosti mění a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, 

musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat.  

 

Celý systém vzdělávání úředníků provází kaţdého úředníka od jeho vstupu do 

veřejné správy po celou dobu jeho kariérního růstu. Zahrnuje minimální poţadavky 

na kvalifikaci zaměstnanců, povinné vstupní školení, jejich průběţné odborné 

vzdělávání a v případě vedoucích úředníků i manaţerskou přípravu.  

 

I úředníci musí být flexibilní. Musí být nejen připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

legislativním podmínkám, ale i tyto změny akceptovat a podporovat. K tomu, aby se 

stali profesionály jak po odborné stránce tak po stránce vztahu k občanům, je nutné, 

aby se vzdělávali, aby získávali nové znalosti a osvojovali si nové dovednosti            

v procesu celoţivotního vzdělávání. Péče o formování pracovních schopností 

zaměstnanců se v současné době stává nejdůleţitějším úkolem řízení lidských zdrojů 

v organizaci. 

 

Vzdělávání zaměstnanců je jedním z procesů řízení lidských zdrojů, které se 

zaměřuje na soustavné formování pracovních schopností zaměstnanců. Vytváří 

předpoklady pro zlepšování výkonu a chování jednotlivých zaměstnanců, týmů                

i organizace. Současně zvyšuje připravenost zaměstnanců na změny podmínek              

a poţadavků jakoţto kvalifikované a adaptabilní pracovní síly na vnitřním trhu                   

i vnějším trhu práce. Jde o plánovaný proces modifikace postojů, znalostí                        
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a dovedností učením směřujícím k dosaţení efektivního výkonu v určité činnosti či 

okruhu činností. Jejím záměrem z hlediska práce je rozvinout schopnosti jedince        

a uspokojit současné a budoucí potřeby organizace čili také úřadu. 

 

Ověření uplatnitelnosti moderních přístupů ve vzdělávání ve sféře veřejné správy, 

které musí být v souladu s ustanoveními zákona o úředních územních 

samosprávných celků, je hlavním cílem diplomové práce. Jedná se zejména o vyuţití 

kompetenčního přístupu ve vzdělávání, respektive v rozvoji lidských zdrojů, který 

reguluje osvojování vědomostí, zvládnutí a rozvoj schopností, osvojení ţádoucích 

postojů pracovníků v organizaci. 

 

Diplomová práce je rozdělena na tři části, kdy v první části se věnuji teorii veřejné 

správy, rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě včetně 

financování.  

 

V druhé části se jiţ soustředím na analýzu systému vzdělávání a rozvoji lidských 

zdrojů v konkrétní organizaci veřejné správy a to Úřadu Regionální rady regionu 

soudrţnosti Moravskoslezsko, který se v tomto případě inspiroval v soukromé sféře a 

vyuţívá nejnovějších trendů ve vzdělávání.  

 

V třetí části se věnuji zhodnocení celé analýzy systému vzdělávání a rozvoji lidských 

zdrojů na Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, včetně 

návrhů a doporučení.  

 

Při zpracování diplomové práce jsem pouţila metodu obsahové analýzy textových 

dokumentů.  
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2. Veřejná správa  

Veřejná správa je poskytování správních činností, které souvisí s poskytováním 

veřejných sluţeb, řízením veřejných záleţitostí na místní i a centrální rovni. 

Primárním nositelem veřejné správy je stát, veřejnou správou bývají označovány téţ 

úřady. Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu, kdy činnost veřejné správy 

je vázána právem a ústavními zásadami ( čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR:"Státní moc slouží 

všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech a způsoby, které stanoví zákon"    

a čl. 2 odst. 2 LZPS:"Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích 

stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.") 

V širším pojetí je chápána veřejná správa jako systém, který zahrnuje organizaci 

záleţitostí celého společenství. Je představována orgány, vztahy a činnostmi moci 

zákonodárné, soudní a výkonné. V uţším pojetí je veřejná správa vymezena jako 

správní činnost, která je vykonávána zmocněnými subjekty na základě zákona 

v rozsahu přikázané pravomoci a působnosti. Veřejná správa je také pojímána jako 

souhrn institucí, které zajišťují výkon veřejné správy ve všech jejích oblastech.  

Postupně se vytvořil systém veřejné správy, který má dvě vzájemně oddělené              

a zároveň propojené linie a to linii státní správy a linii samosprávy.  [5] 

2.1 Státní správa 

Orgány státní správy mají za úkol na úrovni vlády připravovat návrhy zákonů                   

a vytvářet tak soubor realizačních opatření včetně podzákonných norem, aby 

docházelo na celém území státu k jednotnému způsobu dodrţování zákonů                    

a podzákonných norem. Kritériem účinnosti práce státní správy je míra dodrţování 

zákonů země na celém území země. 

Státní správu vykonávají: 

 ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý 

stát – jedná se specializované orgány (úřady), které mají obvykle působnost 

po celém území státu, významná část těchto orgánů má v čele některého 

člena vlády a jsou představovány resortními ministerstvy a ostatními 

ústředními úřady (např. Úřad vlády ČR, Český báňský úřad, Český statistický 

úřad a další.) 
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 územní orgány státní správy s místní působností, spravují a obsluhují 

vţdy pouze část určitého území. Můţe se jednat také o orgány samosprávy, 

které v přenesené působnosti vykonávají funkce státní správy. Územní 

orgány státní správy mohou mít podobu detašovaných pracovišť ústředních 

orgánů, dále to mohou být samostatné orgány zřízené na základě zákona, 

resp. podzákonné normy, 

 ostatní státní orgány (např. státní fondy apod.),  

 jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimţ stát veřejnou moc 

deleguje nebo propůjčuje (např. stanice technické kontroly, veřejná stráţ). 

[5] 

2.2 Samospráva 

Samosprávou je výkon veřejné správy jinými veřejnoprávními korporacemi neţ 

státem. Samospráva můţe být zájmová (profesní) nebo územní.  

 

2.2.1 Zájmová samospráva 

 

Zájmovou samosprávou se označuje sdruţení, které je zaloţené na bázi společných 

věcných zájmů, zpravidla na celém území celé republiky nebo v jednotlivých územně 

správních jednotkách. Jedná se o stavovské neboli profesní komory (komora lékařů, 

advokátů, stomatologů, veterinárních lékařů, exekutorů apod.). Dále se do zájmové 

samosprávy řadí také Akademické senáty na vysokých školách, Rady vysokých škol, 

Akademie věd  a další. 

 

2.2.2 Územní samospráva 

 

Územní samosprávu vykonávají územní společenství občanů, kam patří obecní 

samospráva a krajská samospráva. Základním územním samosprávným celkem je 

obec, kde v rámci své samosprávné působnosti rozhoduje o zásadních otázkách 

rozvoje obce, které ovlivňují  ţivot v obci. Patří zde otázky bytové politiky, otázky 

týkající se ţivotního prostředí, dopravní obsluţnosti a infrastruktury, sociálního 

zabezpečení, školství, zdravotnictví a další. Činnost a postavení obcí upravuje   

zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů. 
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Vyšším územním samosprávným celkem je kraj, jehoţ činnost a postavení upravuje 

zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Kraj v rámci 

své samosprávné působnosti rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje daného kraje. 

 

Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záleţitostech) jiným, 

vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, ţe je blíţe spravovanému subjektu neţ 

vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově 

vymezených záleţitostí. [5] 

2.3 Funkce veřejné správy 

 normativní - zajišťuje tvorbu právních předpisů,  

 ochranná (bezpečnostní) - povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější 

bezpečnost a pořádek státu,  

 ekonomicko-regulační - týká se usměrňování vývoje ekonomiky  

 plánovací - ovlivňuje pomocí rozpočtů, fiskální, pomocí veřejného dluhu          

a veřejných výdajů  

 hospodářsko-organizační - slouţí k přerozdělování, tvorbě a pouţití 

bohatství, její význam spočívá především ve veřejném sektoru [5] 

2.4 Výkon správních činností 

Správními činnostmi se dle zákona č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednicích 

samosprávných územních samosprávných celků (dále jen zákon. 312/2002 Sb.), ve 

znění pozdějších předpisů rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené 

působnosti. Výkon správních činností provádějí zaměstnanci veřejné správy, neboli 

úředníci. Úředníkem se můţe stát fyzická osoba , která je starší 18 let, je státním 

občanem ČR, případně je cizím státním příslušníkem, ale má trvalý pobyt v ČR, 

ovládá jednací jazyk, je způsobilá k právním úkonům a splňuje další předpoklady pro 

výkon správních činností dle zvláštních předpisů.  Za úředníky dle zákona č. 

312/2002 Sb. povaţují  tedy zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří se 

podílejí na výkonu správních činností. [22] 
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2.5 Vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě  

 

Vzděláváním zaměstnanců ve veřejné správě se zabývá zákon č. 312/2002 Sb., 

zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Z jeho ustanovení mimo jiné vyplynula povinnost pro 

úředníky územních samosprávných celků se průběţně vzdělávat a dále                          

si prohlubovat kvalifikaci. Záměrem tohoto zákona je zajistit nestranný a kvalitní 

výkon veřejné správy, a to plnou profesionalizací úředníků1.  Zákon o úřednících se 

snaţí o komplexní úpravu celoţivotního vzdělávání, a to následovně. Nevymezuje 

systém personálních procesů, jejich návaznosti. Věnuje se pouze oblasti povinností 

úředníků, jejich náboru a vzdělávání, o tom viz dále.  

 

2.5.1 Plán vzdělávání úředníka  

 

Zákon o úřednících stanovil typy a rozsah vzdělávání, povinnost tvořit plány 

vzdělávání úředníků, a to v rozsahu minimálně osmnáct dní po dobu následujících tří 

let. Obsah plánu vzdělávání závisí na konkrétních podmínkách a okolnostech 

týkajících se jednotlivého úředníka. Plán zahrnuje konkrétní druhy prohlubování 

kvalifikace, jichţ se musí daný úředník účastnit. Do plánu vzdělávání úředníka 

mohou být zařazeny i neakreditované vzdělávací programy2, nicméně účast             

na těchto programech není povaţována jako prohlubování kvalifikace. Mezi základní 

typy prohlubování kvalifikace patří: 

 vstupní vzdělávání, 

 průběţné vzdělávání, 

 přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti, 

 vzdělávání vedoucích úředníků. [22] 

 

 

 

                                                 
1
 Úředníkem ve smyslu zákona je zaměstnanec, který je zařazen do úřadu samosprávného celku a podílí se na 

výkonu správních činností. 
2
 Akreditovaný vzdělávací program vyjadřuje oficiální uznání, že splňuje dané požadavky, tzn. Vyhovuje 

předem stanoveným standardům za podmínek stanovených v předepsané dokumentaci. Akreditaci uděluje 

MŠMT ČR.  
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2.5.2 Vstupní vzdělávání úředníků 

 

Účelem vstupního vzdělávání je poskytnout novému úředníkovi informace, které      

se týkají jeho nového postavení, práv a povinností, základů organizace a fungování 

celého samosprávného systému jak na úrovni české veřejné správy, tak na úrovni 

evropské veřejné správy.  Vstupní vzdělávání musí úředník absolvovat do 3 měsíců 

ode dne vzniku pracovního poměru. Moţnosti vstupního vzdělávání jsou v dnešní 

době jiţ různé, od klasických přednášek aţ po  e-learningové formy výuky. Ukončení 

vstupního vzdělávání není podmíněno zkouškou, ale účastník obdrţí osvědčení         

o absolvování, které potvrzuje jeho účast na daném vzdělávání. [22] 

 

2.5.3 Průběžné vzdělávání 

 

Průběţně vzdělávání by mělo plynule navazovat na vstupní vzdělávání a postupně 

prohlubovat kvalifikace úředníka. Tato forma vzdělávání probíhá vesměs formou 

školení a kurzů, ať jiţ pro prohlubování odborných znalostí (změny legislativy, 

účetnictví, daňová problematika, spisová a archivační sluţby apod.) či formování 

osobnostních charakteristik úředníka, kde můţeme zařadit například kurzy určené 

pro zefektivnění komunikace mezi jednotlivými odbory, komunikace s občany,             

time management, stress management, asertivita, psychohygiena apod. Jedná se                  

o kurzy, které byly v minulosti opomíjeny, nicméně dnes nacházejí uplatnění                 

i ve veřejném sektoru. Do průběţného vzdělávání zařazujeme dnes i prohlubování 

jazykových znalostí. Obecně můţeme říct, ţe průběţné vzdělávání má povahu 

celoţivotního vzdělávání. Konkrétní obsah průběţného vzdělávání, včetně časového 

harmonogramu je určen právě v plánu vzdělávání konkrétního úředníka. [22] 

 

2.5.4 Zvláštní odborná způsobilost 

 

Jestliţe územní samosprávný celek zajišťuje prostřednictvím  svých úředníků správní 

činnosti státní správy, je potřeba, aby  tito úředníci prokázali zvláštní odbornou 

způsobilost. Pouze v e výjimečných případech můţe tuto činnost provádět úředník, 

který se zvláštní odbornou způsobilosti neprokázal, zpravidla však do 18 měsíců    

ode dne začátku vykonávání správní činnosti musí zvláštní odbornou způsobilost 

prokázat.  



 8 

 

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje na rozdíl od ostatního vzdělávání zkouškou, 

která je rozdělena na dvě části, obecnou a zvláštní část, vţdy podle toho o jakou 

správní činnost se jedná. Existuje moţnost, ţe daný úředník splňuje podmínky        

pro uznání rovnocennosti úředníkova vzdělání a v tomto případě, nemusí vykonávat 

zkoušky odborné způsobilosti. Osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání vydává 

Ministerstvo vnitra na základě ţádosti, kdy posuzuje dosaţené vzdělání úředníka 

v bakalářském nebo magisterském studijním programu, které je označeno 

v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřednicích jako rovnocenné některému druhu 

prohlubování kvalifikace dle zákona o úřednicích. Zákon o úřednicích dále upravuje    

i průběh dané zkoušky i další postupy v případě, ţe úředník zkoušku nesplní. [22] 

 

2.5.5 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů 

 

Tento druh vzdělávání je povinný pro všechny vedoucí úředník, nezávisle na tom, 

zda jejich pracovní poměr vznikl pracovní smlouvou či jmenováním. I tady zákon       

o úřednicích stanovuje lhůtu pro splnění tohoto vzdělávání a to do 2 let od začátku 

výkonu funkce vedoucího úředníka. Vzdělávání vedoucích úředníků je rozděleno 

taktéţ na obecnou a zvláštní část, která zahrnuje přehled o činnostech 

vykonávaných podřízenými úředníky. Na rozdíl od prokázání odborné způsobilosti 

nemusí vedoucí úředníci absolvovat na konci vzdělávání zkoušku. [22] 

 

2.6 Financování veřejné správy   

 

Pro veřejnou správu je typické, ţe produkuje statky, které  jsou označovány za statky 

kolektivní a jsou produkovány netrţními způsoby. Z tohoto důvodu také ve veřejné 

správě hospodaří instituce s veřejnými prostředky na principech rozpočtu,                 

kde rozpočtovým obdobím je kalendářní rok.  

Rozpočtová soustava České republiky je tvořena Státním rozpočtem, veřejnými 

fondy, rozpočty územních samosprávných celků, rozpočty příspěvkových organizací 

a organizačních sloţek a nadnárodními rozpočty.  

Systém rozpočtů můţe být centralizovaný, kdy podstatná část prostředků veřejných 

rozpočtů je rozdělována prostřednictví státního rozpočtu nebo decentralizovaný,       

tj. ţe podstatnou část prostředků mají k dispozici rozpočty  niţší úrovně.  
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Rozpočtové soustavy z hlediska centralizace procházejí určitým vývoje, kdy 

například v období, kdy stát řeší váţné problémy (války, pohromy, závaţné 

ekonomické problémy, apod.) se rozpočtové soustavy centralizují. V období, kdy tyto 

váţné problémy stát neřeší, se naopak projevují tendence fiskální decentralizace. 

Aby tato fiskální  decentralizace mohla být naplňována a rozhodování na niţších 

úrovních bylo hospodárné, efektivní a ekonomické, musí platit, ţe toto rozhodování 

nemůţe být neomezené.  

Rozpočtový proces obecně zahrnuje návrh rozpočtu, schválení rozpočtu, jeho plnění 

a následně samozřejmě kontrolu rozpočtu. [5] 

 

2.6.1 Funkce veřejných rozpočtů 

 

Role veřejných rozpočtů se projevuje prostřednictvím tří funkci a to funkce alokační, 

funkce redistribuční a funkce stabilizační.  

Cílem alokační funkce je dosaţení lepší efektivity rozmístění, neboli alokace zdrojů    

v případech, kdy přirozeně optimální rozmístění trţními mechanizmy selhává,      

např.  v případě veřejných statků, externalit, nedokonalé konkurence apod.  

Obvykle má nejvýznamnější podíl na výdajích státního rozpočtu. Při fiskální 

decentralizaci se přesouvá na niţší úroveň rozpočtů, kdy niţší úrovně rozpočtů 

mohou podstatně lépe reagovat na vzniklé situace, mají širší a dokonalejší informace 

o potřebách na konkrétním území. 

Redistribuční funkce zajišťuje v rámci veřejných rozpočtů přerozdělení vytvořeného 

národního produktu mezi obyvatele daného státu dle principu spravedlnosti 

uplatněné ve státě. 

Stabilizační funkce veřejných rozpočtů je spojena se zásahy státu do ekonomiky 

s cílem ekonomického růstu, sníţení nezaměstnanosti, optimální zahraniční  platební 

bilance, sníţení inflace apod.[11] 
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2.6.2 Vertikální a horizontální model veřejného rozpočtu 

 

V praxi uplatňování fiskálního federalismu3 se lze setkat se dvěma základními 

modely, které odráţejí uspořádání vazeb mezi jednotlivými rozpočty systému. Jedná 

se o model vertikální a horizontální.  

Vertikální model je zaloţen na vertikálních vztazích, kdy prostředky jsou poskytovány 

z vyšší úrovně veřejného rozpočtu na úroveň niţší, která je dále můţe rozdělovat. 

V České republice je právě tento model uplatňován. 

Horizontální model představují horizontální vazby rámci jedné úrovně rozpočtů. 

Pouţívá se například ve federativních státech, kde jednotlivé státy mají vysokou 

samostatnost. Uplatňuje se například v Německu.    

 

2.6.3 Struktura veřejných rozpočtů 

 

Strukturu veřejných rozpočtů obecně popisuje rozpočtová skladba, která představuje 

jednotné, závazné dlouhodobé hledisko třídění finančních operací ve veřejných 

rozpočtech. V rámci rozpočtové skladby se uplatňují 4 hlediska členění finančních 

operací. Jsou to hlediska: odpovědnostní, druhové, odvětvové a konsolidační. Mimo 

jiné rozpočtová skladba umoţňuje hodnotit vyrovnanost rozpočtu. K tomuto účelu     

se vyuţívá především druhové hledisko členění finančních operací. .[11] 

 

2.6.4 Příjmy veřejných rozpočtů 

 

Příjmy veřejných rozpočtů jsou poměrně pestré a pro jejich popis se pouţívá právě  

druhové hledisko třídění dle rozpočtové skladby, které dělí 4 druhy příjmů                   

a to daňové příjmy, nedaňové, kapitálové a dotace. [10] 

 

2.6.4.1 Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy jsou největší příjmovou poloţkou veřejných rozpočtů, kde se jedná     

o příjmy například z majetkových daní, daně přidané hodnoty, daně z příjmů 

fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a další. Součástí daňových příjmů 

                                                 
3
 Teorie fiskálního federalismu popisuje principy uspořádání rozpočtových soustav, které vychází ze 

státoprávního uspořádání daného státu a kompetencí mezi různými úrovněmi správy.  
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veřejných rozpočtů (převáţně rozpočtů obcí) jsou příjmy z různých poplatků,       

např. místních poplatků, správních poplatků nebo poplatků spojených s ţivotním 

prostředním.    [10] 

 

2.6.4.2 Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy veřejných rozpočtů zpravidla vznikají vlastní hospodářské činnosti 

veřejné instituce. Zpravidla se jedná o příjmy z pronájmu majetku, příjmy                       

od organizací zřízených či zaloţených veřejnou správou a dále příjmy jako jsou dary 

a příspěvky apod. Mezi tyto příjmy se řadí také úhrada z dobývacího prostoru, která 

se vybírá z dobývání vyhrazených surovin a to dle trţní hodnoty vydobyté suroviny          

a podle plochy, kterou zabírá dobývání suroviny. [10] 

 

2.6.4.3 Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, např. nemovitosti, 

akcie apod. a  jsou zásadně jednorázové. 

 

2.6.4.4 Dotace 

 

Významným příjmem veřejných rozpočtů jsou taktéţ dotace, které mohou být 

poskytovány z rozpočtu na vyšší úrovni dle vertikální modelu, který je popsán jiţ 

výše. 

 

2.6.5 Veřejné výdaje 

 

Pro veřejné rozpočty je typické, ţe se stále zvyšují poţadavky na objem veřejných 

výdajů, které souvisejí s financováním nových projektů, které vedou ke zkvalitnění 

veřejných sluţeb, nicméně příjmy veřejných rozpočtů jsou omezené a není moţné 

všechny projekty realizovat. Z tohoto důvodu je potřeba správně vyhodnocovat 

vynaloţené výdaje a to tak, aby byly slněny principy efektivnosti, hospodárnosti         

a ekonomiky. Pro popis veřejných výdajů se nejčastěji pouţívá opět druhé hledisko 

třídění výdajů dle rozpočtové skladby a to umoţňuje tyto finanční operace třídit na 

výdaje běţné, výdaje kapitálové a financování. [10] 
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2.6.5.1 Běžné výdaje 

 

Běţné výdaje ve veřejných rozpočtech jsou nejčastěji prezentovány platy 

zaměstnanců, včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, odvody 

daní, výdaje na vzdělávání zaměstnanců, úroky, nákupy energií, nákupy sluţeb, 

dary, dávky, transfery, dotace, příspěvky příspěvkových organizacím, převody          

do fondů, transfery obyvatelstvu apod.  

 

2.6.5.2 Kapitálové výdaje 

 

Podstatně menší část výdajů ve veřejných financí je tvořena výdaji kapitálovými, 

které jsou reprezentovány např. investičními nákupy, nákupy akcích a majetkových 

podílů, investičními transfery obyvatelstvu, krajům, obcím, organizacím apod. [10] 

 

2.6.5.3 Financování   

 

Rozpočtová skladba rozlišuje financování z tuzemska a ze zahraničí. Financování 

z tuzemska zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky         

a jinými organizacemi, případně jinými domácími rozpočty. Financování můţeme 

rozdělit také z hlediska času a to na krátkodobé a dlouhodobé, spadá sem například 

přijetí výnosu z prodeje krátkodobých dluhopisů, kdy tato poloţka představuje 

zvýšení financování a úhrady závazků z vlastních krátkodobých dluhopisů přestavují 

sníţení financování . 

Financování ze zahraničí zahrnuje financování nerezidentními bankami, podniky  

a jinými mezinárodními organizacemi, cizími vládami.  [9] 

 

2.7 Financování vzdělávání ve veřejné správě  

 

Výdaje na vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě popisuje poloţka 5167 

rozpočtové skladby, kdy se jedná o běţné výdaje. V této oblasti nemá veřejná správa 

moc moţností jiného financování aţ na spolufinancování z dotací ze Strukturálních 

fondů.  
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2.7.1 Strukturální fondy 
 

Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze se SF jsou 

čerpány v rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. 

Existují dva strukturální fondy a to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)          

a Evropský sociální fond (ESF).[21] 
 

2.7.1.1 Evropský sociální fond 

 

Vstupem do Evropské unie získala Česká republika  získala moţnost vyuţívat 

prostředky strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Nejstarší z těchto fondů je 

Evropský sociální fond (dále jen ESF), který byl zaloţen jiţ Římskou smlouvou v roce 

1957. Jedná se o klíčový finanční nástroj pro realizaci Evropské strategie 

zaměstnanosti. Napomáhá členským zemím EU k dosaţení plné zaměstnanosti, 

zvyšování kvality a produktivity práce, pomáhá podporovat přístup znevýhodněných 

osob na trh práce a sniţovat národní, regionální a lokální rozdíly v zaměstnanosti.  

Cílem pro období 2007 – 2013 je také podporovat institucionální a administrativní 

kapacitu, tzn. Dobré fungování institucí veřejné správy a veřejných sluţeb, které        

je jedním ze základních prvků Lisabonské strategie.  

 

2.7.1.1.1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

V rámci cíle Konvergence je zpracován Operační program lidské zdroje                      

a zaměstnanost (dále Operační program), který vymezuje priority pro rozvoj lidských 

zdrojů a zaměstnanosti pro programovací období  2007 – 2013. Globálním cílem 

tohoto operačního programu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost  lidí v ČR            

na úroveň 15 nejlepších zemí v EU. 

 

Operační program vymezuje pět základních prioritních os, které se zabývají  

problematikou adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně zapojení skupin, které jsou ohroţeny 

sociálním vyloučením, rovných příleţitostí, modernizace veřejné správy a veřejných 

sluţeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. 
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Veřejné správě a veřejným sluţbám se věnuje prioritní osa č. 4, která je naplňována 

prostřednictvím intervencí ke zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti       

a transparentnosti činností veřejné správy. Podpora je zaměřena na modernizaci 

veřejné správy a to jak státní správy tak samosprávy, rozvoj a řízení lidských zdrojů, 

zejména vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění nových moderních 

nástrojů řízení s důrazem na řízení kvality a výkonnosti apod. Pozornost se zaměřuje 

taktéţ na realizaci aktivit a aplikaci nástrojů, které zvyšují kvalitu a také dostupnost 

veřejných sluţeb. 

 

V oblasti vzdělávání je tato prioritní osa zaměřena  k zefektivnění lidských zdrojů      

ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, k rozvoji 

vzdělávacích programů distančních forem vzdělávání, včetně e-learningu. 

 

Podpora je realizována formou individuálních projektů  a grantových schémat, jedná 

se formu nevratné finanční výpomoci, např. dotace. Realizačními orgány, které tuto 

prioritní osu implementují je Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR. 

 

Celkový rozpočet, který je určen pro tuto prioritní osu je cca 130 mil. €,  přičemţ míra 

spolufinancování projektů z operačního je 85 %, zbytek je financován z národních 

rozpočtů, v případě prioritní osy Veřejná správa se jedná o rozpočtové kapitoly věcně 

příslušných resortů, tj. Ministerstva vnitra ČR a Úřadu vlády, případně dalších 

institucí veřejné správy.[21] 

 

2.7.1.2 Evropský fond pro regionální rozvoj 

  

ERDF je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou 

určeny především na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst 

a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje 

také rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání 

v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na ţivotní 

prostředí. Svými dotacemi přispívá ke sníţení nerovností mezi jednotlivými 

evropskými regiony.[21] 
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Hlavním cílem EFDR je posilovat hospodářskou a sociální soudrţnost v rámci 

Evropské unie vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. EFDR financuje především: 

 přímé podpory na investice do podniků (zejména MSP) s cílem vytvořit 

udrţitelná pracovní místa, 

 infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi, 

telekomunikacemi, ţivotním prostředím, energetikou a dopravou,  

 finanční nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy místního rozvoje apod.) na 

podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce měst a regionů, 

 opatření technické pomoci. 

EFDR můţe poskytuje prostředky v rámci tří cílů regionální politiky: 

 konvergence, 

 regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

 evropská územní spolupráce. 

Cíl Konvergence 

V regionech, které spadají pod cíl „konvergence―, se Evropský fond pro regionální 

rozvoj zaměřuje především na modernizaci a diverzifikaci hospodářských struktur            

a na zachování a vytváření udrţitelných pracovních míst. Opatření financovaná 

EFDR se týkají těchto oblastí: 

 výzkum a technologický rozvoj, 

 inovace a podnikání,  

 informační společnost,  

 ţivotní prostředí, 

 prevence rizik,  

 cestovní ruch,  

 kultura, 

 doprava, 

 energetika,  

 vzdělávání, 

 zdraví. [17] 
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Priority týkající se cíle „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost― lze rozdělit 

do tří skupin: 

 inovace a znalostní ekonomika: posilování regionálních kapacit v oblasti 

výzkumu a technologického rozvoje, stimulace inovací a podnikání a podpora 

finančního inţenýrství, zejména pro podniky spojené se znalostní ekonomikou, 

 ţivotní prostředí a prevence rizik: rehabilitace kontaminované půdy, stimulace 

energetické účinnosti, podpora čisté městské hromadné dopravy                              

a vypracování plánů prevence a řízení přírodních a technologických rizik, 

 přístup k sluţbám obecného hospodářského zájmu v oblasti dopravy                      

a telekomunikací. [17] 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Pokud jde o cíl „evropská územní spolupráce―, ERDF se soustředí na tyto tři oblasti: 

 rozvoj přeshraničních hospodářských a sociálních činností,  

 navazování a rozvoj mezinárodní spolupráce včetně dvoustranné spolupráce 

mezi přímořskými regiony,  

 zvyšování účinnosti regionální politiky prostřednictvím meziregionální 

spolupráce, vytváření sítí a výměny zkušeností mezi regionálními a místními 

orgány. [17] 

2.7.1.3 Operační program Technická pomoc  

V rámci cíle Konvergence je z ERDF financován Operační program Technická 

pomoc (OPTP), který  je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni         

pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace 

Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v ČR v letech 2007—2013 a spadá mezi 

vícecílové tematické operační programy. Menší část je hrazena z prostředků cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro oba cíle je z fondů EU             

a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,29 mld. €.[17] 
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OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také 

prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje 

koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit 

souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními 

programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních 

témat. 

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři                      

pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou 

rozděleny do totoţných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být       

v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny. 

Řídícím orgánem OPTP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor Řídícího orgánu 

Operačního programu Technická pomoc. 

Na základě usnesení vlády č. 166 ze dne 25. února 2008 o Systému vzdělávání 

zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v období let 2007 aţ 

2013 (dále jen Systém vzdělávání) Národní orgán pro koordinaci stanovuje postup při 

účasti zaměstnanců implementační struktury NSRR na vzdělávacích akcích, jejichţ 

cílem je prohlubování kvalifikace v oblasti fondů EU. O podporu mohou ţádat 

Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor řízení a koordinace NSRR, Samostatné 

oddělení publicity EU, odbor správy monitorovacího systému, řídící orgán OPTP              

a odbor rozpočtu a odbor účetnictví a finančních sluţeb), dále můţe o podporu ţádat 

Ministerstvo financí (Platební a cerfikační orgán, Auditní orgán, PAS4) a Centrum pro 

regionální rozvoj ČR.  

Garantem hospodárnosti a účelnosti vynaloţených prostředků je Národní orgán pro 

koordinaci - Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR. 

Cílem Systému vzdělávání, který je financován z OPTP, je připravit zaměstnance 

NSRR na všech úrovních pro kvalifikovanou administraci alokovaných prostředků 

dotačních prostředků EU, poskytnout cílové skupině aktuální vzdělání na odborné 

úrovni v dané oblasti, zefektivnit koncepční, řídící, administrativní a kontrolní činnosti, 

                                                 
4
 Pověřený auditní subjekt 
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zajistit plynulou návaznost při personálních změnách i udrţitelnost pro další 

programové období. 

 

Systém vzdělávání je uskutečňován prostřednictvím obecných a specifických 

vzdělávacích programů. 

 

Obecné vzdělávací programy jsou určeny zejména novým zaměstnancům 

implementační struktury NSRR, patří zde hlavně „Základní vzdělávací program 

(obecný úvod do problematiky práce v implementační struktuře NSRR)― a dále 

vzdělávání, které je zaměřené zvláště na  oblasti veřejných zakázek, veřejnou 

podporu v podmínkách ČR, projektové a finanční řízení, rozpočtová pravidla, 

primární kontrolní systém, audit, informační a monitorovací systémy, analýzu a řízení 

rizik, evaluaci, angličtinu s terminologií SF EU a regionální rozvoj. 

 

Specifické vzdělávací programy jsou určené zvláště těm zaměstnancům 

implementační struktury NSRR, kteří jsou jiţ specializováni na danou určitou oblast 

(např. audit informačních systémů) nebo si potřebují prohloubit své znalosti či 

dovednosti potřebné k efektivnějšímu výkonu své pracovní činnosti (např. měkké 

dovednosti). 

Absolvování obecných vzdělávacích programů není podmínkou pro účast 

zaměstnanců na specifických vzdělávacích programů. Po absolvování kaţdého                

v vzdělávacího programu obdrţí účastníci certifikát s celostátní platností. Vzdělávací 

programy jsou zaměřeny na průřezová (horizontální) témata společná pro všechny 

zaměstnance implementační struktury a jsou  průběţně doplňovány. [32) 

 

2.8 Strategický rozvoj lidských zdrojů 

 

2.8.1 Definice strategického rozvoje lidských zdrojů 

 

Strategický rozvoj lidských zdrojů se týká vytváření strategií poskytování příleţitostí 

k učení, rozvoji a odbornému vzdělávání za účelem zlepšení výkonu jedince, týmu     

a organizace. Strategie rozvoje lidských zdrojů vyplývají z organizačních strategií, ale 

hrají pozitivní roli při zabezpečování realizace organizačních cílů. Jsou zaměřeny         

na zvyšování schopností zdrojů v souladu s přesvědčením, ţe lidské zdroje 
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organizace jsou hlavním zdrojem konkurenční výhody. Týkají se tudíţ rozvoje 

intelektuálního kapitálu poţadovaného organizací i zabezpečování toho, ţe bude mít 

organizace tu správnou kvalitu lidí k uspokojování svých současných a budoucích 

potřeb.[1] 

 

2.8.2 Cíle strategického rozvoje lidských zdrojů 

 

Strategický rozvoj lidských zdrojů má za úkol vytvořit logický, úplný a jednotný rámec 

pro rozvíjení lidí. Značná část procesů rozvoje lidských zdrojů bude směřovat 

k vytvoření prostředí podněcujícího vzdělávání a rozvoj pracovníků. Aktivity rozvoje 

lidských zdrojů budou nejspíše zahrnovat tradiční vzdělávací programy, ale mnohem 

větší důraz bude kladen na rozvíjení intelektuálního kapitálu a podporování               

a prosazování organizačního, týmového a individuálního učení a vzdělávání. 

Pozornost se koncentruje na vytvoření takového prostředí, v němţ se znalosti 

rozvíjejí a řídí systematicky. Strategický rozvoj lidských zdrojů se týká rovněţ 

plánování podněcujícího a podporujícího rozvíjení sama sebe. [1] 

 

2.8.3 Složky rozvoje lidských zdrojů 

 

Ke sloţkám rozvoje lidských zdrojů patří: 

 Učení se – relativně permanentní změna v chování, ke které dochází 

v důsledku praxe nebo zkušeností. 

 Vzdělávání – rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí poţadovaných spíše obecně 

ve všech oblastech ţivota. 

 Rozvoj – růst nebo realizace osobních schopností a potenciálu 

prostřednictvím nabízejících se vzdělávacích akcí a praxe. 

 Odborné vzdělávání – plánované a systematické formování chování pomocí 

příleţitostí k učení, vzdělávacích akcí, programů a instrukcí, které jedincům 

umoţňují dosáhnout takové úrovně znalostí, dovedností a schopností, aby 

mohli svou práci vykonávat efektivně. [1] 
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2.8.4 Kontext rozvoje lidských zdrojů  

 

Rozvoj lidských zdrojů není izolovanou činností, nezávislou na organizaci a jejích 

postupech, hodnotách atd. Musí být pevně integrován do organizačního kontextu 

(vnitřního prostředí), který je soustředěn na zvyšování výkonnosti. Je také ovlivněn 

legislativou, ekonomickým klima, demografickými ukazateli (vnějším prostředím)     

jak ilustruje schéma č. 2.1    

 

Schéma č. 2.1  Rozvoj lidských zdrojů  

 

Zdroj:  Belcourt, M., Wright, P.C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu  (1998)                                  

 

2.8.5 Vzdělávání zaměstnanců  

 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci představuje systematické přizpůsobování 

chování učením, ke kterému dochází v důsledku vzdělávání, instruktáţí, rozvoje       

a plánovaného získávání zkušeností.[1]  

 

2.8.6 Cíle vzdělávání zaměstnanců 

 

Základním cílem vzdělávání je pomoci organizaci dosáhnout jejích cílů pomocí 

zhodnocení jejího rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zaměstnává. Vzdělávání 
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znamená investovat do lidí za účelem dosaţení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího 

vyuţívání jejich přirozených schopností. 

 

Konkrétními cíli vzdělávání jsou: 

 rozvinout dovednosti a schopnosti zaměstnanců a zlepšit jejich výkon, pomoci 

lidem k tomu, aby v organizaci rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí potřeba 

lidských zdrojů organizace mohla být v maximální míře uspokojována 

z vnitřních zdrojů, 

 sníţit mnoţství času potřebného k zaškolení a adaptaci zaměstnanců 

začínajících pracovat na nových pozicích, či zaměstnanců převáděných na 

jiné pracovní místo nebo povyšovaných, tedy k zabezpečení toho aby se tito 

pracovníci stali plně schopnými vykonávat novou práci tak rychle a s tak 

nízkými náklady, jak je to jen moţné. [1] 

 

2.8.7 Systémy vzdělávání zaměstnanců 

 

Systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje takové vzdělávací aktivity, jakými jsou 

orientace, doškolování a přeškolování. Intenzita a specifikum vzdělávání v organizaci 

závisí na personální politice a personální strategii organizace. U menších organizací 

je běţné, ţe je tlak na získávání jiţ „hotových― odborně připravených zaměstnanců. 

Střední a velké organizace se jiţ vzdělávání svých zaměstnanců intenzivně věnují; 

zpravidla je vyčleněn odbor, útvar či skupina zaměstnanců, kteří mají vzdělávání      

na starosti, a do vzdělávacích aktivit jsou zapojeni všichni vedoucí zaměstnanci. 

 [7] 

 

V současnosti existují tři moţné přístupy ke vzdělávání zaměstnanců v organizaci: 

 

Nesystematické firemní vzdělávání s deklarovanou převahou výcviku 

Soustavně je poskytováno pouze tzv. normativní nebo téţ povinné vzdělávání5, 

ostatní vzdělávání probíhá spíše nahodile. Výjimku můţe tvořit vzdělávání manaţerů  

                                                 
5
 V ČR se jedná především o vzdělávání v oblastech zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

kvalifikačních nároků skupin pracovníků, jež musí mít pro výkon své profese osvědčení, které je nutno 

v pravidelných intervalech obnovovat, a dále o povinnou péči  o rozvoj vymezených zaměstnanců dle Zákoníku 

práce. 
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coby specifické skupiny. Ovšem i tady je péče o rozvoj jejich kompetencí velmi často 

nekoncepční a nesoustavná.  

Cílem firemního vzdělávání na této vývojové úrovni je zajistit legislativní podmínky 

v oblasti zaměstnávání. Většinou však dochází pouze k odstranění nedostatků                  

ve znalostech či dovednostech zaměstnanců. [12] 

 

Systematické vzdělávání dle schváleného plánu 

Na této úrovni je jiţ vzdělávání prováděno systematicky dle předem připravené          

a schválené koncepce a plánu vzdělávacích potřeb, který vychází z analýzy 

vzdělávacích potřeb. Stále však i na této úrovni převaţuje odstranění rozdílů 

v aktuálním a poţadovaném profilu kompetencí. Jedná se opět spíše o doplnění 

chybějících nebo málo rozvinutých kompetencí. Příleţitost vzdělávat se dostávají     

do určité míry všichni zaměstnanci; o systematickém vzdělávání však můţeme 

zpravidla hovořit především u manaţerů, případně jejich nástupců. Těmto cílovým 

skupinám je věnována větší podpora, jejich rozvoj probíhá v souladu s plány 

individuální rozvoje, často však pouze za účelem udrţet tyto lidi v organizaci,         

neţ v souladu s jejich skutečnými rozvojovými potřebami. Často chybí evaluace6 

firemního vzdělávání a komplexní vyhodnocení jeho přínosu pro zlepšení efektivity 

fungování organizace, rozvoje a angaţovanosti všech zaměstnanců.  

Systém vzdělávání na této úrovni je často rigidní a nebývá otevřený ke změnám,      

ke kterým můţe v průběhu období docházet, a na které byl plán vzdělávání vytvořen. 

[12] 

 

Systém firemního vzdělávání kombinující plánované a aktuálně zařazené 

vzdělávací a rozvojové aktivity 

Na této úrovni jiţ dochází k více či méně efektivnímu propojování systematicky 

plánovaných, prováděných a vyhodnocovaných vzdělávacích aktivit se vzděláním 

―just in time―, tj. dle identifikované potřeby aktuálně zařazovanými vzdělávacími 

aktivitami. Rozšířený vzdělávací cyklus firemního vzdělávání je průběţně 

monitorován, evaluován a dle potřeby upravován či inovován. 

Typická pro tuto úroveň je průběţná podpora individualizovaného rozvoje 

definovaných cílových skupin zaměstnanců organizace, a to v souladu 

                                                 
6
 Hodnotící proces, na jehož základě je možno posuzovat celkovou efektivitu studia i úroveň a možnosti 

vzdělávacího zařízení. 
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s identifikovanými a analyzovanými vzdělávacími potřebami na úrovni organizace, 

skupin a jednotlivých zaměstnanců. Do systému vzdělávání mají přístup všichni 

zaměstnanci. Firemní vzdělávání plní veškeré své funkce a přispívá podstatnou 

měrou k rozvoji jednotlivců, skupin i organizace jako celku. Jedná se o systém, který 

je otevřený změnám. [12] 

 

2.8.8 Cyklus systematického vzdělávání  

 

Vlastní cyklus systematického vzdělávání začíná identifikací vzdělávacích potřeb 

pracovníků v organizaci, poté následuje fáze plánování vzdělávání. Po té následuje 

třetí fáze, a to samotná realizace vzdělávaní (viz schéma č. 2.2). Vzhledem k tomu, 

ţe vzdělávání bývá poměrně často dosti nákladnou záleţitostí, musí organizaci téţ 

zajímat, zda byly prostředky vynaloţené na vzdělávací akce efektivní, tj. zda byly 

naplněny cíle vzdělávací akce. Z tohoto důvodu následuje poslední fáze, a to fáze 

vyhodnocení výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu 

a pouţitých metod. V této fázi se objevují skutečnosti, ke kterým se pak přihlíţí 

v dalším cyklu, především pak ve fázích identifikace potřeby vzdělávání a plánování 

vzdělávání.   

 

Schéma 2.2  Cyklus systematického vzdělávání pracovníků v organizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koubek J. Řízení lidských zdrojů, Základy moderní personalistiky. (2004) 
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2.8.8.1 Identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků organizace 

 

Identifikace vzdělávacích potřeb je zpravidla velmi obtíţný proces. Je potřeba určit 

kvalifikační poţadavky na jednotlivá pracovní místa, kdy se velmi obtíţně měří           

a stanovuje soulad mezi poţadavky na dané pracovní místo a pracovními 

schopnostmi pracovníka. Velmi obtíţné bývá zpravidla také kvantifikovat vztah mezi 

kvalifikací pracovníka a výsledky jeho práce.  

Kvalifikace a vzdělání jsou  poměrně snadno měřitelné, kdy například můţeme zvolit 

způsob,  v němţ posuzujeme stupeň ukončeného nejvyššího vzdělání společně 

v kombinaci s délkou praxe. Ovšem to, jaké má individuální pracovník specifické 

schopnosti, vlastnosti či talent, jak se jeho vzdělání či dosaţená praxe promítne       

do jeho pracovního výkonu, říct přesně nedokáţeme. V obecném smyslu můţeme 

říct, ţe potřeba vzdělávacích potřeb je představována nějakou disproporcí mezi 

znalostmi, schopnostmi, dovednostmi, porozuměním problému na straně pracovníka 

na straně jedné a na straně druhé jsou poţadavky na dané pracovní místo.   V praxi 

se postupuje tak, ţe se analyzují údaje, které získáme z běţných informačních 

systémů, které v organizaci fungují, a dále můţeme provést zvláštní šetření. 

Zpravidla se jedná o tyto údaje: 

 

Údaje o celé organizaci  

Tyto údaje nám zahrnují informace o struktuře organizace, o jejím výrobním 

programu či programu činnosti, o zdrojích, tady můţeme nalézt údaje o finančních 

zdrojích, lidských zdrojích a jejich potřebách. Významné místo zde mají údaje            

o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o vyuţívání kvalifikace a pracovní doby,        

o nemocnosti, pracovních úrazech či jiné absenci pracovníků. [7] 

 

Údaje, které se týkají jednotlivých pracovních míst a činností 

Tady se jedná především o popisy pracovních míst, poţadavky na pracovníky            

a na jejich schopnosti, popř. kompetenční model (viz dále v textu). Můţeme zde 

nalézt informace o způsobu vedení, pracovní kultuře, pracovně-lidských vztazích. 

Obecně můţeme říct, ţe se jedná o údaje, které se vztahují k potřebám práce 

v organizaci. [7] 
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 Údaje o jednotlivých pracovnících 

Tyto údaje získáme především z pravidelného hodnocení pracovníků, z rozvojových 

plánů, dále se záznamů o vzdělání, kvalifikace, absolvování vzdělávacích akcí, 

z výsledků testů, případně ze záznamů z pohovorů s pracovníkem, případně 

z různých šetření či anket, kde se nám zobrazují postoje a názory jednotlivých 

pracovníků. [7] 

 

Schéma č. 2.3  Východiska pro identifikaci vzdělávacích potřeb v rámci 

organizace 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Z. Palán: Výkladový slovník Lidské zdroje (2002) 
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Při identifikaci vzdělávacích potřeb pracovníků v organizaci musíme brát v úvahu 

všechny dostupné údaje, nestačí čerpat pouze z údajů, které se týkají samotné 

organizace, ale je potřeba sledovat také profesně kvalifikační strukturu pracovních 

zdrojů či preference mladých lidí při volbě studia a další přípravy na povolání. 

V úvahu je potřeba brát i to, jaké má organizace zkušenosti při náboru pracovníků 

určitých kvalifikačních skupin.  Velmi často se potřeba vzdělávání opírá o poţadavky, 

které vznášejí vedoucí pracovníci, ale i řadoví pracovníci. Důleţitým podkladem      

pro  analýzu vzdělávacích potřeb bývá pravidelné hodnocení pracovního výkonu 

jednotlivých pracovníků. Čím více je hodnocení pracovníků preciznější                        

a propracovanější, tím se stává lepším podkladem právě pro analýzu vzdělávacích 

potřeb. V moderní koncepci řízení pracovního výkonu se stále častěji jiţ můţeme 

setkat s tím, ţe smlouva uzavřená mezi organizací a pracovníkem obsahuje také 

dohodu o vzdělávání a rozvoji, které v zájmu plnění pracovních povinností pracovník 

absolvuje.  

 

Kompetence    

Pojem kompetence můţeme definovat jako jedinečnou schopnost člověka úspěšně 

jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních 

zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a ţivotních situací, spojenou 

s moţností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

K základním charakteristickým znakům kompetence patří: 

 Kompetence je kontextualizovaná – zasazená do určitého prostředí nebo 

situace. 

 Kompetence je multidimenzionální – skládá se z rozličných zdrojů (informace, 

znalosti, dovednosti, postoje atd., a předpokládá efektivní nakládání s těmito 

zdroji. Kompetence obsahuje chování a v chování se projevuje (viz schéma          

č. 2.4.  ). [13] 
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Schéma  č. 2.4  Hierarchický model struktury kompetence 

 

Zdroj: VETEŠKA J., TURECKIOVÁ M,: Kompetence ve vzdělávání (2008) 

 

 Kompetence je definovaná standardem – předpokládaná úroveň zvládnutí 

kompetence je určena předem, zároveň je předem definován soubor 

výkonových kritérií. To umoţňuje jedinci, aby svoji kompetenci demonstroval      

a aby ji také sám dokázal změřit a vyhodnotit. 

 Kompetence má potenciál pro akci a rozvoje – kompetence je získávána           

a rozvíjena v procesech vzdělávání a učení.  

 

Obecným cílem vzdělávání podle kompetencí je, aby učící se jedinec byl schopen 

úspěšně (efektivně, smysluplně) zvládat nejrůznější situace a úkoly, které bude 

aktuálně či ve vzdálenější budoucnosti řešit, a aby se postupně stával 

autonomnějším při dosahování různých osobních cílů, cílů organizace                          

i společenských cílů. [13]  

 

Při vzdělávání v organizaci se stanovování cílů vzdělávání obvykle týká takových 

situací a úkolů, jejichţ kompetentní zvládání je očekáváno v pracovním výkonu. Pak 

se hovoří o profesní kompetenci, která zahrnuje jak sloţky umoţňující dosahování 

očekávaných výsledků práce, tak také „zdroje―, jejich vyuţívání vede k ţádoucímu 

pracovnímu chování, které je odrazem ţádoucích postojů zaměstnanců v organizaci, 

jejím zákazníkům i širšímu společenství včetně sebe samého. [13]  

 

Třídění kompetencí z různých pohledů je několik. Nejčastěji se kompetence dělí na: 

 metodické – plánovité uplatňování odborných znalostí, tvořit neortodoxní 

řešení, strukturovat a klasifikovat nové informace, dávat věci do kontextu, 

 
Chování 

 
Dovednosti 

 
Znalosti, zkušenosti 

Schopnosti(duševní, 
rozumové) 

Motivy – hodnoty, postoje, 
zájmy, potřeby 
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zvaţovat šance a rizika, kriticky přezkoumávat řešení vedoucí k dosahování 

ţádoucích změn a inovací,  

 sociální – např. schopnost práce v týmu, kooperativnost, schopnost čelit 

konfliktním a stresovým situacím, komunikační dovednosti, 

 osobností – např. být sám sobě manaţerem, vědomé rozvíjení vlastních 

hodnot, sebemotivace, [13] 

 

Identifikace kompetencí se děje prostřednictvím určení specifického profilu 

kompetencí, tzv. kompetenčního modelu. Existuje několik přístupů, které organizace 

při tvorbě a aplikaci kompetenčních modelů pouţívají. V zásadě jde o tři hlavní 

přístupy: [3] 

 Preskriptivní, nebo „vypůjčený“ přístup – znamená, ţe se organizace 

rozhodne nevytvářet nové kompetenční modely, které by ji byly šity na míru, 

tedy odráţely by její strategii, strukturu, kulturu a trţní podmínky, ale 

„vypůjčí― si hotový model. Tento postup je z pohledu úspory času a financí 

pro organizaci nejpříznivější, protoţe není třeba realizovat průzkum, na 

jehoţ základě by se identifikovaly specifické kompetenční modely. 

 Kombinovaný přístup – přizpůsobuje uţ vytvořený model specifikům 

organizace, ve které bude pouţit. Modifikace „vypůjčeného― modelu se 

obyčejně realizuje na základě časově nenáročných metod tak, aby byly 

zachyceny klíčové rozdíly mezi vypůjčeným modelem a specifiky 

organizace, v níţ se bude aplikovat. 

 Přístup šitý na míru – na rozdíl od kombinovaného přístupu nepracuje 

s předem známými a definovanými kompetencemi, ale znovu mapuje 

organizační terén. Identifikuje ty projevy chování, které zajišťují na pracovní 

pozici nadstandardní výkon. Tento přístup vyţaduje nejenom důkladnou 

znalost pozic, pro něţ se hledají modely nadstandardního výkonu, ale i celé 

organizace a vnějších podmínek, ve kterých působí. Je časově                            

i metodologicky náročnější neţ předcházející přístupy. 

 

Výhodou vzdělávání za vyuţití kompetencí je, ţe v něm lze konkrétní vzdělávací cíle 

poměrně snadno předem definovat, standardizovat i vyhodnocovat. Dosaţení cílů 

vzdělávání a uplatnění nových nebo rozvinutých kompetencí v praxi se více či méně 
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spolehlivě projevuje v efektivitě fungování organizací, v jejich konkurenceschopnosti 

a úspěšném naplňování poslání.[13] 

 

2.8.8.2 Plánování vzdělávání  

 

Fáze plánování vzdělávání plynule navazuje na fázi identifikaci vzdělávacích potřeb. 

Jiţ ve fázi identifikace vzdělávacích potřeb se mohou objevovat první návrhy              

a předběţné plány vzdělávání, začínají se zde jiţ formulovat první úkoly spojené 

s prioritami vzdělávání a z nich vyplývají návrhy jednotlivých vzdělávacích programů  

a samozřejmě také rozpočtů na vzdělávání. Vzdělávací program je organizovaný 

sled vzdělávacích akcí, kde přípravu vzdělávacího programu můţeme členit do níţe 

uvedených kroků: 

1. Analýza vzdělávacích potřeb. 

2. Formulování cílů. 

3. Zpracování návrhu vzdělávacího programu, které obsahuje analýzu účastníků 

(schopnosti, předpoklady, intelektuální způsobilost), vypracování  učebních 

osnov jednotlivých akcí (výběr obsahu, rozpracování lekcí), finanční rozpočet 

(školení, ubytování, plat lektorům, vybavení, materiál..), výběr lektorů, 

prezentace a obhájení návrhu. 

4. Samotná realizace vzdělávacích akcí, organizační zajištění jednotlivých akcí 

5. Kontrola a hodnocení vzdělávacího programu. [8] 

 

Dobře vypracovaný plán vzdělávání pracovníků by měl odpovědět na následující 

otázky: 

1. Jaké vzdělávání má být zabečeno? (Obsah) 

2. Komu? (Jednotlivci, skupině 

3. , zaměstnání, povolání, kritéria výběru účastníků) 

4. Jakým způsobem? (externě, interně, metody vzdělávání, didaktické pomůcky, 

učební materiály) 

5. Kým? (interní či externí vzdělavatelé, vzdělávací instituce, sama organizace, 

organizační zabezpečení) 

6. Kdy? (časový harmonogram) 

7. Kde? (konkrétní místo vzdělávací akce, vzdělávací místnost v organizaci, 

organizační jednotka, pronajaté prostory, ubytování účastníků apod.) 
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8. Za jakou cenu, s jakými náklady? (rozpočet vzdělávací akce) 

9. Jak bude probíhat zhodnocení vzdělávací akce? (metody hodnocení – 

dotazníky, ankety, kdo bude hodnotit – účastníci, lektoři, kdy – bezprostředně 

po skončení akce, v časovém odstupu apod.) [7] 

 

Metody vzdělávání  

Pro samotnou realizaci vzdělávací akce bývá nejdůleţitější naplánování metod, které 

budou pouţity. Nejpouţívanější metody můţeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 

Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce  

Jedná se o metody, které se pouţívají při vykonávání běţných pracovních úkolů; 

často bývají označovány jako metody „on the job―.  

Mezi nejčastější metody, které se vyuţívají ke vzdělávání na pracovišti při výkonu 

práce patří například instruktáž při výkonu práce, kdy se jedná o nejjednodušší 

zaučení nového pracovníka.  Tato metoda umoţňuje poměrně rychlý zácvik,           

kdy zkušený pracovník předvede pracovní postup novému zaměstnanci a ten si jej 

následně osvojí. [7] 

Další tradiční a často pouţívaná metoda je asistování, kdy vzdělávaný pracovník je 

přidělen coby pomocník zkušenějšímu pracovníkovi a pomáhá mu při plnění 

pracovních úkolů; asistencí se rovněţ učí ţádoucím pracovním postupům. 

Závěrečnou fází asistence můţe být pověření úkolem, kdy vzdělávaný pracovník je 

pověřen splnit určitý samostatný úkol a má k tomu vytvořeny potřebné podmínky a je 

vybaven příslušnými pravomocemi. Mezi další metody patří například rotace práce, 

kdy vzdělávaný pracovník postupně vţdy na určité období je pověřován pracovními 

úkoly v různých částech organizace. Tato metoda se pouţívá především u řídících 

pracovníků, kdy si rozšiřují své zkušenosti a schopnosti, poznávají komplexněji 

pracovní postupy a úkoly organizace jako celku. Rozvíjí se tak jejich flexibilita             

a schopnost vidět problémy organizace ve vzájemné  provázanosti. [7] 

Dlouhodobější instruktáţ jiţ představuje koučink7 kdy je vzdělávání prováděno 

průběţně formou usměrňování činností vzdělávaného koučem neboli konzultantem. 

Jedná se jiţ o celkovou péči o člověka s ohledem na jeho očekávání, cíle a jejich 

realizaci jak v pracovním, tak i v soukromém ţivotě. Koučování můţe být externí – 

                                                 
7
 V literatuře také koučování. 
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prováděné specialistou nebo interní, kdy linioví manaţeři koučují v kaţdodenním 

ţivotě své podřízené;  tento způsob je také jedním ze základů „učící se organizace―8  

Obdobou koučinku je mentoring, kdy si sám vzdělávaný pracovník vybere svého 

rádce neboli mentora, co by svůj osobní vzor a ten mu radí, stimuluje jej, ale                

i usměrňuje, coţ pomáhá v rozvoji kariéry vzdělávaného.  

K nejnovějším metodám formování pracovních schopností pracovníků patří 

counselling;  jde o vzájemné konzultování a ovlivňování, kdy se překonává 

jednosměrnost vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, či podřízeným                    

a nadřízeným. Vzdělávaný pracovník se vyjadřuje ke všem problémům své práce              

i k procesu vzdělávání.  

Mezi další metody patří například  pracovní porady, kdy se účastníci těchto porad 

seznamují s problémy jak svého odboru či oddělení, tak organizace jako celku.[7] 

 

Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště 

Jedná se o metody „off the job―.  Často jsou tyto metody realizovány „školním― 

reţimem, kdy se realizují ve vzdělávacích institucích či zvláštních zařízeních k tomu 

určených. Vesměs se jedná o metody, které se pouţívají k hromadnému vzdělávání 

skupin pracovníků. Tradiční metody se orientují na rozvoj znalostí a sociální 

vlastnosti, ale modernější se jiţ význačně orientují na rozvoj znalostí a  rozvoj 

dovedností.  Mezi nejpouţívanější metody patří například přednáška, která nám 

obvykle zprostředkuje fakta a teoretické znalosti. Jedná se poměrně rychlý přenos 

informací, který není náročný na vybavení a další podmínky. Tyto nevýhody mohou 

být odstraněny částečně v přednášce s diskusí či v semináři, kdy se mohou objevit 

právě v diskusi různé nápady a řešení problémů, a účastníci jsou stimulováni 

k aktivitě.  Další velmi oblíbenou a rozšířenou metodou vzdělávání jsou případové 

studie, kdy se jedná o jistém organizačním problému, který můţe být skutečný, ale             

i smyšlený. Účastníci vzdělávání jej následně studují, snaţí se zmapovat situaci 

navrhnout co nejvhodnější řešení problému. Případnou variantou případových studií 

je workshop, kdy se problémy řeší týmově a z komplexnějšího hlediska. Další 

variantou můţe být brainstorming, kdy kaţdý z účastníků je vyzván, aby navrhl 

případné řešení; následuje diskuze a hledá se optimální návrh či kombinace 

optimálních návrhů. Jedná se o velmi účinnou metodu, která přináší nové nápady            

                                                 
8
 Komplexní model rozvoje lidských zdrojů, v němž se všichni pracovníci průběžně učí z každodenních 

zkušeností. 
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a podporuje kreativní myšlení. Mezi metody, které  jsou více zaměřeny na praxi patří 

například simulace, kdy účastníci dostanou určitý scénář situace a musí zvolit 

správná rozhodnutí.  

Na rozvoj praktických schopností se potom zaměřují manažerské hry, kdy účastníci 

se vţívají do určité role, a v ní mají moţnost poznat mezilidské vztahy při různých 

střetech a vyjednáváních. Metoda je zaměřena na osvojení určité sociální role a 

ţádoucích sociálních vlastností.   

Moderní a velmi vysoce účinná metoda je Assessment cetre, případně development 

centre9. Účastník vzdělávání plní různé úkoly a řeší různé problémy, kterou jsou 

často náhodně generovány počítačem, který je následně můţe i vyhodnocovat                         

a porovnávat s optimálním řešením, je-li nastaveno. Často se můţe měnit frekvence 

a tím vlastně úroveň stresu, který bývá na účastníky vzdělávání vyvinut. Účastnici 

mohou porovnávat svá řešení s optimálními a tím se vlastně učí. Můţeme říct, ţe se 

zde jedná o vysoce dokonalé provedení metod případových studií, simulace                  

a manaţerských her.  

Outdoor program, který můţeme označit také  jako „učení se hrou, je  v poslední 

době jednou z nejvyhledávanějších vzdělávacích aktivit, kdy se jedná o skutečné hry 

či akce, které jsou spojeny  zpravidla s určitou sportovní aktivitou. Vzdělávání se 

zpravidla můţe odehrávat ve volné přírodě či tělocvičně. Často je to obdoba her, 

které si s ničím nezadají s hrami, které hrají děti na dětských či skautských táborech.  

Úkol bývá zadán tak, aby měl podobu nějaké pohybové aktivity, řeší se kolektivně, k 

vedení celého týmu je buď někdo pověřen nebo to vyplyne ze situace, kdy se někdo 

spontánně k vedení přihlásí. Koncipován můţe být jako nějaký příběh, který si poté 

dlouho pamatujeme nebo jako nějaká hra, spojená s určitou tvorbou. 

Účastníci mají moţnost  učit se a uvědomovat si či rozpoznávat své schopnosti               

a dovednosti, své úlohy v týmu, komunikaci v týmu apod. Metoda je velice účinná, 

nicméně občas se můţeme setkat s určitou neochotou účastníků, která vyplývá 

z obav ze zesměšnění či nechuti k pohybovým aktivitám. Nicméně nejdůleţitější část 

outdoorového programu nastává aţ po vlastním absolvování. Tato závěrečná část 

začíná zadáním tzv. úkolu nebo zadání, kdy se jedná o jednoduché otázky,  na které 

zpravidla není jednoduchá odpověď. Zpravidla základní otázka zní : „Jaký je můj 

základní úkol?―. Tato otázka má souvislost s propojením záţitků se vzdělávací akce 

                                                 
9
 Diagnosticko-výcvikový program 
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s vyuţitím nově nabytých zkušeností na pracovišti. Jestliţe bychom tuto otázku  na 

závěru  vzdělávací akce nepoloţili, nedošlo by ke správnému transferu do praxe. 

Úkol nebo zadání je prvním krokem transferu (viz schéma 2.5). Po skončení 

outdooru hledají účastníci odpovědi na základní otázky, které jim byly poloţeny. 

Zpravidla do 2 týdnů po skončení vzdělávací akce by se měli účastníci opět sejít,  

zkonzultovat vzájemně své odpovědi a  zhodnotit jak nejlépe zakotvit v praxi všechny 

nové zkušenosti i dovednosti, získané na vzdělávacím programu, a jejich vyuţitelnost 

v praxi  Zakotvení je nedílnou součástí outdoorového vzdělávání; můţeme ho 

realizovat pomocí interních zdrojů, kdy jiţ není potřeba samotných instruktorů, kteří 

samotný outdoor připravovali.[6]  

 

Schéma  č. 2.5   Zakomponování transferu po vlastním outdoorovém programu 

 

 

 

                                                             2 týdny   

 

 

Zdroj: Hroník F. : Rozvoj a vzdělávání pracovníků  (2008)    

 

Mezi nejčastější zaměření outdoorových programů jsou teambuilding10, leadership11, 

change management12, sebepoznání. [6] 

Další vzdělávací metodou, které se těší oblibě je vzdělávání pomocí počítačů, kdy 

je vzdělávaným osobám poskytnuto velké mnoţství informací; můţe se simulovat 

určitá pracovní situace, nabízejí se různé testy a cvičení, nabízí se moţnost 

průběţně si ověřovat své znalosti a dovednosti. [7] 

 

 

 

 

                                                 
10

 Teambuilding je výraz, který pochází z anglických výrazů „team“a „building“ – česky „tým“ a „budování“. 

Volně můžeme přeložit jako rozvoj týmu, budování týmu, budování týmové spolupráce. Jedná se o zážitkové 

vzdělávání , tedy učení se z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a překonávání úkolů a výzev. 
11

 Leadership – vedení lidí, které můžeme charakterizovat jako dosažení změny  ve správném  myšlení  druhých 

lidí 
12

 Management změny neboli řízení změn 
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2.8.8.3 Realizace vzdělávacího cyklu 

 

Realizací vrcholí cyklus vzdělávání, kdy fáze realizace začíná ještě předtím, neţ 

lektor vstoupí do učebny.  Vzdělávací program je jiţ naplánován, včetně rozpočtu, 

nicméně pořád není připraven k realizaci. Realizace vzdělávacího cyklu má základní 

tři fáze, a to: 

 příprava, 

 vlastní realizace, 

 transfer. 

 

Příprava 

Do této fáze spadá příprava lektora, zajištění učebních materiálů a pomůcek    a celé 

organizační zajištění konkrétní vzdělávací akce. V případě, ţe vzdělávací akce je 

zajišťována externě, přípravu lektora, vhodných učebních pomůcek a materiálů 

zpravidla zajišťuje dodavatel vzdělávací akce (specializovaná firma na vzdělávání). 

Organizace zpravidla zajišťuje prostory, ubytování a stravu či občerstvení pro 

účastníky. [6] 

 

Vlastní realizace 

Začíná příjezdem lektora na místo konání akce;  během zahájení je potřeba 

účastníky seznámit s časovým harmonogramem, s programem vzdělávací akce              

a s cílem, kterého se má dosáhnout. Součástí zahájení je i vzájemné představení se  

a domluva    na různých procedurálních otázkách včetně oslovování. Kromě naplnění 

programu je lektor odpovědný za vytvoření aktivního prostředí a za efektivní práci na 

samotném kurzu; facilituje dění a povzbuzuje účastníky. Je potřeba zajistit takové 

podmínky, aby si kaţdý mohl zaţít pocit úspěchu. V této fázi jsou také navrţeny 

aktivity, které budou následovat po skončení kurzu, aby byl kurz co nejvíce efektivní, 

aby   se získané zkušenosti také uplatnily v praxi. [6] 

 

Transfer  

Během vzdělávání vznikají různé poznatky, které je potřeba zdokumentovat               

a posléze mohou slouţit jako materiál pro závěrečnou zprávu; vytváří se tzv. 

databanka know-how. Součástí této databanky můţe být také fotodokumentace ze 

vzdělávací akce, kdy se fotí práce, flipchartové zápisy a je moţné pracovat také 



 35 

s videozáznamem. Tady je potřebné mít souhlas všech lidí, kteří se na záznamu 

objevují. Bezprostředně po vzdělávací akci je většina absolventů motivována k tomu, 

aby své nově získané znalosti a dovednosti uplatnila v praxi. Jestliţe to neudělají 

v následujícím  týdnu, zpravidla cca 80 % účastníků se o to jiţ nepokusí. Podpořit 

transfer nově získaných zkušeností do praxe je moţno několika způsoby, kdy 

účastník vzdělávací akce: 

 realizuje domácí úkol, 

 referuje svým kolegům s nastíněním moţných aplikací, 

 provádí krátký workshop, 

 provádí sérii krátkých výcvikových bloků, 

 vypracovává  projekt, který zhodnocuje přínos kurzu. [6] 

 

2.8.8.4 Vyhodnocení výsledků,  účinnost vzdělávacích akcí a zpětná vazba 

 

Kaţdá vzdělávací aktivita si v plánu klade za cíl zvýšit pracovní výkon v organizaci. 

Proto je nutné vědět, v jaké míře vzdělávací aktivita naplnila svůj cíl. Také 

potřebujeme vědět, koho a jakým způsobem budeme seznamovat s výsledky 

hodnocení vzdělávací akce. Zpětná vazba o efektivitě vzdělávacích aktivit je zcela 

určitě jedna z nejdůleţitějších částí cyklu vzdělávání. Určit, která vzdělávací akce je 

efektivní a jak se následně projevuje v pracovních výsledcích,  bývá zpravidla 

nemalým problémem pro HR management a top management.  Základním problém 

spočívá v tom, ţe účinek vzdělávaní zpravidla nastupuje se značným zpoţděním. 

Nicméně personalista těţko obhájí pokračování kurzu, který většina účastníků 

hodnotí jako ztrátu času. Jestliţe chceme měřit efektivitu vzdělávací akce, musíme 

často balancovat mezi hodnocením spokojenosti účastníků a fakty, jako je například 

obrat firmy, který můţe být samozřejmě ovlivněn i dalšími vlivy. Postačující je, kdyţ 

pro nedokonalosti měření spokojenosti nebo měření vztahu vzdělávací aktivity                 

a pracovnímu výkonu je třeba zvolit správnou kombinaci všech těchto měřících 

nástrojů.  

Metody měření můţeme systematizovat podle různých hledisek (tab.č. 2.1); 

nejčastěji je dělíme dle toho, zda následují bezprostředně po vzdělávací aktivitě nebo 

aţ po určité době. Další dělení je také podle toho, kdo je autorem hodnocení; mohou 

to být samotní účastníci -  tady se jedná o subjektivní hodnocení nebo externí 

pozorovatel, kdy hovoříme o objektivním hodnocení. Hodnocení  můţeme mít 
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zpracováno v písemné – papírové podobě nebo také  v  elektronické podobě. 

Nejrozšířenější členění metod představuje  například  následující model, který 

hodnotí dle: 

 úrovně reakce (dotazníky spokojenosti apod.), 

 úrovně učení (testování znalostí), 

 úrovně chování (zhodnocení dovedností), 

 úrovně výsledků (měření dopadu do reálné výkonnosti), 

 úrovně postojů. [6] 

 

 

Tabulka. č.  2. 1 Matice metod měření dle autorství a časového horizontu 

 

  

Horizont hodnocení 

krátkodobý dlouhodobý 

  
  

  
  

  
  
H

o
d

n
o

c
e

n
í 

Subjektivní                                                                                                 
(hodnotí sám účastník) 

Hodnocení spokojenosti                   
Dopis sobě a  lektorovi     

Autofeedback, Rozvojový plán 
(část), 360º zpětná 
vazba(sebehodnocení) 

Objektivní                                
(hodnotí pozorovatel) 

Test - retest, případové 
studie, mystery shopping, 
AC/DC

13
 

Rozvojový plán (část), 
hodnocení nadřízeným, 360º 
zpětná vazba (hodnocení 
druhými), benchmarking 

 

Zdroj: Hroník F. Vzdělávání a rozvoj pracovníků (2008) 

 

Dotazník spokojenosti 

Obvykle se jedná o zhodnocení spokojenosti účastníků s danou vzdělávací aktivitou,; 

samo o sobě bývá málo validní14, nicméně je nezbytné. Je dobré ho provádět 

s mírným časovým odstupem, nejlépe v rozmezí 3 – 7 dnů po absolvování 

vzdělávací aktivity. Obvykle má  tuto strukturu: 

 uţitečnost a potřebnost vzdělávací aktivity, 

 působení lektora, jeho odborné a didaktické kvality15, 

 dynamika vzdělávací aktivity (výstavba kurzu, jeho rytmus), 

                                                 
13

 Assessment centre/development centre  
14

 Validita – přiměřenost dat získaných výzkumem, ověření, prokázání jejich platnosti  (nakolik zjišťují to co 

mělo být zjišťováno) 
15

 Didaktika – teorie vzdělávání a vyučování, součást pedagogiky. Objasňuje podstatu vzdělávacích činností, 

zabývá se protetikou jejich cílů, obsahů a metod. Dále se zabývá efektivním využíváním učebních pomůcek a 

dalších didaktických prostředků. 
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 kvalita výukových materiálů a vhodnost uţití didaktických pomůcek, 

 prostředí kurzu (učebna) 

 organizační zajištění (ubytování, občerstvení apod.)[6] 

 

Dopis sobě a lektorovi 

Dopis sobě/lektorovi obvykle obsahuje návod, podle kterého účastníci vzdělávací 

akce postupují při psaní. Obdobně jako Dotazník spokojenosti bývá napsán 

s časovým odstupem. Na rozdíl od Dotazníků spokojenosti vyţaduje větší úsilí           

a nepoměrně více času. Poskytuje také kvalitnější zpětnou vazbu, neţ dotazníky 

spokojenosti. [6] 

 

Autofeedback 

Jedná e o metodu s delším časovým odstupem,  která nám jiţ nabízí hlubší  

a kritičtější reflexi. Účastník vzdělávací akce si po delším časovém úseku (půl roku  

aţ rok) poskytuje sám sobě zpětnou vazbu, zda vzdělávací akce přinesla očekávaný 

uţitek. Předmětem této zpětné vazby je úkol vyhodnotit vztah změny a kvality 

osobního přispění a profesního i osobního rozvoje. [6] 

 

Rozvojový plán 

Slouţí nejen k projekci směru rozvoje, ale také zaznamenává dosaţený pokrok. 

V části sebehodnocení účastník sleduje v dané oblasti míru plnění přírůstku nových 

znalostí, nových dovedností a jejich uplatňování v praxi. V rámci objektivního 

hodnocení se zde uplatňují hodnocení pokroku druhými lidmi, nejčastěji nadřízeným, 

který také komentuje subjektivní hodnocení účastníka. [6] 

 

360º zpětná vazba 

Při sebehodnocení účastník vedle hodnocení pomocí čísel; doprovází své hodnocení 

také komentáři, které odpovídají na otázku „Podle čeho to ostatní mohou poznat?― 

V rámci objektivního hodnocení jsou v rolích hodnotitelů nejčastěji nadřízení, 

kolegové, zákazníci. [6] 
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Test – retes 

Jedná se o objektivní hodnocení, kdy na začátku vzdělávací aktivity je proveden tzv. 

znalostní test a následně po určitém odstupu (ne bezprostředně) je test zopakován. 

Testy jsou koncipovány tak, aby vyhodnotily, zda účastníci vzdělávací akce pochopili 

význam a smysl akce, nikoliv zda si pamatovali detaily. Někdy můţe být zdárné 

absolvování retestu podmínkou účasti na  další vzdělávací akci. Funkci retestu můţe 

splňovat i případová studie. V takovém případě musí být vztah znalostního testu           

či retestu  a případové studie validizován. [6] 

 

2.9. Další aktivity ve vzdělávání 

 

2.9.1 Knowledge management16 

 

Jedním z nejmodernějších  trendů  v oblasti rozvoje, školení a motivace 

zaměstnanců se bezesporu stává Knowledge management (dále jen KM), který 

můţeme popsat jako soubor činností, které jsou zaměřeny na identifikaci, zachycení, 

sdílení a další vyuţití významných zkušeností a znalostí zaměstnanců za účelem 

minimalizovat riziko ztráty těchto zkušeností a znalostí. [16]  

 

Sdílení zkušeností a znalostí je jedna z nejnákladnějších aktivit KM. Proto je vhodné 

nejdříve si stanovit, a v rámci organizace objektivizovat, kritéria výběru a témat 

významných zkušeností a znalostí. Bez moţnosti být sdílen je sebelepší záznam              

o významných zkušenostech a znalostech pouze nevyuţitým a bezcenným výstupem 

celého procesu. [16] 

 

Tvorba záznamů o zkušenostech a znalostech je velmi důleţitá; záznam by měl 

splňovat určité parametry. Zprávy  by měly být zachycovány zkušeným odborníkem, 

měly  by poskytovat kritické zkušenosti a osobní doporučení, týkající se konkrétního 

tématu.  Téma můţe zasahovat do více oblastí, a v některých případech je vhodné 

připojit k záznamu o zkušenostech i multimediální materiál. [16] 

 

                                                 
16

 Management  znalosti 
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Práce s KM pro firmu znamená, ţe znalosti jsou součástí majetku firmy; hovoříme o 

klíčových znalostech a zkušenostech, které jsou zpravidla charakterické pro danou 

společnost. Tyto znalosti a dovednosti se ve společnosti vytváří a nelze je nalézt jako 

hotový balíček na trhu. Často se jedná o tacitní znalosti. Součástí zavádění této 

metody je zajištění a podpora zastupitelnosti a udrţování klíčových znalostí expertů. 

Existence systému práce s klíčovými znalostmi je také důleţitá pro dosaţení 

jednotné koncepce řízení znalostí. Organizace, která chce zavést KM by měla mít 

následující cíle: 

 identifikovat významné zkušenosti a zároveň identifikovat jejich nositele, 

 vytvořit systém zastupitelnosti pro tyto nositele významných zkušeností, 

 systémově zajistit dlouhodobé sdílení a udrţování významných zkušeností        

a sníţení rizika jejich ztráty, 

 systematicky udrţovat klíčové znalosti nositelů významných zkušeností, 

 dosáhnout jednotné koncepce systému znalostního managementu. 

 

Unikátními znalostmi se rozumí takové znalosti, jejichţ ztráta by mohla ohrozit vlastní 

fungování firmy, případně i její bezpečnost. Důvody pro zavedení KM jsou zpravidla 

tyto: 

 odchod pracovníků v rámci generační výměny (zde hrozí přirozená ztráta 

znalostí a zkušeností a know-how), 

 odliv personálu do nových konkurenčních zařízení, především významných 

odborníků z provozu, 

 rostoucí zájem o kvalifikované odborníky v zahraničí , 

 rostoucí poţadavky na bezpečnost a efektivitu, 

 omezené moţnosti při přenosu znalostí a zkušeností, které mohou nastat při 

rychlém navýšení kapacit, kde zkušenosti , které jsou potřebné pro provoz, 

nelze jednoduše zkopírovat pro nový tým, 

 nedostatečné uplatnění zkušeností pro zlepšení procesů. [16] 

  

2.9.2 Rozvoj kariéry 

 

Ţivotní dráhu člověka, která je spojena s jeho pracovními aktivitami a s jeho 

zařazením do jednotlivých činností organizace nebo i více organizací nazýváme 

kariéra či častěji pracovní kariéra. Často se tento pojem spojuje s pracovním 
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postupem, nejčastěji ve vertikálním směru vzhůru. Tato donedávna typická kariéra  je 

postupná a nepřetrţitá a souvisí s prací pro organizace, které se vyznačují zpravidla 

mnohastupňovou organizační hierarchií.[12] 

 

Rozvoj kariéry se uskutečňuje za součinnosti a v optimálním případě ve shodě dvou 

jeho sloţek: 

 plánování kariéry, v němţ se jedná spíše o aktivitu jednotlivce, 

 řízení kariéry, které umoţňuje pracovníkovi rozvinout jeho potenciál 

prostřednictvím vyuţití podmínek a prostředků, které mu organizace, jejímţ  je 

členem, vytváří.  

Podstatou řízení kariéry zaměstnance je nalezení optimální shody mezi  očekáváním,  

jeho uplatnění v dané organizaci a jeho rozvojovým potenciálem na jedné straně a 

mezi moţnostmi, které  mu nabízí organizace na straně druhé. Jestliţe dojde 

k nalezení shody mezi výše uvedenými body a obě strany se dohodnou, dochází 

k přípravě individuálního plánu rozvoje.  

 

2.9.3 Talent management 

 

Moţnou součástí řízení kariéry vybraných zaměstnanců můţe být také začleňování 

do programu talent managementu. Talent management se vyuţívá především        

pro manaţerské pozice, kdy se jedná o výběr vhodných kandidátů na konkrétní 

pracovní místo a tomu odpovídající příprava;  jedná se tzv. plány nástupnictví nebo 

se jedná o přípravu „talentů― obecně, tj. dochází k výběru a přípravě bez konkrétního 

určení pracovního místa. Otázky, které jsou spojené s rozvojem perspektivních 

manaţerů,  se týkají především správné komunikace  (kdo se povaţuje za „talent―). 

Moţná kritéria mohou být tato: 

 vysoký výkon, 

 vysoká míra ochoty učit se novým věcem, 

 potenciál, 

 zaměstnanec by neměl  být limitován věkem. 

 

Mezi metody,  které nám nejčastěji pomáhají při hledání talentů z vlastních zdrojů, 

můţeme zařadit fungující systém hodnocení zaměstnanců, účast na různých 

projektech, 360º zpětná vazba, měření potenciálu, nominace a další. 
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Talent management je třeba odlišit od odborné přípravy, která je úzce zaměřená na 

to, aby byl člověk plně kompetentní zastávat danou pozici, na které je nebo bude 

v dohledné době na ni dosazen. Talent management pracuje s širší perspektivou,              

a  to jak odbornou tak i časovou. 

 

Aby byl talent management účinný a pro organizaci výhodný a efektivní, je potřeba 

dodrţet několik podmínek, které podporuje „otevřený systém― a to: 

 „talentům― necháváme otevřené dveře pro vstup na jakékoliv pozice, 

 nevytváříme z „talentů― privilegovaný elitní klub, 

 jsme schopni jim nabídnout reálnou perspektivu a udrţet si je, 

 funkční komunikace s ostatními zaměstnanci organizace.  

 

Celý proces talent managementu (viz schéma č.2.6) začíná tedy identifikací 

talentovaného člověka, jeho získávání, rozvíjení ţádoucím směrem a končí vyuţitím  

jeho způsobilosti. [6] 

 

Schéma č. 2. 6     Proces talent managementu 

 

 

Zdroj: Hroník F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků (2008) 
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3. Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na Úřadě Regionální 

rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

 

3.1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko ( dále jen Regionální rada) je 

řídícím orgánem Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Naším 

úkolem je spravovat peníze z evropských strukturálních fondů a českých veřejných 

zdrojů a směřovat je prostřednictvím poskytnutých dotací na rozvojové investiční 

projekty k příjemcům tak, aby z nich měl region a místní obyvatelé co největší přínos. 

Naším cílem je profesionální sluţbou přispět k evropské soudrţnosti 

a k dynamickému rozvoji regionu Moravskoslezsko. [19 ]  

 

Podle § 16 odst. 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou orgány Regionální rady:  

1. předseda Regionální rady. Předseda je statutárním orgánem Regionální 

rady a zastupuje ji navenek. Mezi jeho úkoly patří svolávání a řízení zasedání Výboru 

Regionální rady. Ze své činnosti je odpovědný Výboru Regionální rady. Předsedu                    

v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Prvním předsedou Regionální rady 

regionu soudrţnosti Moravskoslezsko byl Ing. Evţen Tošenovský. 3. 12. 2008 byl 

zvolen předsedou Ing. Jaroslav Palas (hejtman Moravskoslezského kraje). Funkci 

místopředsedy Regionální rady zastává Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana kraje 

pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy. [20] 

 

2. výbor Regionální rady. Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti 

Moravskoslezsko má 15 členů. Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených                     

s realizací Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, zejména 

pak schvaluje:  

 řídící dokumentaci Regionálního operačního programu,  

 opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním 

programu,  

 výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc 

 výroční a závěrečnou zprávu o realizaci,  
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 rozpočet Regionální rady a závěrečný účet Regionální rady, stanoví také 

organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet úřadu. [20] 

 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko (dále jen Regionální rada) 

vznikla v roce 2006 na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, jako nová organizace, a to za účelem 

administrace strukturálních fondů – Regionálních operačních programů. V České 

republice regiony předtím neměly ţádnou významnou zkušenost s administrací 

strukturálních fondů EU. [28] 

 

3. Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko (dále jen Úřad 

Regionální rady) je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré 

úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS 2 

Moravskoslezsko. Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 

zabezpečením činnosti Regionální rady. V čele Úřadu Regionální rady stojí ředitel, 

který je podřízen předsedovi Regionální rady. Ředitele jmenuje a odvolává výbor na 

návrh předsedy. [19] 

 

V roce 2006 (po vzniku Regionální rady) bylo uvolněno z Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 10 osob, jeţ se staly prvními zaměstnanci Regionální rady. 

V současné době pracuje na úřadě 105 zaměstnanců v 7 odborech (pouze jeden 

odbor se z procesních důvodů dělí na 4 oddělení). Předpokládaná kapacita úřadu     

je v současné době naplněna. Ze 105 zaměstnanců je 90 % vysokoškolsky 

vzdělaných, 70 % úřadu tvoří ţeny. Věkový průměr na úřadě je 34 let.  

 

Funkci ředitele vykonává Ing. David Sventek, MBA. Ředitel plní vůči zaměstnancům 

Regionální rady funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, je nadřízeným všech 

zaměstnanců Regionální rady a kontroluje jejich činnost. [19] 

 

Úřad Regionální rady je orgánem veřejné správy, přesto manaţeři při řízení 

organizace  a svých agend vyuţívají moderních metod řízení inspirovaných komerční 

sférou.  
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3.2 Organizační strategie Regionální rady 

 

Mezi základní dokumenty, mimo dokumentaci Regionálního operačního program, 

určující směřování úřadu patří organizační strategie.  

 

Organizační strategie obsahuje poslání  Regionální rady, vizi a hodnoty organizace, 

dále jsou v ní definovány strategické cíle Regionální rady na léta 2007 aţ 2015                

a podmiňující klíčové faktory úspěchu. Ke klíčovým faktorům úspěchu mj. i patří: „Mít 

stabilní tým kompetentních profesionálů―, jehoţ naplňování je rozpracováno                  

ve Strategii lidských zdrojů a „Udrţovat kulturu respektující společné hodnoty―.[28] 

 

Organizační strategie je podkladem pro tvorbu a naplňování Ročního realizačního 

plánu, dále k realizaci dílčích strategií – jako např. Komunikačního plánu a Strategie 

lidských zdrojů (o ní viz dále).  

 

Fungování Regionální rady je z většiny (85 %) hrazeno z tzv. Technické pomoci 

Regionálního operačního programu. K dispozici tak má Regionální rada   na období 

9 let cca 25 mil EUR.  Na chod úřadu Regionální rady přispívá  také Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje a Ministerstvo financí ČR . 

 

Úřad regionální rady jako organizace veřejné správy účtuje v souladu rozpočtovými 

pravidly a rozpočtovou skladbou. 

 

V oblasti řízení lidských zdrojů vyuţívá úřad moderních metod, které se osvědčily 

v komerční sféře a přitom nejsou v rozporu se zákonnými předpisy ani 

metodickými nařízeními. Jedná se v prvé řadě o strategické řízení personálních 

procesů v návaznosti na cíle a záměry organizace v podobě strategie lidských zdrojů.  

S tím také souvisí pravidelné vyhodnocování investic do zaměstnanců. Celý systém 

řízení lidských zdrojů je podrobován kvalitativnímu auditu.    

                                                                        

Do poţadavků na zaměstnance byl zapracován kompetenční model, který se prolíná 

i dalšími činnostmi, např. adaptací zaměstnance, hodnocením, vzděláváním. Úrovně 

kompetencí jsou zjišťovány v rámci odborného a osobnostního testování.  
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Nepodceňovanou oblastí je také kultura organizace, kde sdílené hodnoty se projevují 

v chování zaměstnanců a tvoří pozitivní obraz úřadu. Pravidelně je zjišťovány 

motivátory zaměstnanců a klima v organizaci. 

 

3.3 Strategie lidských zdrojů Regionální rady  

 

Strategie lidských zdrojů Regionální rady vychází z poslání organizace, strategických 

cílů Regionální rady při současném zohlednění vývoje na trhu práce                            

v Moravskoslezském kraji. Strategie je procesně orientovaná, tzn. ţe se zabývá 

efektivitou stanovených personálních procesů. Její úlohou je prostřednictvím 

optimálního nastavení personálních procesů zajistit takové pracovní podmínky                

a prostředí, které organizaci v kaţdé fázi vývoje umoţní dosahovat stanovených cílů. 

[30] 

 

Principy, které dávají všem personálním procesům rámec a směr a ovlivňují                     

i základní hodnoty kultury organizace, jsou týmová práce, profesionalista, rovnost 

příleţitostí a sebeřízení.  

V organizaci probíhá celá řada personálních činností za účelem:  

 získání kvalifikovaných a iniciativních zaměstnanců,  

 efektivního vyuţívání lidského potenciálu,  

 vytváření příleţitostí pro osobní rozvoj zaměstnanců, 

 formování podporujícího pracovního prostředí a pozitivního klimatu, 

 udrţování ţádoucího standardu činností a zlepšování procesů. 

Tyto činnosti jsou prostřednictvím řízení lidských zdrojů usměrňovány při realizaci 

základních personálních aktivit, kterými jsou: personální marketing, recruitment17, 

adaptace, efektivní práce = veřejná sluţba, řízený odchod, relační marketing, 

udrţování dosaţeného standardu, monitorování – evaluace – zlepšování. K dosaţení 

záměrů realizovaných aktivit jsou vyuţívány moderních, různorodých a atraktivních 

nástrojů.  

 

Základem politiky práce s lidmi v Regionální radě Moravskoslezsko je neustálé 

hledání rovnováhy mezi poţadovanou výkonností zaměstnance, prostorem pro jeho 

                                                 
17

 nábor 
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individuální rozvoj a spokojeností plynoucí z vyhovující organizační kultury                

a struktury. Rovnováha těchto tří prvku je základem pro dlouhodobou loajalitu                  

a efektivitu zaměstnanců (viz schéma č. 3.1).  

 

„Lidé jsou našim největším bohatstvím. Věříme, že kapitál vložený do vlastních 

lidí se přímo odráží v kvalitě odvedené práce i služeb, které poskytujeme“  

Alena Danielová, Úřad Regionální rady 

 

Schéma č. 3.1  Hledání rovnováhy na Regionální radě 

  

 

Zdroj: Interní materiál ÚRR, Strategie lidských zdrojů 
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Tato rovnováha je však vysoce individuální záleţitostí. Proto se pracuje                         

se zaměstnanci Regionální rady individuálně a kaţdý ze zaměstnanců má uzavřenu 

se zaměstnavatelem, Regionální radou, tzv. Plán osobního rozvoje, který definuje, 

k jakým cílům zaměstnanec přispěje, v jakých oblastech by se měl rozvíjet a jaké 

podmínky mu k tomu zaměstnavatel poskytne. Dohoda je vţdy tvořena jako                   

win-win18 s přihlédnutím k individuálním kompetencím a potřebám zaměstnance. 

Respektuje hlavní motivátory zjištěné prostřednictvím dotazníkových šetření. 

Zpětnou vazbu o plnění plánu osobního rozvoje získává zaměstnanec při 

pravidelném ročním hodnocení nadřízeným a toto hodnocení je zároveň příleţitostí 

zaměstnavatele k ověření spokojenosti zaměstnance.[28] 

 

Dále se budu věnovat vzdělávání na Úřadě Regionální rady a zejména nástrojům, 

které patří k trendům v této oblasti a ovlivňují kvalitu práce se zaměstnanci.  

 

3.4 Vzdělávání na Úřadě Regionální rady 

 

Vzdělávací proces na úřadě ovlivňují: 

 zákonné předpisy, interní směrnice, 

 kompetenční modely, 

 kvalita, výstupy náboru zaměstnanců a adaptace, 

 cíle a záměry organizace, 

 cíle vzdělávacích akcí, cílová skupina, metody, 

 efektivita vzdělávacích akcí (techniky vzdělávání, výše rozpočtu, hodnocení 

vzdělávání),  

 rozpočet na vzdělávání. 

 

3.4.1 Zákonné předpisy, interní směrnice 

 

Rámec vzdělávání na úřadě ovlivňují ustanovení: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména jeho 10. Část, hlava II. „Odborný rozvoj zaměstnanců―, který 

stanovuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci vzdělávání            

                                                 
18

 Win-win z angličtiny: Výhra-výhra, jedná se o kompromisní strategii vyjednávání. 
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při zaškolení, zaučení a prohlubování kvalifikace. Dále udává práva                       

a povinnosti v případě zvyšování kvalifikace a při odborné praxi absolventů 

škol.  

 Zákon č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V hlavě 

IV. – Vzdělávání úředníků – je stanovena povinnost zaměstnanců absolvovat 

vstupní vzdělávání    a průběţné vzdělávání v souladu s plánem vzdělávání, 

který obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu 

minimálně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let.  

 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ke vzdělávání, který 

určuje    v souladu s usnesením vlády č. 166 ze dne 25. února 2008                         

o Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický 

referenční rámec (NSRR) v období let 2007  aţ 2013 postupy při účasti 

zaměstnanců na vzdělávacích akcích, jejichţ cílem  je prohlubování 

kvalifikace v oblasti fondů EU. Ministerstvo pro místní rozvoj realizuje 

vzdělávací programy19 v oblasti tvrdých i měkkých kompetencí dle analýzy 

vzdělávacích potřeb jednotlivých řídících orgánů. Jeho přínosem je zejména 

poskytování vzdělávání pro zaměstnance realizující NSRR zdarma.  [32] 

 Směrnice Úřadu Regionální rady „Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců“ 

stanoví pravidla při adaptačním vzdělávání, prohlubování kvalifikace                  

(vč. jazykového vzdělávání), přípravě  na budoucí programové období a při 

zvyšování kvalifikace. Aplikuje zákonná ustanovení (zaškolení, plány 

vzdělávání, vstupní a průběţné vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků), 

metodiky i vytváří prostor pro vlastní nástavbové aktivity (návaznost na jiné 

personální aktivity, poţadavky na zaměstnance a vzdělávání zaměstnanců 

rozšířené o uplatnění kompetenčního modelu).  

 

3.4.2 Kompetenční modely 

 

Kompetenční model v prostředí úřadu stanoví poţadavky na zaměstnance v oblasti 

znalostí20, dovedností21, zkušeností22 a postojů23. Obsahuje tzv. tvrdé24 a měkké25 

                                                 
19

 organizovaný sled vzdělávacích akcí 
20

 angl. Knowledge, osvojený souhrn teoretických poznatků, představ, pojmů, komplexních poznatkových 

struktur a teorií nabytý záměrným i nezáměrným učení. 
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kompetence. Tvrdé kompetence zahrnují znalosti, dovednosti a zkušenosti 

v odborných oblastech, měkké zahrnují osobnostní vlastnosti a dovednosti. Postoje 

jsou samostatným článkem modelu. Kompetence mají 6 úrovní, které jsou různé            

pro nového zaměstnance, zaměstnance po adaptaci a zapracovaného zaměstnance 

(viz tabulka č.3.1).  

 

Tab. č. 3.1 Kompetence „komunikační dovednosti“ 

 

Zdroj: Interní materiál URR 

 

Ve spolupráci s externí firmou byly kombinovanou metodou vytvořeny v průběhu roku 

2008 kompetenční modely pro deset typových pozic. Kompetenční modely byly 

definovány na základě rozhovorů zaměstnanců s poradci. Rozhovorů se účastnili:              

1 zkušený zaměstnanec na dané pozici, jeho nadřízený, popř. podřízený                             

a spolupracující zaměstnanec. 

Dalších 21 kompetenčních modelů bylo vytvořeno bez pomoci externích poradců.  

                                                                                                                                                         
21

Angl. Skills, schopnost provádět požadované pracovní úkoly efektivně a kreativně, se schopností adekvátně 

reagovat na měnící se podmínky.  
22

 Proces získávání poznatků o okolním světě prostřednictvím smyslů, sociálním stykem a praktickou činností 
23

 Trvalá individuální tendence k určitému chování vůči určitým objektům v určité situaci vzniklá na základě 

vztahů a zkušeností 
24

 V literatuře také hard-skills. 
25

 V literatuře také soft-skills. 

Úroveň Komunikační dovednosti N

 

A 

A Z 

0 

1 

2 

3 

4 

Nedokáţe formulovat jasně své myšlenky, nenaslouchá, nepředává 
informace ostatním 

Mívá problémy s nasloucháním a s formulací vlastních myšlenek, 
informace předává pouze na vyţádání 

 Naslouchá v běţných situacích jasně a srozumitelně, formuluje své 
myšlenky, sdílí informace, reaguje přiměřeně 

Naslouchá jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky, 
v problémových situacích dokáţe svým projevem zaujmout, reaguje 
asertivně na vzniklou situaci 

Naslouchá,dokáţe otevřít komunikaci a vyvolat konstruktivní konflikt, 
vytváří prostředí pro komunikaci, vítá a rozvíjí názory ostatních 

Aktivně naslouchá, rozhovorem učí lidi učit se prostřednictvím 
komunikace, dokáţe prezentovat ve velkém fóru, dokáţe druhé 
přesvědčit, získat jejich názory, pracovat se zpětnou vazbou, komunikuje 
s jinými kulturami 

 
5 
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Kompetenční modely byly validovány 2x. Jednou při jejich zavedení do systému 

výběrových řízení a při sestavování plánů osobního rozvoje (v r. 2008), podruhé           

při hodnocení zaměstnanců (v r. 2009). V současné době není ze strany vedoucích 

ani zaměstnanců avizována potřeba ke změně (tu lze očekávat v návaznosti            

na končící programové období 2007-2013).26   

 

Základní kompetenční model zaměstnance úřadu obsahuje tyto kompetence: 

 znalosti v oblasti strukturálních fondů EU a ROP, 

 znalost anglického jazyka, 

 komunikační dovedností, 

 týmová spolupráce. 

 

Obecný kompetenční model vedoucího zaměstnance a zaměstnance je uveden 

v příloze č. 6 . Vzor kompletního kompetenčního modelu pro pracovní pozici „referent 

implementace― je uveden v příloze č. 7. 

 

Kompetenční modely jsou v prostředí úřadu vyuţívány: 

 při náboru zaměstnanců – stanovují minimální poţadavky na uchazeče, jsou 

podkladem pro osobnostní testování uchazečů, 

 při vzdělávání zaměstnanců – jsou podkladem při analýze vzdělávacích potřeb 

úřadu, při sestavování plánů osobního rozvoje zaměstnanců, při srovnávacím 

osobnostním testování zaměstnanců, 

 při hodnocení zaměstnanců – stanovují poţadavky na profesionální práci 

zaměstnance, 

 při kariérním řízení – stanovují poţadavky na pracovní pozice. [29] 

  

3.4.3 Kvalita, výstupy náboru zaměstnanců a adaptace 

 

Při náboru jde v prvé řadě o správné oslovení cílové skupiny. Volné místo se inzeruje 

dle zákona o úřednících min. 15 dní na informační tabuli a portálu úřadu, dále 

oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách jobs.cz, práce.cz  

a strukturálních fondů. Vyuţívala se tisková inzerce a pomoc personálních agentur, 

                                                 
26

 Rozhovor s HR manažerkou úřadu.  
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ale od roku 2010 je opět dostatek uchazečů na trhu práce, tudíţ není nutné 

investovat do těchto způsobů oslovování uchazečů.  

Podstatné je u oslovení cílové skupiny popsat druh vykonávané práce   a poţadavky 

na zaměstnance. Ty jsou u kaţdé pozice definovány v popisu pracovního místa, 

jehoţ součástí je i kompetenční model. Uchazeči prochází v rámci výběrového řízení 

několika koly. Jsou podrobováni vědomostním, dovednostním i osobnostním testům. 

Je s nimi veden polostrukturovaný rozhovor s minimálně tříčlennou výběrovou komisí 

a na závěr absolvují individuální pohovor s ředitelem úřadu. 

 

Výstupy ze všech kol výběrového řízení jsou podkladem pro rozhodnutí o přijetí 

uchazeče a následně k sestavení adaptačního plánu, tzn. o nastavení vzdělávacích 

a pracovních cílů na dobu tří měsíců, vč. označení kouče, který zaměstnance 

adaptací provede (viz příloha č.4).[29] 

 

Adaptační proces je uzavřen jejím zhodnocením, nastavením vzdělávacích cílů 

v plánu osobního rozvoje (příloha č.5) v souladu s porovnáním úrovní 

v kompetenčním modelu a pracovních cílů, které budou vyhodnocovány při 

jednoročním hodnocení zaměstnanců.  Plán osobního rozvoje je sestavován na         

3 roky. [29] 

 

3.4.4 Cíle a záměry organizace  

 

Roční cíle a záměry organizace jsou podkladem pro roční cíle zaměstnance, které 

jsou se zaměstnancem dohodnuty (a následně i vyhodnocovány) v rámci hodnocení 

zaměstnanců. Ovlivňují samozřejmě i, vzdělávací potřeby zaměstnanců, které jsou 

v tomto procesu také k novým pracovním cílům nastavovány. Aktualizuje se tak 

dlouhodobý plán osobního rozvoje a plán vzdělávacích potřeb za organizaci.  

 

3.4.5 Cíle vzdělávacích akcí, cílová skupina, metody 

 

Cílová skupina a cíle vzdělávacích akcí jsou vymezeny na základě analýzy 

vzdělávacích potřeb, která vychází z analýzy plánů osobního rozvoje,  analýzy 

výstupů z hodnocení zaměstnanců, z analýzy výstupů adaptačního programu                    

a z definovaných potřeb organizace (např. v návaznosti na výsledky průzkumu                
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u klientů). Výstupy jsou podkladem pro poptávku dodání vzdělávacích programů. Po 

absolvování vzdělávání jsou  konfrontovány definované cíle s dosaţenými.                        

[29] 

 

Metody vzdělávání jsou závislé na tématu, cíli a cílové skupině. Při stmelování 

kolektivů při učení se týmové spolupráce (jako jedné z klíčových kompetencí našich 

zaměstnanců) se vyuţívá metody outdoorového vzdělávání. Při získávání vědomostí 

jsou nejčastěji koncipovány vzdělávací akce s metodami přednášky,  přednášky 

s diskusí a workshopy. Při učení se dovednostem jsou vybírány workshopy, 

případové studie a demonstrování. Zákonné vzdělávání je na úřadě absolvováno 

pomocí e-learningu.  

Tyto metody byly vyhodnoceny jako nejúčinnější z dotazníků spokojenosti účastníků 

a ze zlepšení úrovně kompetencí v rámci procesu hodnocení zaměstnanců.  

 

3.4.6 Efektivita vzdělávacích akcí 

 

Efektivita vzdělávací akce je ovlivněna cílem akce, cílovou skupinou, lektorem, 

metodami  vzdělávání a jejím monitorováním.    

 

Je nutné z důvodu efektu vzdělávání a zejména z důvodu účelnosti vynaloţených 

prostředků na vzdělávání co nejpřesněji zacílit vzdělávací akce, najmout 

profesionála, který je nejen odborně ale i lektorsky kompetentní, dohodnout vhodnou 

metodu vzdělávání a monitorovat průběh vzdělávání. Po absolvování vzdělávací 

akce lektor (dle smlouvy) vyhodnocuje pokrok účastníků. Účastníci (dle směrnice 

úřadu) sdělují prostřednictvím dotazníku spokojenost se vzdělávací akcí (formulář viz 

příloha č. 8). Vyjadřují se k vyuţití nabytých znalostí a dovedností v práci, jejich 

nadřízení vyhodnocují účinnost absolvovaných vzdělávacích akcí při hodnocení 

zaměstnanců.  

 

Efektivita vzdělávání na úrovni úřadu je posuzována dvěma  způsoby. Prvním je 

deklarace efektivního vzdělávání při splnění ročních  a individuálních cílů.  Druhým je 

porovnání poţadavků  na pracovní pozici (poţadavků v kompetenčním modelu) 

k skutečné úrovni kompetencí zaměstnanců a jejich vývoj v čase s perspektivou 

sniţujících se nákladů a vyrovnání poţadavků a skutečné úrovně kompetencí.   
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3.4.7  Kariérní řízení  

 
V rámci vzdělávání zaměstnanců jsou připravováni vytipováni zaměstnanci 

(vytipováni na základě osobnostních testů a projevení jejich zájmu o kariérní postup 

při hodnocení zaměstnanců) na jinou pracovní funkci ať uţ na manaţerskou nebo 

pozici specialisty, popř. jinou referentskou.  

 

Příprava tkví v plánu rozvoje tvrdých a měkkých kompetencí poţadovaných u nové 

funkce při porovnání současné kompetentnosti zaměstnance.  

 

I kdyţ je na úřadě plochá organizační struktura (2 úrovně řízení, tj. ředitel a vedoucí 

odborů, pouze na jednom odboru jsou 4 oddělení) a fluktuace organizace se 

pohybuje pod hranicí 3 %, zaměstnanců zapojených do kariérního řízení je cca jedna 

třetina. Této kariérové rezervy je vyuţíváno zejména u zástupů zaměstnanců v době 

čerpání rodičovské dovolené nebo dlouhodobého neplaceného volna (v současné 

době se jedná o  13 takových zástupů).27 

 
 

3.4.8  Rozpočet na vzdělávání 

 

Jedním z klíčových faktorů úspěchu úřadu dle Organizační strategie je „Mít stabilní 

tým kompetentních profesionálů―. Vedení úřadu v roce 2008 rozhodlo, ţe do 

vzdělávání kaţdoročně investuje  min. 8 % ze mzdových nákladů (viz Graf. č.3.1 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Rozhovor s HR manažerkou úřadu. 
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Graf. č. 3.1 Výše vyčerpaných prostředků na vzdělávání ke vztahu k ročnímu 

rozpočtu mezd 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů URR 

 

Zmiňovaných 8 % však není dodrţováno, jelikoţ po roce 2008 začal úřad vyuţívat            

i jiné zdroje financování  vzdělávání zaměstnanců. Jedná se především o Operační 

program Technická pomoc – který prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoje 

poskytuje na základě potřeb úřadu a zaměstnanců vzdělávací programy pro 

účastníky zdarma. Od roku 2009 MMR hradilo účastnické poplatky  za účastníky 

odborných seminářů, kteří zastávají funkci definovanou jako tzv.  typovou pozici 

implementační struktury řídícího orgánu28. V roce 2009 se zúčastnilo vzdělávacích 

akcí financovaných z MMR 10 zaměstnanců,  v roce 2010  se zúčastnilo těchto 

vzdělávacích akcí 42 zaměstnanců, pro rok 2011 vytvořilo jiţ MMR 27 jednodenních  

i vícedenních vzdělávacích  akcí, kterých se zúčastnilo jiţ 19 zaměstnanců a které 

jsou zaměřeny na měkké i tvrdé dovednosti. Očekává se úspora ve výši 500 000,- 

Kč. 

 

                                                 
28

 Jedná se o pozice, které se podílí svou činností dle popisu pracovních míst na implementaci příslušného 

operačního programu. 
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Úřad k pokrytí svých vzdělávacích potřeb se sám aktivně zapojil do tvorby 

modulového vzdělávání v oblasti rozvoje měkkých i tvrdých kompetencí. Předloţil 

MMR 3 projektové ţádosti, které byly na konci roku 2009 schváleny a v roce 2010 

vzdělávací akce realizovány. Jednalo se o 6denní vzdělávání měkkých kompetencí 

pro referenty, 8denní vzdělávání manaţerských kompetencí a 4denní vzdělávání 

ekonomických analýz. Zúčastnilo se jich zmíněných 42 zaměstnanců a úřad tak 

„ušetřil― na poloţce 5167 určené pro vzdělávání zaměstnanců necelých 200 000,- Kč. 

(viz tabulka č. 3.2) 

 

Tabulka č. 3.2 Financování vzdělávání zaměstnanců Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko z Operačního programu  Technická 

pomoc 

 

rok Finanční částka v Kč 

2009 11 254,71 Kč 

2010 191 068,06 Kč (z toho 183 533,06 Kč za vzdělávací programy a 

7 536,00 Kč za ad hoc vzdělávací akce
29

) 

2011 (stav k 31.3.2011) 133 498,00 Kč (ad hoc vzdělávací akce) 

 

Zdroj: Interní zdroj MMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Jednorázové odborné školení, jehož absolvování podléhá schválení MMR. 
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4. Zhodnocení Strategického rozvoje lidí na Úřadě Regionální rady, návrhy, 

doporučení 

 
Strategický rozvoj lidí na úřadě je nastaven v souladu s organizační strategií, 

hodnotami úřadu a normami (zákoníkem práce, zákonem o úřednicích, metodickým 

pokynem Ministerstva pro místní rozvoj, směrnicemi úřadu). Z jednotlivých částí 

vzdělávacího cyklu je nejvíce propracována identifikace vzdělávacích potřeb, včetně 

zapojení kompetenčních modelů do poţadavků na pracovní pozici. Dále jsou 

zapojovány výstupy z náboru (osobností, znalostí a dovedností testy), adaptačního 

programu, hodnocení zaměstnanců, z aktuálních potřeb úřadu, z absolvovaného 

vzdělávání. Funkční je i plánování a realizace cílených vzdělávacích akcí (tzn. 

cílených v obsahu, rozsahu, metodách, cílové skupině).  Zajímavé je elektronické 

přihlašování oslovené cílové skupiny na vzdělávací akce, díky kterého lze jednoduše 

tvořit prezenční listiny, pozvánky, vyhodnocovat spokojenost se vzděláváním, vázat 

účastnické poplatky na jednotlivce. Vyhodnocování účinnosti vzdělávacích akcí se 

odvíjí od splnění cílů akce, od spokojenosti účastníků a od vyuţívání osvojeného při 

plnění pracovních povinností. Díky testům na konci vzdělávání lze zjistit dosaţenou 

úroveň znalostí a dovedností účastníků a díky dotazníkům jejich spokojenost se 

vzděláváním. Dlouhodobý účinek je měřen subjektivně – nadřízený při hodnocení 

zaměstnanců stanovuje, zda vzdělávání splnilo očekávání či nikoli a zda 

zaměstnanec výsledky vzdělávání uplatňuje při práci. Nejméně propracovanou 

činností je vyhodnocování účinnosti vzdělávacích akcí zaměřené na měkké 

kompetence, jehoţ dlouhodobý účinek je ověřován subjektivně nadřízeným                    

u hodnocení zaměstnanců a deklarací efektivního vzdělávání při splnění ročních             

a individuálních cílů.  

 

4.1  Návrhy, doporučení 

 

Organizace značně investuje do rozvoje zaměstnanců (min. 8 % ze mzdových 

nákladů), proto bych doporučila více se zajímat účinností vzdělávacích akcí. Čerpat 

nejen z výstupů lektora/vzdělávací organizace a ze subjektivního pohledu 

nadřízeného, který posuzuje vyuţití znalostí, dovedností a zkušeností při práci 

v rámci hodnocení zaměstnanců. Účinnost můţe být konfrontována u tvrdých 

kompetencí např. počtem oprávněných stíţností na zaměstnance, chybovostí               
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(v materiálech pro Výbor Regionální rady, při finančních přezkumech apod.),                   

u měkkých kompetencí můţe být účinnost vyhodnocena např. development centrem 

nebo mystery shoppingem, které jsou sice finančně náročné, ale je zde reálná 

moţnost jejich spolufinancování z jiného dotačního titulu EU.  

 

Vzhledem k nízkému podílu e-learningového vzdělávání (7 %) bych v rámci úspor 

finančních prostředků navrhovala vytipovat témata, která by mohla být vyučována 

touto metodou (např. rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyku, informační 

seminář o Regionální radě v rámci adaptačního programu). 
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5. Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců          

v organizacích veřejné správy, na moţnosti uplatnění moderních metod ve 

vzdělávání, které se jiţ běţně pouţívají v komerční sféře. Jedná se zejména o vyuţití 

strategického rozvoje lidských zdrojů, kompetenčního přístupu ve vzdělávání                    

a uplatnění moderních metod vzdělávání v návaznosti na moţnosti jeho financování            

a vyhodnocování jeho efektivity. 

 

Prostředí veřejné správy je specifické. Orgány veřejné správy jsou financovány 

z veřejných prostředků, poskytují veřejné sluţby a očekává se od nich profesionální  

a hospodárné fungování, které je v souladu se všemi zákonnými normami. Výkon 

veřejné správy realizují převáţně úředníci, jejichţ vzdělávání a rozvoj řídí                     

zákon č. 312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných  celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zákon o úřednících stanoví povinnost tvořit kaţdému úředníkovi plán vzdělávání 

vycházející z poţadavků zastávané pracovní pozice. Úředník se musí v rámci tří let 

vzdělávat minimálně v rozsahu 18 vzdělávacích dní. Je mu poskytováno vzdělávání 

v těchto typech: vstupní, průběţné, vzdělávání vedoucích úředníků a příprava                 

a ověření zvláštní odborné způsobilosti. Kaţdé má své lhůty k jeho absolvování. 

Zákon se nevěnuje personálním procesům jako je adaptace, hodnocení 

zaměstnanců, nestanoví zásady pro realizaci vzdělávání kromě vyuţívání 

vzdělavatelů a vzdělávacích programů, které jsou akreditovány u Ministerstva vnitra 

ČR.  

 

Strategický rozvoj lidských zdrojů do organizace/úřadu přináší systematický                    

a jednotný rámec pro rozvoj zaměstnanců. Navazuje na organizační strategie                   

a vytváří příleţitosti k učení, rozvoji a odbornému vzdělávání za účelem zlepšení 

výkonu jedince, týmu a organizace.  

 

Vlastní cyklus systematického vzdělávání začíná identifikací vzdělávacích potřeb 

pracovníků v organizaci, poté následuje fáze plánování vzdělávání, realizace 

vzdělávání a vyhodnocování jeho účinnosti. Při identifikaci vzdělávacích potřeb se 
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vychází z potřeb organizace, z popisů pracovních míst vč. poţadavků na 

zaměstnance, které vycházejí z kompetenčních modelů a z údajů o zaměstnancích.  

 

Kompetence objasňují očekávání, která jsou na zaměstnance kladena. Jsou 

utvářena motivy zaměstnance, jeho vlastnostmi, vědomostmi a schopnostmi. 

Kompetenční model popisuje konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností a dalších 

osobnostních charakteristik, které jsou potřeba k efektivnímu plnění úkolů 

v organizaci.  

 

Při plánování vzdělávacích akcí se definují cíle akce, cílová skupina, navrhují se 

metody, obsahy vzdělávání a lektorské obsazení. Vyhodnocení účinnosti 

vzdělávacích akcí se odvíjí od splnění cílů akce,   od spokojenosti účastníků a od 

vyuţívání osvojeného při plnění pracovních povinností.  

 

Kvalitní, motivovaný a loajální zaměstnanec, který umí správně vyuţít svých 

schopností pro rozvoj organizace, je obrovským přínosem. Přesto ještě velká řada 

organizací váhá, zda má do vzdělávání zaměstnanců investovat. V organizacích 

veřejné správy jsou vzdělávací potřeby kryty z běţných výdajů, z poloţky 5167 dle 

rozpočtové skladby. Na naplnění 18 vzdělávacích dnů u všech úředníků úřadu 

v tříletém období však mnohdy tyto prostředky nestačí. Proto se úřady snaţí vyuţít 

levnějších a přitom účinných vzdělávacích metod, jako např. e-learningu a 

skupinového vzdělávání, precizně analyzovat vzdělávací potřeby a cílovou skupinu a 

zejména hledat další moţnosti financování. Jednu z těchto moţností popisuji 

v diplomové práci a to vyuţití dotací z Evropské unie na základě úspěšně 

předloţených projektů například z Evropského sociálního fondu či z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo ověření uplatnitelnosti moderních přístupů ve 

vzdělávání ve sféře veřejné správy. Na příkladu Úřadu Regionální rady regionu 

soudrţnosti Moravskoslezsko demonstruji, ţe vzdělávání lze v organizaci veřejné 

správy nastavit v souladu se zákonnými normami, metodickými pokyny a přitom 

vyuţít nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání: strategické řízení, kompetenční 

modely, kariérní řízení, vyhodnocování investic do zaměstnanců. Jeho úspěšnost se 

projevuje v dosaţených cílech organizace a jedinců, zjištěné spokojenosti klientů          
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i spokojenosti zaměstnanců. Zavedení novinek a realizace odpovídajícího vzdělávání 

však byla finančně náročná, a tak úřad začal vyuţívat i jiné dotační tituly z Evropské 

unie.  

Důkazem, ţe vybudované systémy práce s lidmi jsou na vysoké úrovni, je i získaný 

certifikát Investors in People. Ten od roku 2008 vlastní Regionální rada jako první 

organizace veřejné správy v České republice. Certifikace Investors in People je nejen 

potvrzením kvality práce s lidmi v organizaci, ale hlavně závazkem dlouhodobé 

konzistentního přístupu k nim. Pro organizace veřejné správy jsou lidé stejně 

klíčovým faktorem úspěchu jako je tomu u komerčních organizací.  

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko byla také oceněna 

mezinárodním oceněním European Public Sector Award (EPSA) 2009 za inovativní a 

efektivní přístup k řízení ve veřejné správě. Porotu EPSA zaujala Regionální rada 

svým pojetím "Inspired by business" neboli způsobem řízení inspirovaným ze 

soukromé sféry, vč. řízení lidských zdrojů. 

 

Regionální rada investuje značné finanční prostředky do rozvoje lidí a to nejen 

z rozpočtu úřadu, ale vyuţívá i operační program Technická pomoc, který spravuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve vzdělávání, zejména měkkých kompetencí, je 

velice těţké stanovit míru účinku, tzn. zda byly finanční prostředky vynaloţeny 

hospodárně, efektivně a účelně v souladu s potřebami organizace a zda získané 

znalosti, dovednosti a zkušenosti zaměstnanců jsou vyuţívány při plnění pracovních 

úkolů. Hledání dalších moţností k hodnocení efektivity vzdělávání můţe úřadu 

přispět k úpravám vyučovacích metod, sloţení cílových skupin a jistě i finančním 

úsporám.  
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Seznam zkratek a symbolů 
 
 
ČR  Česká republika 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

EU  Evropská unie 

SF  Strukturální fondy 

ESF  Evropský strukturální fond 

EFDR  Evropský fond pro regionální rozvoj 

OPTP  Operační program Technická pomoc 

OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

NSRR  Národní strategický referenční rámec 

KM  Knowledge management 

ÚRR  Úřad Regionální rady 

VRR  Výbor Regionální rady 

NUTS 2 Statistická jednotka určující region soudrţnosti 

EPSA  Eurepean Public Sector Award – Evropská cena pro veřejnou správu 

AC/DC  Diagnosticko/výcvikový program 

Є  euro 

Kč  Koruna česká 
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