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1. Úvod 

 

 Lidský kapitál, jeho rozvoj a investice do lidských zdrojů jsou bezkonkurenčně 

jednou z nejsledovanějších činností podnikových manaţerů. Poţadavky, které klade 

současná doba na vedení společností a na podniky obecně, jsou především 

v připravenosti čelit nečekaným změnám. Aby byly společnosti dobře připraveny a 

bez větších problémů mohly reagovat na náhlý zvrat, potřebují zaměstnance, kteří 

budou tyto změny zvládat. 

Kaţdý podnik potřebuje vhodné zaměstnance na danou pozici a vzniká tím 

samozřejmě konkurence na trhu práce. Ani vysoká nezaměstnanost společnostem 

nezaručí, ţe mezi ţadateli o pracovní pozici najde vhodného kandidáta. Jednotlivé 

podniky proto nabízejí jisté výhody a lepší pracovní podmínky, aby si zajistily opravdu 

kvalifikované pracovníky. V současné době je takovou výhodou a zaručeně i 

důleţitou součástí nabídky pracovních míst i vzdělávání a rozvoj pracovníků. A to 

nejen vstupní školení a další povinné vzdělávací aktivity, ale moţnost se dále 

vzdělávat a budovat svou kariéru. Tato potřeba v zaměstnání však nebyla 

poţadována vţdy. Je to trend posledních několika let a týká se především mladých 

lidí. Jsou to lidé, kteří jsou zvyklí se vzdělávat a takovou „samozřejmost“ očekávají i 

od svého zaměstnavatele. 

Proto se společnosti stále více zaměřují právě na programy vzdělávání a 

rozvíjení potenciálu svých zaměstnanců. Se vzděláváním však souvisí nemalé 

finanční výdaje podniků, proto je zřejmé, ţe chtějí po svých zaměstnancích vloţené 

prostředky navrátit ve formě zvýšené produktivity, nového a především inovativního 

přístupu k práci. Podstatou zvyšování hodnoty lidského kapitálu je tedy vynakládání 

peněţních i nepeněţních prostředků v současnosti s cílem dosáhnout výnosů 

v budoucnosti a to jak peněţních tak i nepeněţních. Vzdělávání či rozvoj není tedy 

uspokojení potřeb současných, jak by se mohlo zdát.  

Pro svou bakalářskou práci jsem se rozhodla analyzovat proces rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Cílem této práce je zhodnotit současný stav 

vzdělávání a rozvoje ve společnosti GE Money, identifikovat potřeby jak firmy, týmů, 

tak i jednotlivců a navrhnout moţná zlepšení. Pro zdokonalení vzdělávacího a 

rozvojového procesu se tato práce bude zabývat především posouzením aktuálního 



 

systému, zda je současný stav dostačující a uspokojivý v rámci rozvoje, který 

směřuje nejen na vedoucí pracovníky, ale i jejich podřízené.  

Tato práce je rozdělena do šesti částí. První kapitola je věnována teoretickým 

východiskům vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jakým způsobem je v organizacích 

uplatňován proces vzdělávání a s tím spojený rozvoj. Tato část je věnována pojmům, 

které přímo souvisí se vzděláváním, rozvojem a učením v organizaci. Součástí 

teoretických východisek je také popsána metodologie práce. Pro hodnocení a 

analýzu vzdělávání ve společnosti GE Money je pouţit dotazník, který je v závěru 

teoretické části detailně popsán.  

Druhou část této práce tvoří charakteristika organizace GE Money. V této části 

je popis její činnost v rámci České republiky. 

Praktická část práce je věnována analýze vzdělávacích a rozvojových aktivit 

ve společnost GE Money, a. s. Autorka práce má osobní  zkušenost se vzdělávacími 

a rozvojovými aktivitami, díky tříleté praxi v této organizaci. Tato práce je zaměřena 

na jedno oddělení společnosti GE Money. Je to Call centrum, nacházející se 

v budovách Axis v Ostravě. Toto dynamické oddělení se vyznačuje 

charakteristickými rysy, které jsou typické jedině pro Call centrum. Musí být velice 

pruţné a musí rychle reagovat na případné změny. Lidé na Call centru proto musí být 

dobře vyškoleni, aby uměli pracovat rychle, přesně a často pod tlakem, ať časovým 

či pod tlakem jednotlivých změn.  

V části Návrhy a doporučení, která následuje po analýze vzdělávacích a 

rozvojových aktivit, jsou nastíněny změny a doporučení, které by bylo vhodné 

v organizaci pouţít, aby proces vzdělávání a rozvoje byl ještě efektivnější.  

Závěrem je celý postup vzdělávání a rozvoje shrnut za pouţití nabytých 

znalostí a zkušeností. 

 

 



 

2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 

2.1. Metodický postup  

 

1. Výběr tématu – Analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Pro správný výběr tématu byla vyuţita metoda komparace. Téma analýzy 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců bylo srovnáváno s ostatními tématy, jako byl 

výběr nebo adaptace zaměstnanců. Po zváţení dostupných informací ke kaţdému 

z těchto témat, byla vybrána analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

 

2. Schválení tématu firmou GE Money  

Téma bylo schvalováno senior manaţerem Call centra a manaţerkou 

oddělení Compliance, které se dbá na dodrţování potřebných zákonů a předpisů.  

 

3. Studium odborné literatury 

Ke studiu odborných publikací bylo vyuţito knihovny společnosti GE Money, 

vědecké knihovny a internetových zdrojů.  

 

4. Schůzky s manažerem Lidských zdrojů – hlubší poznání struktury 

vzdělávacích a rozvojových programů GE Money 

Pro hlubší poznání vzdělávacích a rozvojových činností GE Money byl vyuţit 

strukturovaný rozhovor s manaţerkou lidských zdrojů.  

 

5. Vytvoření teoretické části  

Po nabytí znalostí v rámci studia odborné literatury, byla vytvořena teoretická 

část práce.  

 

6. Vytvoření konečné podoby dotazníku – rozdáno v GE Money 

Před vytvořením konečné podoby dotazníku, byl dotazník rozdán pěti 

zaměstnancům jako předvýzkum. Z předvýzkumu bylo zjištěno, ţe dvě otázky jsou 

chybně formulovány. Po odstranění chyby, byl dotazník rozdán osmdesáti 

zaměstnancům. 

 



 

7. Vyhodnocení dotazníkového šetření  

 

8. Analýza vzdělávacích a rozvojových programů GE Money 

K analýze vzdělávacích a rozvojových programů GE Money bylo vyuţito 

strukturovaných rozhovorů s manaţerkou GE Money, osobních zkušeností a 

dotazníku. 

 

9. Na základě získaných informací a dotazníku vytvořen návrh na zlepšení 

 

 První část této práce pojednává o teoretických východiscích vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců v podniku. Nejprve bude objasněn systém řízení lidských 

zdrojů a pojem lidský kapitál. Následně se práce bude zabývat procesem učení (se), 

rozvojem a vzděláváním. Poté budou vymezeny konkrétní metody, které jsou 

v podnicích vyuţívány ke vzdělávání a rozvoji všech zaměstnanců.  

Zájem o zvyšování kvalifikace, rozvojové a vzdělávací aktivity má v posledních 

letech zvyšující se tendenci. Odborné i vysoké školy kaţdým rokem otevírají více tříd 

a přijímají stále více studentů. Studenti nejsou však jen mladí lidé po skončení 

střední školy, stále více se třídy zaplňují staršími lidmi, kteří si chtějí či musí doplnit 

své vzdělání. Věkový rozdíl mezi studenty tedy můţe být i více neţ třicet let. 

Zájem o vzdělání má opodstatněný základ ve vyšších nárocích, které jsou 

kladeny na zaměstnance při výkonu jejich povolání. Z toho důvodu si musí, nebo by 

měli ve svém vlastním zájmu, zaměstnanci chybějící vzdělání doplnit. Důvodů můţe 

být hned několik, aby mohl člověk stále vykonávat svou pracovní funkci, nebo mohl 

být povýšen, popřípadě aby si rozšířil obzory. Potřebu vzdělávání a rozvoje si 

uvědomují jak sami zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé, jelikoţ potenciál, který se 

ukrývá v lidech, kteří pro společnost pracují, je nutné nejen správným způsobem 

vyuţívat, ale také podporovat a rozvíjet.  

 

2.2. Lidské zdroje  

 

Lidské zdroje je pojem, pouţívaný pro označování lidí, nejčastěji zaměstnanců 

z pohledu zaměstnavatele. Lidské zdroje můţeme také charakterizovat jako 

potenciál, coţ jsou všechny praktické předpoklady, které můţe člověk rozvinout nebo 

kterých můţe dosáhnout a jejichţ rozvoj lze podporovat motivací, vůlí, úsilím, učením 



 

a ţivotními zkušenostmi. Lidské zdroje jsou jedním z nejdůleţitějších zdrojů, které 

firma má k dispozici. Lidský potenciál je tedy významnou konkurenční výhodou a 

firma by jej měla co nejvíce vyuţít ku prospěchu jedince, týmu i celé organizace.  

Optimálním vyuţíváním lidských zdrojů, vedením, kontrolou a správou lidských 

zdrojů se zabývá personální útvar, který řídí personální politiku a zabývá se řízením 

lidských zdrojů. Personální útvar má za úkol veškeré řízení lidských zdrojů, od 

plánování, přes výběr zaměstnanců, jejich rozvoj i hodnocení. Řízení lidských zdrojů 

můţeme povaţovat za rozvoj lidského potenciálu ve prospěch celé organizace. 

Základním principem řízení lidských zdrojů je vyváţené sloţení lidí a jeho rozvoj.  

Podnik zvaţující, či realizující vzdělávání, by měl posuzovat vzdělávání jako 

prospěšnou investici, která přinese uspokojení jak firmě, tak samotným 

zaměstnancům. Vzdělávání zvyšuje kvalifikaci a tím i konkurenceschopnost firmy i 

jednotlivců. Pokud se podnik rozhodne investovat do svých zaměstnanců, má tento 

krok nejen pozitivní účinek na kvalitu odvedené práce, ale navíc posiluje stabilitu 

společnosti na trhu.  

 

2.3. Řízení lidských zdrojů  

 

Řízení lidských zdrojů obsahuje několik dílčích aktivit od plánování lidských 

zdrojů, přes získávání a výběr vhodných zaměstnanců aţ po následnou kontrolu a 

monitoring. Je to tedy soubor rozličných aktivit, které mají jedno společné a to 

prosperitu a zvýšení kvalifikovanosti.  

 

2.3.1. Oblasti v řízení lidských zdrojů 

 

- plánování lidských zdrojů 

- získávání a výběr zaměstnanců 

- vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

- řízení kariéry 

- odměňování a zaměstnanecké výhody (benefity) 

- reporting 

- personální administrativa 

- mzdové účetnictví 

 



 

V této práci se chci především zaměřit na dílčí, nikoli však bezvýznamnou, část 

řízení pracovního výkonu, a to především na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Tato 

důleţitá součást řízení pracovního výkonu vyţaduje velmi dobrou strategii, dobře 

zvolené cíle a způsoby provedení. Ve vzdělávacích procesech jsou obsaţeny 

nemalé finanční prostředky a jejich výsledky mohou zásadním způsobem ovlivnit 

rychlost reakce na případné změny a v krajním případě existenci celé společnosti.  

 

2.4. Učení (se), rozvoj, vzdělávání 

 

Je nutné si uvědomit, ţe proces vzdělávání a rozvoje by neexistoval nebýt 

procesu učení (se). Ten je nadřazený jak vzdělávání, tak i rozvoji a v souvislosti 

s tím, je nejdříve nutné pochopit základní principy učení (se).  

 Učení lze definovat jako rozvoj, který vede k přetrvávající a ţádoucí změně 

v duševní činnosti a konání. Učení tedy obsahuje nejen vědění, ale i konání. Je to 

dáno i tím, ţe lidé mají potřebu se lépe orientovat ve světě, který se neustále mění. 

Učení má tak dva odlišné pohledy. Pomáhá jak přizpůsobení se, tak i přizpůsobení 

sobě. Kdy přizpůsobení se můţeme definovat jako hledání příleţitostí a přizpůsobení 

sobě jako vytváření příleţitostí.1   

 Je důleţité si uvědomit, ţe učení není jednorázový proces nebo aktivita, je to 

soustavná činnost, která by měla přinést lidem, organizaci a společnosti jistou míru 

rovnováhy, ovšem jen na určitou dobu. Rovnováha je totiţ ohroţována novými 

informacemi a tudíţ je nutné proces učení neustále opakovat. Je to tedy činnost, 

která nemá svůj přesný konec, je to jakési uspokojení aktuální potřeby. Učení či 

učení se, však nemusí být jen vynucená aktivita, můţe být prováděna zcela 

spontánně tudíţ se můţeme učit, aniţ bychom o tom vůbec věděli. Opakem 

spontánního procesu učení je poté učení organizované, které si jiţ plně 

uvědomujeme, je ovšem potvrzeno, ţe spontánní cestou učení jde snáze neţli 

organizovaně. 

                                                           

1
 HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 233, ISBN: 978-80-247-

1457-8 



 

 Dalším důleţitým pojmem je samotný rozvoj, coţ je dosaţení ţádoucí změny 

pomocí právě procesu učení (se). Rozvoj obsahuje záměr, který je podstatnou částí 

ohraničených (diskrétních) a neohraničených (difúzních) rozvojových programů.2 

Rozvoj lidských zdrojů je nutno zaměřit na čtyři základní inteligence, které 

neodmyslitelně patří ke kaţdé lidské bytosti a jsou velice důleţité, a proto by jim měl 

zaměstnavatel věnovat náleţitou pozornost.3  

 

1. Rozvoj mentální inteligence (IQ) 

- Studium a vzdělávání 

- Kultivace sebeuvědomění - schopnost jasně vnímat a formulovat předpoklady 

- Učení se tím, ţe učíme druhé 

 

2. Rozvoj emocionální inteligence (EQ) 

- Odpovědnost a iniciativa 

- Osobní motivace - nejvýznamnější priority, cíle a hodnoty 

- Seberegulace - sebekontrola 

- Empatie  

- Sociální dovednosti - komunikační dovednosti 

 

3. Rozvoj fyzické inteligence (PQ) 

- Správná výţiva 

- Dostatek pohybu 

- Odpočinek, relaxace a zvládání stresu 

 

4. Rozvoj duchovní inteligence (SQ) 

- Integrita - jednání v souladu s našimi nejdůleţitějšími hodnotami, 

přesvědčením a svědomím 

- Smysl - pocit přispění 

- Hlas - soulad naší práce s naším jedinečným nadáním a vlohami 

                                                           

2
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Druhým a posledním dílem procesu učení (se) je vzdělávání. Vzdělávání 

můţeme označit za jeden ze způsobů učení (se), organizovaný a institucionalizovaný 

způsob učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené (diskrétní), to znamená, ţe mají 

svůj jasný začátek i konec. Při koncipování vzdělávání ve firmě poskupujeme 

systematicky.4  

 

 Závislost jednotlivých procesů, tedy učení (se), rozvoje a vzdělávání 

demonstruje následující obrázek: 

  

 Obr. 2.1 - Schéma závislosti: Učení (se), Rozvoje, Vzdělávání  

 Pramen: Hroník, s. 315 

 

Vzdělávání a rozvoj zahrnuje procesy pro kolektivní školení a pravidelné 

vzdělávání zaměstnanců a rozvoj určitých specializovaných dovedností a schopností 

u vybraných jedinců ve společnosti, například manaţerů. Vzdělávání a rozvoj 

navazuje na procesy plánování lidských zdrojů, kdy na zjištěné nedostatky firma 

nasazuje potřebné školení a vzdělávací aktivity. Kdeţto rozvoj, oproti vzdělávání, 

pracuje pouze s vybranými zaměstnanci, do kterých firma hodlá investovat větší 

procento finančních a časových investic tak, aby si organizace zajistila kvalifikované 

pracovníky do budoucna a zajistila tak i rozvoj celého podniku.  
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2.5. Vzdělávání jako cyklus 

 

Etapy vzdělávacího cyklu je moţné vymezit v sedmi bodech: 6 

1. identifikace potřeby vzdělávání; 

2. stanovení cílů vzdělávání a kritérií pro hodnocení vzdělávání; 

3. vytvoření vzdělávacího a rozvojového programu; 

4. stanovení předpokládaných nákladů; 

5. samotná realizace vzdělávacího a rozvojového programu; 

6. hodnocení podle určených kritérií a zhodnocení nákladů; 

7. zdokonalení vzdělávání ve společnosti; 

 

Ve zkratce je moţné tento sedmičlenný postup shrnout do čtyř základních částí, jak 

je zobrazeno v následujícím obrázku. (viz. Obrázek 2.2),  

 

Obr. 2.2 – Cyklus systematického podnikového vzdělávání  

Pramen: Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 68; upraveno7 
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2.6. Význam a cíle firemního vzdělávání 

 

Systematickým procesem vytváření pozitivního prostředí a podmínek 

k rozšiřování kvalifikace zaměstnavatel zvyšuje motivaci a loajálnost svých 

zaměstnanců. Zvyšuje také dovednosti, znalostní potenciál firmy a součastně s tím 

i spokojenost zaměstnanců. Je proto ve vlastním zájmu zaměstnavatele míru 

vzdělání svých pracovníků podporovat, neboť je více neţ pravděpodobné, ţe se mu 

tato investice do vlastních řad mnohonásobně vrátí zpět v podobě kvalifikovaných 

a vzdělaných zaměstnanců.8 

 

Cíle firemního vzdělávání a rozvoje vychází z konkrétních potřeb firmy. Za 

hlavní cíle společné pro kteroukoliv formu instituce můţeme pokládat následující:9 

 

1. Časová optimalizace zaučení nových zaměstnanců. 

2. Dosaţení kompetencí a kvalifikací získaných analýzou firemních potřeb. 

3. Formování klíčových kompetencí. 

4. Plánování a řízení kariéry zaměstnanců a podpora jejich osobnostního růstu. 

5. Rozvoj schopností a dovedností jednotlivce pro výkon jemu svěřené práce. 

6. Zkvalitnění sluţeb poskytovaných klientům. 

7. Zlepšení image a atraktivnosti firmy pro potencionální nové zaměstnance. 

8. Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. 

9. Zvýšení motivace, loajálnosti a celkové identifikace zaměstnanců s firmou. 

 

Firemní vzdělávání je součástí ostatních personálních činností, které ve 

většině případů spadají pod oddělení lidských zdrojů v podniku, ale není to tak 

v kaţdé společnosti. Firemní vzdělávání souvisí například s plánováním lidských 

zdrojů, s personálním rozvojem, s náborem, s výběrem zaměstnanců, je součástí 
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protifluktuačních opatření souvisí s kariérovým plánováním, personálním 

poradenstvím atd.  

Z vymezení pojmů učení (se), rozvoje a vzdělávání je zřejmé, ţe člověk se 

neustále učí a to uţ od raného dětství. Firma, která si vybírá nového zaměstnance, si 

jej formuje dle svých představ. Kaţdý člověk, který se uchází o zaměstnání a je 

vybrán na danou pozici, jiţ něco umí, ví, má jisté vzdělání, zkušenosti, praxi, znalosti 

a dovednosti, které v danou chvíli firma potřebuje. Záleţí jen na firmě, zda tento 

potenciál vyuţije a zaměstnanci poskytne přiměřený rozvoj a tím získá například 

vyšší produktivitu či zásadní konkurenční výhodu.  

 Manaţeři či personalisté, kteří vybírají pracovníky, by je měli prověřovat a 

vybírat na základě a spolehlivých metod. Manaţeři sestavují své týmy, a aby 

nedocházelo k problémům, měli by je odpovědně vést, poskytovat jim zpětnou vazbu, 

vzdělávat je, rozvíjet, koučovat a okamţitě řešit všechny problémy na pracovišti. 

Manaţer je pro podřízené vzorem, proto by měl demonstrovat takové hodnoty a 

chování, jaké očekává od svých podřízených. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí 

s podřízenými komunikovat. Komunikovat nikoliv jednostranně, jak je častým 

zvykem, ale je zapotřebí také naslouchat. Je nutné přistupovat k lidem jednotlivě a 

respektovat jejich individualitu. Stručně řečeno, „když někde něco v podniku 

nefunguje, je třeba se nejprve podívat na práci příslušného manažera.“10  

 

2.7. Význam strategie 

 

Ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, je důleţité začít od strategie 

společnosti. Nejdříve vedení společnosti určí cíle ve vzdělávání a rozvoji, pak je 

vybrán způsob nebo metoda, jak těchto cílů chtějí dosáhnout. Strategie 

(z řeckého strategos, generál, stratos - vojsko, výprava a agein - vést) je dlouhodobý 

plán činností zaměřený na dosaţení nějakého cíle. Strategie se vyskytuje v mnoha 

odvětvích, mimo jiné právě i ve firemním vzdělávání a rozvoji.  

 

                                                           

10
 KOUBEK, J.: str. 15,16,. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha: Management press, 2004. 209 s. ISBN: 80-

7261-116-X 



 

Hlavní důvody proč se zabývat strategií:11   

- Strategie ovlivňuje dlouhodobý směr organizace. 

- Strategická rozhodnutí vedou ke snaze o dosaţení nějaké výhody 

(například konkurenční výhody na trhu). 

- Strategie je do značné míry přizpůsobením se určitému prostředí či 

změnám v prostředí, eventuálně snahou o předvídání změn. 

- Uplatnění strategie můţe vést k mobilizaci lidských (ale i dalších) zdrojů 

v organizaci. 

- Strategie nám dává odpověď nejen na otázku „čeho“ chceme dosáhnout 

(dlouhodobé cíle) ale také „jak“ toho chceme dosáhnout.  

 

„Teprve od strategie můžeme odvinout definici většiny firemních procesů a 

z toho pak následně definovat i potřebné zdroje a způsob, jak budou zjištěny.“12 

Tvorba a uskutečnění strategie není však jednorázovou akcí, je to nepřetrţitý proces, 

který musí být věcně i časově harmonizován a neustále kontrolován a monitorován. 

Tento nepřetrţitý cyklus začíná především formulováním poslání organizace a 

pokračuje analýzou vnějšího prostředí organizace. V rámci vnějšího prostředí je 

důleţité se zaměřit na SWOT analýzu, na silné a slabé stránky a identifikovat 

příleţitosti a hrozby. Dalším krokem by měl zajisté být posun k reálnější či 

konkrétnější strategii a volba konečných strategických cílů pro danou organizaci. Po 

tomto kroku je nutné stanovit také cíle krátkodobé, bez těchto bychom k důleţitým 

strategickým cílům nemohli dospět. Je zároveň nezbytné zvolit taktiku a 

implementovat strategii dle jednotlivých kroků. V této fázi je však strategie spíše na 

operativní úrovni. Samotným zvolením jednotlivých kroků však rozhodně strategické 

kroky nekončí. Klíčovou fází celého procesu je proces průběţného kontrolování, 

monitoringu a hodnocení, popřípadě revize dílčích částí. 
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Schematicky je moţno si daný proces představit následovně:13  

Obr. 2.2 -  Strategický přístup k firemnímu vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: KOŠŤAN, P. – ŠULEŘ, O.: Firemní strategie, s. 19 
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Firemní nebo také podnikové vzdělávání můţeme tedy označit jako proces, 

skládající se z několika na sebe navazujících kroků. Tento proces je organizován 

podnikem a můţe být prováděn jak interně, tak externě. Vzdělávání má velice 

důleţité poslání a tím je zvýšení kvalifikace, rozšíření znalostí, dovedností za účelem 

zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení kvality odváděné práce ať uţ 

poskytovaných produktů či sluţeb. 

 

2.8. Tvorba a plánování strategie firemního vzdělávání 

 

Strategické plánování by mělo dát odpověď na tři základní otázky:14  

 

1) Co budeme dělat a pro koho?  

2) Jakých cílů chceme dosáhnout? 

3) Jak budeme řídit podnikové aktivity, abychom dosáhli zvolených cílů?  

 

Pokud firma uvaţuje jaká školení, vzdělávací a rozvojové aktivity bude 

realizovat a komu budou určena, je nutné komunikovat s oddělením lidských zdrojů. 

Personální útvar provádí analýzy vzdělávacích potřeb v souvislosti s celkovou 

strategií společnosti, navrhuje řešení k jejich uspokojení, navrhuje vhodné vzdělávací 

programy, sestavuje rozpočet na vzdělávání a rozvoj. V jejich kompetenci je, na 

základě podnětů od manaţerů či vedoucích pracovníků, také je přijímat opatření 

s tímto spojená. Společně s vedením navrhují potřebné vzdělávací aktivity, které 

mohou být určeny jak běţným pracovníkům, jejich nadřízeným, či vrcholovému 

vedení.  

 V druhé fázi, kdy firma zvaţuje jakých cílů by v rámci vzdělávání a rozvoje 

chtěla dosáhnout, je doporučeno cíl volit tak, aby odpovídal souhrnu pravidel metody 

SMART, která umoţní efektivně definovat rámec či cíl projektu. SMART je akronym 

sloţený z prvních písmen anglických slov specific (specifický), measurable 

(měřitelný), achievable (atraktivni), relevant (relevantní) a time-bound (časově 

omezený).  
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 Cíl, který si tedy firma zvolí by měl splňovat všechna tato kritéria, aby bylo 

moţno jej povaţovat za správný cíl.  

Poslední ze tří kroků, jak dosáhnout správné strategie ve vzdělávacím řízení, 

bylo tedy zvolit adekvátní způsob, jak dosáhnout jiţ vytyčených cílů, to vše spočívá 

na fázích vzdělávání a také na zvolených vzdělávacích metodách, které budou 

popsány v následující části.  

 

2.9. Fáze vzdělávání 

 

Efektivní vzdělávací proces se skládá ze čtyř hlavních na sebe navazujících fází. 

1. Identifikace potřeb vzdělávání na základě třístupňové analýzy, při níţ jsou 

postupně identifikovány potřeby firmy, pracovní skupiny a jednotlivce. Analýza 

můţe mít formu pozorování, dotazníků či studia dokumentů a dokumentace. 

2. Rozhodnutí o vhodné formě vzdělávání a plánování formuluje priority, cílovou 

skupinu, formu a rozsah vzdělávání. Součástí této fáze je i vypracování 

projektu vzdělávání. 

3. Realizace vzdělávacího procesu přestavuje vlastní průběh vzdělávacího 

programu. 

4. Vyhodnocení a zjištění efektivity a účinnosti vzdělávacího procesu. 

 

2.9.1. Identifikace potřeby vzdělávání 

 

Identifikace potřeb v oblasti vzdělávání představuje obtíţný problém. 

Kvalifikace je obtíţně kvantifikovatelná vlastnost člověka. Lze ji měřit jen velmi 

zjednodušeným způsobem, např. stupněm dokončeného vzdělání. Proto je 

identifikace potřeb organizace v oblasti vzdělávání zaloţena především na 

odhadech. Pro tyto účely jsou vyuţívány různé zdroje, obvykle jde o údaje týkající se 

celé organizace, údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností a údaje o 

jednotlivých pracovnících.15 

                                                           

15  KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha: Management press, 2004. 209 s. ISBN: 80-7261-116-X 

 



 

 Identifikace potřeb neboli analýza potřeb vzdělávání spočívá ve sbírání 

informací o aktuálním stavu. Pomocí této analýzy firmy zjišťují současný stav 

schopností, znalostí a dovedností všech pracovníků jednotlivě i dohromady jako 

celku. Tyto získané informace následně porovnávají s poţadovaným stavem.16 

 

Identifikační fází se snaţíme nalézt odpovědi na následující otázky:  

 Je výkonnost v předmětných dovednostech skutečně dobrá?  

 Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládaní těchto dovedností?  

 Podporuje ve skutečnosti management poţadované chování?  

 Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? 17 

 

Informace o aktuálním stavu jsou získávány pomocí dotazníků, 

strukturovanými rozhovory či pozorováním. Samotným sběrem relevantních 

informací o současném stavu ve firmě fáze identifikace končí a na ni navazuje fáze 

plánování. 

 

2.9.2. Plánování vzdělávání pracovníků 

 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule přechází do fáze plánování 

vzdělávání pracovníků. Jiţ ve fázi identifikace potřeby vzdělávání se objevují návrhy 

plánů, formují se první úkoly a priority vzdělávání a z nich vyplývající návrhy 

programů a rozpočtů. Všechny tyto návrhy se postupně upřesňují a projednávají, aţ 

vznikne definitivní podoba rozpočtu a programu. Program se pak dále specifikuje, 

takţe v definitivní podobě vymezuje oblasti, na něţ se vzdělávání zaměří, stanovuje 

počty a kategorie pracovníků, kterých se bude vzdělávání týkat, metody a prostředky 

vzdělávání a v neposlední řadě pak časový plán vzdělávání.18  
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Plán vzdělávání by měl odpovědět na otázky: 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? 

 Komu? 

 Jakým způsobem? 

 Kým? 

 Kdy?  

 Kde?  

 Za jakou cenu, s jakými náklady?  

 Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých 

vzdělávacích programů?19  

 

2.9.3. Realizace firemního vzdělávání  

 

Samotná realizace firemního vzdělávání je nejdůleţitější fází celého procesu, 

od identifikace vzdělávání, přes plánování vše směřuje k realizaci. Stejně tak 

vyhodnocování výsledků vzdělávání má na realizaci přímou návaznost.  

Realizace je nesmírně náročná jak na organizaci, tak na výběr konkrétní 

vzdělávací či rozvojové činnosti. V konkrétní realizaci se zrcadlí zamýšlený plán a je 

důleţité si tedy na základě určeného plánu stanovit cíl. Realizace je sloţena z cíle, 

účastníků vzdělávacího kurzu, z lektorů a v neposlední řadě z metod (viz. následující 

kapitola – Metody vzdělávání zaměstnanců)  

 

2.9.4. Metody firemního vzdělávání 

 

Obecně se metody firemního vzdělávání dělí na tři velké skupiny, kterými jsou 

vzdělávání na pracovišti, mimo pracoviště a kombinované metody. Tyto skupiny se 

nadále dělí do několika různých metod, které je moţno vyuţít. Existuje samozřejmě 

rozsáhlý soubor osvědčených a vysoce efektivních přístupů ke vzdělávání. U kaţdé 

této metody se objevují jak výhody, tak i nevýhody a je jen na podniku, jakou metodu 

v závislosti na okolnostech zvolí. Je téměř jisté, ţe neexistuje jedno univerzální 

řešení rozvoje firemního vzdělání a celého vzdělávacího procesu, které by bylo 
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platné pro jakoukoliv firmu. Mezi mnoho faktorů, jeţ ovlivňují přístup ke konkrétní 

firmě, patří:20 

1. Velikost firmy – Velké podniky s velkým počtem zaměstnanců mohou působit 

neosobně a můţe se zdát, ţe zde není příliš přátelské prostředí. Naopak 

menší firmy, kde se všichni osobně znají, působí familiárně. 

2. Rozpočet – I kdyţ by firma měla brát finance vynaloţené na vzdělávání spíše 

jako výhodnou investici, neţ jako náklad, vţdy jde o finančně velmi náročnou 

činnost, na kterou by měl být speciálně vytvořen rozpočet. Tento rozpočet 

schvaluje personální oddělení společně s vedením. 

3. Lokalita – Umístění firmy hraje důleţitou roli při vzdělávacích aktivitách, 

jelikoţ firmy ve větších městech mají více moţností, ať pro externí vzdělávání 

či interní (mohou si najmout experta, přímo ve městě). Kdeţto firmy se sídlem 

mimo města se často spoléhají ve školení na své vlastní moţnosti i kdyţ 

moderní doba umoţňuje, aby školitel dorazil prakticky kdekoliv, můţe to být 

finančně nákladné. 

 

Metody vzdělávání můžeme dělit do následujících kategorií:  

1. Vzdělávání na pracovišti při výkonu práce 

2. Vzdělávání mimo pracoviště 

3. Kombinované metody vzdělávání na pracovišti i mimo něj 

 

2.9.5. Metody vzdělávání na pracovišti 

 

Metody vzdělávání na pracovišti, jak uţ název napovídá, se realizují přímo na 

pracovišti zaměstnance. Mezi metody vzdělávání na pracovišti patří:  

1. Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji pouţívanou metodou, protoţe jde o 

zaškolení nového zaměstnance nebo zacvičení ne tak zkušeného 

zaměstnance. Touto instruktáţí si školený zaměstnanec osvojí daný postup.  
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2. "Koučing" „umoţňuje efektivně nalézt hodnoty adekvátní pro současnost a 

přijmout je. Pokud to neučiníme, výkony lidí nikdy nedosáhnou svého 

optima“.21 Koučování uvolňuje potenciál a napomáhá tím maximalizovat 

výkon.  

3. Mentoring je podobná metoda jako koučing, ale liší se tím, ţe školený člověk 

si vybírá svého mentora, zkušeného pracovníka, který je kdykoliv školenému 

pracovníkovi ochoten pomoci, provází ho celým školícím procesem, ale 

školený rovněţ přebírá část iniciativy.  

4. Counselling je jednou z nejnovějších metod. Jedná se o neustálou 

komunikaci mezi školící a školenou stranou. Jsou to neustálé konzultace a 

vyměňování názorů. 

5. Asistování – asistování je metodou, která se často vyuţívá při manuálních 

pracích, ale nejen při nich, můţe se týkat i vrcholových a řídících funkcí. Kdy 

školený je přidělen ke zkušenému pracovníkovi, od něj se učí danou práci. 

Postupně si školený osvojuje pracovní činnosti, které pozoruje u zkušeného 

pracovníka a se stále větší samostatností vykonává tuto činnost aţ do úplné 

samostatnosti, kdy můţe sám práci vykonávat. 

6. Pověření úkolem navazuje na předchozí metodu asistování. Školený 

zaměstnanec má přidělen pracovní úkol, který vykonává pod dohledem 

zkušeného pracovníka. 

7. Rotace práce je metoda, při níţ je zaměstnanec tzv. rotuje mezi různými 

odděleními ve firmě, nahlíţí či sám vykonává práci na různých odděleních. 

Rotace je často určena pro řídící pracovníky, aby zjistili, jak jednotlivá 

oddělení pracují.  

8. Pracovní porady – na pracovních poradách jsou zaměstnanci seznámeni 

s chodem podniku, s vyhodnocením předchozích úkolů, novinkami a úkoly na 

další období. Mohou se podělit o názory, sdílet problémy. Pracovní porady se 

nejčastěji konají v pravidelném intervalu (např. týden) ve stejný den i hodinu.  
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2.9.6. Metody vzdělávání mimo pracoviště 

 

Je dobré, kdyţ se určité vzdělávací aktivity nekonají pouze na půdě podniku a 

zaměstnavatel vyšle skupinu zaměstnanců na školení mimo firmu. Můţe tak dojít 

k uvolnění atmosféry, změna prostředí přispívá také ke stmelení kolektivu školených. 

Tato forma je většinou organizována externími firmami. Při tomto vzdělávání jde 

především o rozšíření znalostí, dovedností a sociálních vlastností účastníků. Mezi 

metody vzdělávání mimo pracoviště řadíme níţe uvedené. 

1. Přednáška je jednosměrný komunikační proces, je to předávání informací 

školeným zaměstnancům. Závěrečná část přednášky bývá většinou určena 

pro diskusi a případné otázky.  

2. Přednáška spojená s diskuzí rozšiřuje předešlou metodu o moţnost aktivní 

účasti školeného na vzdělávacím procesu. Není to tedy pouze jednosměrný 

komunikační proces, ale obousměrný.  

3. Metoda demonstrování uţívá hojně audio-vizuální techniky a jedná se o 

metodu vyuţívající určité příklady pro znázornění.  

4. Případové studie - Tato metoda je vyuţívána především pro vzdělávání 

manaţerů a tvůrčích pracovníků. Jedná se o metodu, kdy je skupině 

školených předloţen určitý problém, který musí analyzovat, najít příčiny, 

vyřešit a rozhodnout se jaká učiní opatření. 

5. Workshop je podobný případové studii, je to tvůrčí pracovní setkání nebo 

seminář. 

6. Brainstorming je metoda, při níţ vedoucí pracovník navrhne problém, který 

se má vyřešit. Od jednotlivých účastníků brainstormingu jsou zapisovány 

návrhy řešení. Ţádný názor není špatný ani dobrý, vedoucí ani nikdo jiný se ve 

chvíli „sbírání“ názorů nevyjadřuje k jejich obsahu. Na závěr proběhne 

diskuse, kde je vybráno adekvátní řešení.  

7. Při hraní rolí účastníci předvádějí nějakou zadanou situaci a berou na sebe 

role postav zapojených do této situace. Jde o velice kreativní metodu, kdy 

kaţdý účastník má prostor sám dotvářet hranou scénu, je však nutná velká 

míra aktivity. 

8. Simulace je kombinací případové studie a hraní rolí. Řeší se běţné ţivotní 

situace vyskytující se při reálné práci. 



 

9. "Outdoor training" je forma vzdělávání organizovaná většinou v přírodě. 

Často se vyuţívá her a pohybových aktivit, při kterých dochází k rozvinutí 

manaţerských dovedností, týmové spolupráce, skupinové komunikace, 

spolupráci.  

10. Metody distančního vzdělávání jsou metodou, která se hojně vyuţívá na 

vysokých školách. Kdy je moţno učit se doma, ve svém volném čase. Výuka 

probíhá ze studijních materiálu, které jsou připraveny právě pro studenty 

s distanční formou studia.  

11. Nácvik asertivity reprezentuje oblíbenou formu vzdělávání, která si klade za 

cíl zvýšení úrovně interpersonální komunikace. Rozvíjí schopnosti prosazovat 

své názory a rozpoznat manipulaci. 

12. Neuro-lingvistické programování je metodou, která učí školeného člověka 

programovat vlastní reakce na ostatní jedince a vytvářet podvědomé strategie 

pro ovlivňování. 

 

2.9.7. Kombinované metody vzdělávání 

 

Kombinovaných metod vzdělávání se můţe vyuţít jednak na pracovišti 

školeného zaměstnance i mimo toto pracoviště. Jde o tyto metody. 

2. Učení se akcí je metodou, která se uplatňuje přímo v kaţdodenním 

pracovním procesu, vţdy kdyţ nastane daný problém, školený zaměstnanec 

je pověřen jeho vyřešením a tímto se učí. 

3. Studium doporučené literatury a usměrňování při výběru literatury. 

Vzdělání si můţe člověk doplňovat i poskytnutím literatury, knih, učebnic a 

podnikových materiálů. Podle těchto materiálů si sám školený zvolí tempo 

vzdělávání a sám si doplňuje znalosti. 

4. Metoda prezentace vizuálních informací pomocí video techniky bývá 

doplňována komentáři školitele, jde o jednostrannou komunikaci s případnou 

diskusí na konci prezentace. 

5. Interaktivní video kombinuje předchozí video metodu s vyuţitím 

nejmodernější výpočetní techniky. 

6. E-learning je moderní formou vzdělávání, kdy školeného vzdělává počítač. Je 

to velice levná a časově nenáročná technika vzdělávání. 



 

7. Multimediální vzdělávání vyuţívá vzájemného propojení audio a video 

techniky, animací, fotografií a textu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vzdělávání a rozvoj zaměstnanců není vůbec 

jednoduchou záleţitostí. Zprvu se můţe zdát, ţe rozvíjet své zaměstnance je 

jednoduchým a přímočarým procesem, ale ve skutečnosti musí být tato činnost velice 

dobře propracovaná a zorganizovaná, aby bylo moţné dosáhnout zamýšleného 

výsledku. Záleţí na mnoha faktorech, které mohou zkomplikovat celý proces. A je 

nutno dle strategie společnosti zváţit kdy, kde, koho a jak budeme vzdělávat a také 

jaký výsledek očekáváme.  

Nutnost vzdělávání si uvědomují nejen zaměstnavatelé, ale i sami 

zaměstnanci. A dá se říci, ţe čím více jsme vzdělaní, tím více si nás firma váţí, tím 

více jsme nepostradatelní a pro firmu klíčoví. Stejně tak firma, pokud má vzdělané 

pracovníky, stoupá její konkurenceschopnost. Je však důleţité uvědomit si, ţe svět 

se neustále mění, proto si musíme vzdělání neustále doplňovat.  

 

2.10. Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

 

Problémem je stanovení kritérií hodnocení. Existuje velká řada kritérií a 

postupů hodnocení. Např. porovnání výsledků vstupních testů s testy uskutečněnými 

po ukončení vzdělávacího programu. 22 

Vyhodnocení vzdělávacího a rozvojového procesu, který je ve firmě 

uskutečňován, je velice obtíţné. Nabízí se řada otázek, co vlastně zkoumat. Kdyţ uţ 

zjistíme co zkoumat, můţeme stát před otázkou kdy zkoumat. Nabízí se několik 

variant, můţeme zjišťovat ihned po ukončeném vzdělávacím kurzu, či s odstupem. 

Popřípadě je moţné zjistit znalosti před vzdělávacím kurzem a poté po skončení 

kurzu, aby bylo moţné pomocí komparace zjistit změnu.  

V této poslední fázi je důleţité především zjistit účinky vzdělávacího programu. 

Pro určení účinků vzdělávacího kurzu je moţné vybrat několik metod hodnocení:  
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2.10.1. Hamblinův pětiúrovňový model 23 

1. úroveň – Reakce školených osob na uţitečnost vzdělávání, osobu lektora 

apod. 

2. úroveň – Hodnocení poznatků spočívající v zjištění, čemu se školené osoby 

naučily.  

3. úroveň – Hodnocení pracovního chování, tj. do jaké míry uplatňují absolventi 

nově získané poznatky ve své pracovní praxi; 

4. úroveň – Hodnocení na stupni organizační jednotky, tj. výstupu, produktivity, 

kvality, zvýšení prodeje atd. 

5. úroveň – Hodnocení konečné hodnoty zaměřující se na zjištění, jaký 

prospěch má ze vzdělávání celý podnik. 

 

2.11. Role manažerů a personalistů 

 

Ve větších firmách vzdělávání koordinuje personální útvar. Naopak v 

menších firmách, kde personální oddělení nemusí být zřízeno vůbec, jsou za 

rozvoj zaměstnanců zcela zodpovědní přímí nadřízení. Pak můţe dojít k situaci, ţe 

přímý nadřízený se sice plně věnuje vzdělávání svých podřízených, ale v tom 

případě můţe omezovat svůj vlastní rozvoj. Ideální je zřídit ve firmě personální 

útvar, byť malý, který zastřešuje vzdělání pro všechny zaměstnance a manaţeři 

s ním mohou komunikovat. Správná komunikace je velice důleţitá, jelikoţ přímý 

nadřízený nejlépe ví jaké poţadavky na svého podřízeného má a personalista 

disponující know-how ví, jak toho dosáhnout. Efektivního vzdělávacího procesu 

pak logicky nelze dosáhnout, pokud nefunguje komunikace mezi zainteresovanými 

kolegy v rámci firmy. 

Personalisté také provádějí interní analýzy vzdělávacích potřeb v souvislosti 

s celkovou strategií společnosti, na základě komunikace s manaţery navrhují 

vhodné programy, sestavují rozpočet a případně vyhledávají externí zdroje, které 

samotný vzdělávací proces zajistí. 
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Vedoucí pracovníci se výrazně podílejí na identifikaci potřeb vzdělávacích a 

rozvojových aktivit pro své podřízené a zároveň zhodnocují úspěšnost celého 

procesu. Jejich úkolem je sledovat pracovní výkony a chování svých podřízených a 

na základě tohoto posouzení mohou dát podnět personálnímu útvaru pro rozvoj. 

Na účinnosti vzdělávací akce mají podíl i faktory jako je motivace pracovníků, 

kterým je vzdělávací program určen, výběr vhodných metod vzdělávání, správné 

vedení a kvalitní práce lektorů. 

 

2.12. Sociologický výzkum 

 

Tato část práce je věnována výzkumné metodě, kterou budu vyuţívat pro 

analýzu vzdělávacích a rozvojových aktivit ve společnosti GE Money Bank. Vybrala 

jsem si metodu dotazníku, protoţe dokáţe komplexně a přitom jednoduše 

zaznamenat názory respondentů (dotazovaných). Je však nezbytné dodrţovat jistá 

pravidla, aby metoda mohla být úspěšná. Tyto pravidla se budu snaţit 

charakterizovat v následující části.  

Dotazník je jednou z metod kvantitativního výzkumu. Je to nejfrekventovanější 

metoda, pro hromadné a poměrně rychlé získávání informací u menší i větší skupiny 

osob. Na jejich základě dochází k vyhodnocování určitých skutečností (názorů, 

postojů, preferencí) a na základě zjištěných informací se můţe přistoupit k opatřením 

či změnám. Dotazník můţe mít papírovou nebo elektronickou formu, obvykle se 

jedná o jednoúčelový formulář (případně sadu formulářů). Neţ započne samotné 

dotazování, je nutné dobře zváţit a následně správě formulovat cíl dotazování, čeho 

bychom chtěli dosáhnout a jaké informace k tomu potřebujeme. Rozsah dotazníku 

musíme koncipovat v souvislosti s jeho hlavním cílem, s časovou náročností, 

s rozpočtem vyčleněným na dotazník a s pracovní silou. Správná dotazníková stavba 

je kritická pro úspěch průzkumu. Jsou-li pouţity nepatřičné otázky, je-li chybné 

uspořádání otázek nebo špatný dotazníkový formát můţe se stát průzkum 

bezcenným. Proto je dobré prověřit dotazník na malé skupině respondentů a ujistit 

se, ţe přesně zachytí zamýšlené skutečnosti.  

V dotazníku nesmí chybět tři základní poloţky a to jsou vstupní informace, 

poloţky neboli otázky a poděkování. Vstupní část dotazníku musí obsahovat 

hlavičku, kde uvádíme název a adresu instituce, která výzkum provádí nebo jména 

autorů. Respondentům je nutné vysvětlit také cíl dotazníku, je zapotřebí zdůraznit 



 

význam respondentových odpovědí pro řešení problematiky. Pokud je dotazník 

anonymní, tyto informace by měly být uvedeny na začátku dotazníku. Tato vstupní 

část by měla také motivovat respondenta k řádnému vyplnění dotazníku a také by 

měla přimět respondenta k odevzdání dotazníku a zajistit tím kvalitní zpracování jeho 

odpovědí. Po úvodním vysvětlení cíle by měly následovat pokyny, jak správě 

dotazník vyplnit, co se povaţuje za řádně vyplněnou odpověď, co naopak není 

správě vyplněná poloţka. Je vhodné tuto část dotazníku také doplnit o ilustrativní 

příklad vyplnění.  

Druhá část dotazníku se jiţ věnuje poloţkám neboli jednotlivým otázkám. 

Otázky mohou zjišťovat názory, postoje, pocity, dojmy, fakta, hodnocení anebo se 

můţe jednat o spekulativní tzv. hypotetické otázky. Pořadí otázek by mělo odpovídat 

psychologickým poţadavkům. To znamená, ţe úvodní poloţky dotazníku by měly být 

lehčí a pro respondenta přitaţlivější. Je to proto, aby byl respondent motivován 

k vyplnění dotazníku a abychom ho jiţ na začátku neodradili. Uprostřed dotazníku by 

se měly objevit otázky těţší a méně zajímavé a nakonec jsou faktografické otázky, 

které jsou uţ méně náročné a to proto, ţe respondent v závislosti na délce dotazníku 

jiţ můţe být unavený. Faktografické otázky se mohou týkat pohlaví, věku, 

zaměstnání, vzdělání. Ale stejně jako u ostatních otázek platí, ţe zjišťujeme jen to, 

co je pro výzkum skutečně důleţité. 

Otázky mohou být buď zcela uzavřené, polozavřené či otevřené. V dotazníku 

můţeme pouţít i kombinaci těchto otázek. Uzavřené otázky nabízejí alternativní 

odpověď, vhodné odpovědi jsou tedy předpřipraveny a respondent tedy jen podtrhne, 

označí či zakrouţkuje vhodnou odpověď. Varianty odpovědí na tyto otázky by se 

měly rovněţ dobře připravit a je dobré se na ně zaměřit hlavně v předvýzkumu. 

Velkou výhodou uzavřených otázek je jejich lehké zpracování. Často při vyuţívání 

uzavřených otázek se vychází z dichotomických poloţek, kdy jsou varianty odpovědi 

jen „ano“ či „ne“ a jiná alternativa není. Ale mohlo by dojít ke zkreslení výsledků, 

protoţe jen „ano“ či „ne“ někdy opravdu nemusí stačit. Poté je vhodné zařadit také 

variantu odpovědi „nevím“, „nemohu posoudit“ jen takto opravdu zjistíme skutečný 

názor respondenta. Další moţností pouţitých otázek jsou otázky otevřené, kdy má 

respondent velkou volnost v odpovědích, otázka respondenta pouze nasměruje, ale 

neurčuje alternativní odpovědi  



 

Poslední moţnou variantou odpovědí jsou polozavřené. Tyto odpovědi nejprve 

nabízejí alternativní odpověď a potom ţádají o vysvětlení a objasnění v podobě 

otázek otevřených. Vyplňování dotazníku by nemělo překročit 30 minut.  

Poměr počtu odeslaných a vrácených dotazníků by měl být vyšší jak 75 %, 

abychom z takovýchto informací mohli vycházet. Součástí dotazníku by měl být také 

průvodní dopis pro respondenty. Autor takový průvodní dopis musí dobře 

naformulovat, zdůraznit důleţitost, význam tématu a odpovědí respondenta.  

Vyhodnocení dotazníku je statistická procedura, která zjišťuje četnost 

odpovědí, jaké faktory významně ovlivňují rozloţení četností a vazbu mezi otázkami. 

Ideální pro vyhodnocení dotazníků jsou uzavřené otázky, jejichţ typy odpovědí 

můţeme plně automatizovat. Lze vyhodnocovat jako neškálové neboli prosté 

četnosti, slučování sousedních (kladné vs. záporné odpovědi), průměrování, pokud 

lze škálu brát jako bodovou stupnici. Otevřené otázky se hůře vyhodnocují, mohou se 

vytipovat časté součásti odpovědí a zaznamenává se, zda je dotázaný uvedl. U 

otevřených otázek s častou variací jiných odpovědí, je vhodné převést takové otázky 

na uzavřené, častou variaci zjistíme opět z předvýzkumu.  

Konečné vyhodnocení dotazníku můţe probíhat graficky či slovně, popř. 

v tabulce. Nejčastěji se uvádí grafické znázornění ve sloupcovém či koláčovém grafu.  

Dotazník, který byl vyuţit v této práci, se nachází v Příloze č. 3. Vyhodnocení 

jednotlivých otázek testu je v kapitole 4.5.  

 



 

3. Charakteristika organizace 

 

GE Money Bank patří mezi největší české peněţní ústavy. Své sluţby 

poskytuje jak občanům, tak i malým či středním podnikům. Mezi poskytované sluţby 

patří obchodní úvěry, operativní leasing, řízení a správa vozového parku, finanční 

programy, půjčky na nákup nemovitostí, pojištění, kreditní karty, osobní půjčky a 

další finanční sluţby.  

GE Money, jejímţ generálním ředitelem a předsedou představenstva je Peter 

Herbert, je jednou z divizí nadnárodní společnosti General Electric Company (dále 

jen GE). GE byla zaloţena Thomasem Alvou Edisonem jiţ v roce 1892. Její sídlo je 

v americkém státě Connecticut ve městě Fairfield. GE je široce diverzifikovaným 

koncernem, jehoţ činnost sahá od výroby leteckých motorů, přes lékařskou techniku, 

infrastrukturní řešení, přepravu, telekomunikace či stavebnictví aţ po poskytování 

finančních sluţeb. Součástí koncernu je i přední americká televizní společnost 

National Broadcasting Company (dále jen NBC) Universal. GE Money v České 

republice je součástí finanční divize GE Capital a její ambicí je být nejobdivovanější 

společností poskytující finanční sluţby v České republice v očích zákazníků, kolegů i 

komunit, v nichţ působí.  

Od roku 1990 je GE jednou z nejúspěšnějších a rychle rostoucích 

nadnárodních společností, které působí také v České republice (dále jen ČR) a na 

Slovensku. Devět z jedenácti divizí GE má v ČR a na Slovensku svá zastoupení a 

celkem zaměstnává přes 3 600 lidí. Dle typologie společnosti se tudíţ řadí do velkých 

společností.  

 

GE Money Bank staví na neustálé inovaci. Byla první velkou bankou v ČR, 

která představila například: 

 

- Elektronický výpis z účtu 

- Konsolidaci půjček 

- Paušální běţný účet pro občany a firemní klientelu  

- Refinancování hypoték 

- Zabezpečený internetový chat 

- Odměňování klientů penězi za pouţívání platebních karet 



 

- Nadstavbu Internet Banky, která umoţňuje získat kontrolu nad příjmy i výdaji 

a plánovat rodinný i osobní rozpočet 

 

GE Money Bank staví při posilování své pozice na mezinárodně uznávaných 

hodnotách společnosti GE. GE Money Bank se snaţí být především bankou 

s klientským přístupem a kvalitními sluţbami. Důkazem tohoto tvrzení je rostoucí 

počet klientů, který se jiţ přiblíţil milionové hranici. 

S účinností od 1. ledna 2007 přistoupila GE Money Bank, a.s. k vybraným 

bankovním standardům. Konkrétně se jedná o Kodex chování mezi bankami a 

zákazníky a Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na 

bydlení.  

 

GE Money svým partnerům nabízí: 

- zázemí společnosti s předním postavením na trhu 

- mnohaleté zkušenosti 

- podporu obchodních partnerů - reklamu, školení, moderní a rychlé 

technologie pro zpracování ţádostí o úvěr, komunikační systémy apod. 

- individuální přístup a konkurenceschopné produkty 

- školení prodejních technik 

- vyuţívání reklamních materiálů, GE Money realizuje akce na podporu 

prodeje a rovněţ celorepublikové kampaně 

 

3.1. Hodnoty GE: 

- Externí zaměření: Definujeme úspěch očima zákazníka. Drţíme krok s 

dynamikou odvětví. 

- Srozumitelnost: Hledáme jednoduchá řešení, jsme rozhodní. Známe své 

priority. 

- Představivost: Jsme vynalézaví, přicházíme s novými a kreativními 

myšlenkami. Jsme otevření změně. 

- Zapojení: Respektujeme nápady a názory ostatních, ceníme si týmové 

práce. 

- Odbornost: Neustále se rozvíjíme, máme hlubokou znalost v oboru. 

 



 

4. Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v GE Money 

 

GE Money je, jak jiţ bylo zmíněno v předešlé části, skupinou, která je v České 

republice jiţ od roku 1990. Do roku 2010 tvořily skupinu trojice společností GE 

Money Bank, GE Money Auto a GE Money Multiservis. Byly to sesterské společnosti, 

kdy poslední z nich, GE Money Multiservis, v tuto chvíli jiţ nebankovní produkty 

neposkytuje a veškeré její produkty přešly pod GE Money Bank. V tuto chvíli se tedy 

můţeme setkat na trhu s GE Money Bank, a. s., která patří mezi přední bankovní 

instituce působící na území České republiky  

a GE Money Auto, s. r. o., která je dnes jednou z největších leasingových společností 

poskytujících na území České republiky finanční leasing a úvěry na osobní a uţitkové 

vozy. Ve financování osobních automobilů patří GE Money Auto pozice absolutní 

jedničky na českém trhu.  

GE Money zaměstnává více neţ 3 400 zaměstnanců, a to především na  

3 úsecích – obchodní místa, kdy aktuální počet obchodních míst dosáhl čísla 235 pro 

celou Českou republiku, nicméně tento počet jistě není konečný, protoţe GE Money 

se snaţí reagovat na potřeby svých klientů. Dalším úsekem je centrála v Praze a Call 

centrum Axis v Ostravě.  

Tato práce je zaměřena zejména na Call centrum v Ostravě, kde se počet 

zaměstnanců šplhá na číslo 700. Call centrum se nachází v prostorách budov Axis A 

a Axis B v průmyslové zóně v Hrabové. Na Call centru, jak jiţ z názvu vyplývá, jsou 

v převaze telefonní operátoři neboli asistenti, kteří vyzvedávají telefonické  

a e-mailové poţadavky klientů nebo s nimi mohou komunikovat prostřednictvím 

chatu na webových stránkách GE Money. Asistenti mohou pracovat na různých 

odděleních jako je Zákaznický servis, kde jde především o péči, dále oddělení 

ADC, které se stará o kanály přímého bankovnictví jako je internet, telefon nebo 

mobil banka. Na oddělení Plateb pracují asistenti, kteří mají na starost vymáhání 

pohledávek. Dalším oddělením je Back office, kde asistenti s klienty komunikují 

prostřednictvím písemné korespondence a náplní jejich práce je především 

administrativa. A na oddělení Telesales se asistenti, věnují marketingovým 

nabídkám a starají se tak o finanční potřeby klientů. Asistenti na všech odděleních 

mohou pracovat na částečný, tříčtvrteční a plný úvazek. Takţe vzhledem k délce 

pracovní doby je tato práce také vhodná i pro studenty a ţeny či muţe na rodičovské 

dovolené. Lidé, kteří se však rozhodnout na Call centru pracovat by měli být flexibilní, 



 

tato práce také vyţaduje neustálou sebekontrolu, týmového ducha a schopnost 

pracovat v prostředí rychlých změn.  

Asistenti jsou rozděleni do týmů o 8 – 16 členech. V kaţdém týmu je alespoň 

jeden senior asistent, který má na starosti hodnocení hovorů a pomáhá koordinovat 

běţný ţivot v týmu. Senior asistent je specialistou na nestandardní situace a je 

mezičlánkem mezi asistenty a přímým nadřízeným týmu, coţ je team leader. Kaţdý 

tým má jednoho team leadera, který rozhoduje, co se v týmu bude dělat. Jeho 

hlavním nadřízeným je manager daného oddělení. Dále senior manaţeři a 

v neposlední řadě ředitel Call centra.  

Rozvoj a vzdělávání tolika lidí není jednoduchou záleţitostí a proto v GE 

Money jej má na starosti tým Lidských zdrojů - Human Resources (dále jen HR) 

specialistů v čele s HR manaţerem, který má na starosti spolu se svým týmem a 

týmem trenérů veškeré vzdělávací a rozvojové aktivity.  

Do náplně práce HR specialistů patří nejen vzdělávání a rozvoj, ale také 

přijímání a vybírání nových zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, dbá na zdraví a 

bezpečnost při práci, stará se o personální administrativu a pracovní vztahy a 

zajišťuje také komunikaci.  

Při tak velkém počtu zaměstnanců jako má GE Money na Call centru 

v Ostravě je zřejmé, ţe pokud by se o kompletní vzdělávání a rozvoj staral pouze 

čtyř-členný tým specialistů z oddělení Lidských zdrojů, byl by tento stav 

z dlouhodobého hlediska neudrţitelný. Proto specialisté v rámci vzdělávacího a 

rozvojového procesu spolupracují s oddělením Tréninku, kde pracuje 14 trenérů 

působících jak v Ostravě (12 trenérů), tak v Praze (2 trenéři) pod vedením jednoho 

team leadera. Trenéři se na podnět oddělení Lidských zdrojů dále starají o rozvoj 

nových i stávajících zaměstnanců, plánují a provádějí školení a účastní se zpětných 

vazeb.  

Tým trenérů pravidelně reviduje úroveň produktových i procesních znalostí a 

podílí se na zlepšování kvality telefonické, osobní i písemné komunikace na všech 

odděleních, které mají na starosti kontakt se zákazníky i externími partnery. Je 

podporou vedoucím pracovníkům při vedení a rozvoji týmů. Připravuje a realizuje 

tréninkové aktivity, které napomáhají ke spokojenosti zákazníků, zaměstnanců i 

akcionářů. Svou profesionalitou, vystupováním, celkovým chováním a loajalitou dělá 

tým trenérů dobré jméno celé společnosti a ctí maximálně hodnoty společnosti. 



 

Strategie GE v oblasti řízení lidských zdrojů se orientuje na budoucnost 

v souladu s hodnotami GE, které jsou přesně definovány. Pro GE je velice důleţitá 

týmová spolupráce, vytrvalost, otevřenost ke změnám, vynalézavost a úspěch 

definovaný očima zákazníka. Lidem, kteří mají zájem budovat týmovou práci a 

dodrţovat hodnoty můţe GE nabídnout motivující odměny, atraktivní benefity a 

pracovní prostředí s dostatkem příleţitostí k růstu a s důrazem na rozvoj potenciálu 

kaţdého zaměstnance. GE dává rovnou příleţitost všem, kteří mají chuť něčeho 

dosáhnout a snaţí se vţdy rozvíjet potenciál svých zaměstnanců. O tom svědčí i 

skutečnost, ţe v roce 2010 se GE Money Bank umístila na 2. místě v soutěţi Firma 

roku: Rovné příleţitosti, pořádané obecně prospěšnou společností Gender Studies.  

 

4.1. Vzdělávání a rozvoj v GE Money 

GE Money napomáhá vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj svých 

zaměstnanců a poskytuje širokou nabídku rozvojových nástrojů a vzdělávacích 

programů.  

 

4.1.1. Formy školení 

 Prezenční školení - organizována interními trenéry nebo externími 

dodavateli, prezenční školení je převáţně typu „indoor training“. Manaţeři jsou 

školeni i mimo budovu Call centra a je vyuţíváno tzv. „outdoor trainingu“.  

 E-learningové kurzy - samostudium prostřednictvím on-line kurzů. 

Zaměstnanci mohou v rámci svého rozvoje vyuţívat speciální aplikaci 

nazvanou MyTraining, ve které probíhají vzdělávací aktivity na lokální úrovni 

(ČR) formou prezenčních školení a zároveň se zde mohou sami zaměstnanci 

nominovat na jednotlivé vzdělávací a rozvojové aktivity, které jsou GE Money 

podporovány. Tato aplikace je určena všem zaměstnancům. Aplikace 

umoţňuje nahlédnout na cíle kurzu, cílovou skupinu a je zde mnoţství 

zajímavých informací.  

 Kombinovaná výuka - e-learning a prezenční výuka dohromady 

 Samostudium – pro podporu rozvoje je všem zaměstnancům zpřístupněna 

kaţdý den knihovna, kde můţe kterýkoliv zaměstnanec podpořit četbou 

odborné literatury svůj rozvoj. Tato aktivita je dobrovolná, tudíţ kaţdý 

zaměstnanec má moţnost sám zhodnotit, zda je právě tato rozvojová aktivita 

pro něj zajímavá.  



 

4.1.2. Hodnocení zaměstnanců 

GE Money vytváří rozvojové nástroje a vzdělávací programy, aby tak 

podporovala zaměstnance k lepším výkonům, které se mohou kladně projevit na 

výsledcích jejich práce. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je plánováno v rámci 

pravidelného procesu hodnocení. Rozvoj a kompletní vzdělávání zaměstnance je tak 

stále pod kontrolou. Hodnocení zaměstnance probíhá vţdy na přelomu roku, kdy 

zaměstnanec hodnotí silné a slabé stránky, své dosaţené výsledky a sám můţe 

navrhnout plán potřebného rozvoje a můţe říci svou představu o své kariéře. Takto si 

se svým nadřízeným stanoví plán osobního rozvoje, který zaměstnanci pomáhá 

naplňovat stanovené cíle. Hlavní zodpovědnost za svůj rozvoj je tedy na straně 

zaměstnance, kterému je dána podpora ze strany nadřízeného, který můţe 

navrhnout další vzdělávací aktivity. GE se zaměřuje na podporu svých zaměstnanců 

jak profesně, tak i v osobnostních předpokladech. A všechny moţnosti, které GE 

svým zaměstnancům nabízí jsou spojeny s potřebami společnosti a plánem rozvoje 

kaţdého zaměstnance.  

 

4.1.3. Vstupní školení 

Vstupní školení Induction Day je součástí adaptačního procesu nového 

zaměstnance a je jedním z nástrojů, jak mu pomoci adaptovat se a seznámit se 

s novým pracovním prostředím. Adaptační proces popisuje kroky, aktivity a 

odpovědnosti jednotlivých účastníků v rámci tříměsíční zkušební doby nového 

zaměstnance, které mají za cíl jeho úspěšnou adaptaci. Součástí procesu je 

adaptační plán, prostřednictvím kterého liniový manaţer novému zaměstnanci 

nastavuje cíle pro kaţdý měsíc zkušební doby.  

 

4.1.4. Compliance školení – dodržování předpisů 

Compliance školení jsou orientovaná na základní pravidla Integrity (čestnost či 

poctivost), která jsou v GE uplatňována, jako například ochrana osobních údajů, 

praní špinavých peněz, bezpečnost a ochrana informací v GE, jsou organizována 

oddělením Compliance, coţ je oddělení které dbá o dodrţování zákonů a pravidel, 

jeţ jsou pro GE závazná.  

 



 

4.1.5. Odborná školení 

Odborná školení jsou zaměřená na odborné, profesní znalosti, specifické pro 

určitou funkci (např. marketing, finance, informační technologie, apod. ). Tato školení 

jsou plánována v rámci jednotlivých oddělení.  

 

4.1.6. Produktová školení 

Kurzy a školení, která jsou orientovaná na znalost jednotlivých produktů GE 

Money Bank, GE Money Auto a ostatních partnerů.  

 

4.1.7. Soft skills tréninky – měkké dovednosti 

Školení soft skills jsou specializovaná na rozvoj osobnostních předpokladů 

kaţdého zaměstnance (asertivita, prezentační dovednosti, time management, 

manaţerské dovednosti, apod.) a jsou zajišťována oddělením Lidských zdrojů. Tato 

školení jsou dobrovolná, kaţdý zaměstnance sám můţe zváţit, zda by takovéto 

školení chtěl absolvovat a pracovat tak na svém rozvoji. Tato školení jsou přístupná 

všem zaměstnancům od asistentů po senior manaţery.  

 

4.1.8. Business skills školení – obchodní dovednosti 

Školení business skills, jak uţ z názvu vyplývá, je zaměřeno na profesní a 

odborné znalosti. Školení jsou organizována oddělením Lidských zdrojů stejně jako 

školení soft skills. Stejně jako školení soft skills je business skills školení určeno 

všem zaměstnancům bez výjimky. 

 

4.1.9. Projektová školení 

Projektová školení jsou směřována na zaměstnance, kteří se aktivně podílí na 

projektech nebo je sami vytvářejí a jsou realizována oddělením Informačních 

technologií.  

 

4.1.10. Interní rotace 

Interní rotace je dočasné přeloţení zaměstnance na jiné oddělení, kde 

zaměstnanec získává zkušenosti a můţe si osvojit potřebné znalosti v rámci celé 

společnosti. Rotace je moţnost, jak zlepšit a zefektivnit procesy v rámci jednotlivých 

oddělení. Můţe zdokonalit jak jednotlivé pozice, můţe přispět ke zvýšení 

informovanosti a napomáhá lepší komunikaci mezi jednotlivými odděleními. Doba 



 

trvání rotace je od 1 do 12 měsíců. Tento rozvojový program můţe absolvovat pouze 

zaměstnanec, jehoţ nadřízený schválí interní rotaci. Na základě doporučení přímým 

nadřízeným, můţe kterýkoliv zaměstnanec projít interní rotací.  

 

4.1.11. Rozvojová centra 

Rozvojové centrum je program určený pro manaţery, kteří si jiţ prošli v rámci 

společnosti GE standardním programem manaţerského rozvoje a potřebují dále 

identifikovat své osobní předpoklady a rezervy pro rozvoj svého manaţerského 

potenciálu. Na základě online testování, prezenčního programu a individuální zpětné 

vazby dostávají manaţeři komplexní obraz své osobnosti a doporučení pro další 

rozvoj. Jak uţ z popisu tedy vyplývá, tato rozvojová aktivita je směřována pouze na 

manaţery a senior manaţery.  

 

4.1.12. Individuální koučingy 

Zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do programu Individuálního koučingu mají 

speciální moţnost pod vedením externího či interního kouče vytvořit optimální 

podmínky pro uplatnění svých profesních i osobnostních předpokladů Koučování je 

zaměřeno na faktory, které mohou kladně nebo záporně ovlivňovat pracovní 

výkonnost a spokojenost zaměstnanců.  

Koučování je proces kontinuální podpory koučovaného při stanovování a 

dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Tento proces vede k trvalému 

zvyšování kompetence, přičemţ kouč ponechává koučovanému odpovědnost jak za 

stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosaţení konečného výsledku. Kouč je 

expertem na efektivitu práce s lidmi a doprovází koučovaného v hledání jeho 

vlastních cest, respektuje jeho zdroje a je mu partnerem při volbě postupů k cíli. Těm 

zaměstnancům, kteří se do procesu interního koučingu dostanou, sponzoruje GE 10 

hodin s interním koučem, tj 600 minut koučování. Toto školení je určeno především 

pro top management GE. Asistenti či senior asistenti nemají moţnost se tímto 

způsobem rozvíjet.  

 

Vstupní podmínky: 

 délka pracovního poměru v GE min. 1 rok; 

 zaměstnanci mají Individuální koučing schválený ve svém plánu osobního 

rozvoje;  



 

 manaţeři mohou vybírat z interních i externích koučů. 

 

Koučing může manažerovi pomoci pokud:  

 je na nové pozici, která klade vyšší nároky; 

 má nový nebo větší tým nebo tým, který prošel zásadní změnou; 

 potřebuje zefektivnit plánování svého času a aktivit v souvislosti s novou 

pozicí nebo novými poţadavky, které jsou na něj kladeny; 

 cítí rezervy v komunikaci s kolegy, s týmem, v nové roli; 

 hledá podporu při řešení sloţité situace; 

 hledá podporu, kdyţ prochází nějakou zásadní pracovní změnou. 

 

Průběh koučovacího procesu: 

 V rámci prvního sezení s koučem se diskutuje plán rozvoje koučovaného a 

transformuje se do podoby tzv. kontraktu, který je potvrzen i ze strany kouče.  

 V rámci koučovacích sezení je poskytnut prostor pro řešení témat, která 

přinese koučovaný, nebo která vyplynou z průběhu práce na dosahování 

stanovených cílů.  

 Kouč vede záznam o frekvenci setkání (nikoliv o obsahu setkání, to podléhá 

pravidlům mlčenlivosti) 

 Koučování je ukončeno závěrečným sezením, které je zaměřeno na 

zhodnocení cílů, je úvahou o vývoji průběhu koučování, formulaci doporučení 

a navazujících činností.  

 

Po skončení koučování: 

Koučování směřuje k osvojení si sebekoučování, které umoţňuje vyuţívat 

postupy práce s koučem u sebe samotného. Koučování tak poskytuje základ a 

nástroje pro další práci na vlastním rozvoji. Po skončení je zaměstnanec poţádán o 

poskytnutí zpětné vazby formou dotazníku.  

 

Frekvence a trvání: 

 Maximálně 10 koučovacích hodin (v rozsahu 60 minut) ročně, musí 

proběhnout do 12-ti měsíců ode dne prvního setkání. 



 

 Doporučený interval setkání je min. 1 x měsíčně, avšak záleţí na dohodě mezi 

koučovaným a koučem. 

 

4.1.13. Angličtina 

Pro klíčové zaměstnance jsou zajištěny intenzivní kurzy pro výuku anglického 

jazyka, jehoţ znalost je ve společnosti GE Money nezbytná. Kurzy jsou zaměřeny na 

komunikační a písemné dovednosti, a kladou důraz na oblast obchodu. Jelikoţ je 

znalost anglického jazyka v GE Money neustále zapotřebí, podporuje společnost 

nejen klíčové zaměstnance, kteří tento rozvoj nezbytně ke své práci potřebují, ale i 

běţné zaměstnance a to poměrně flexibilním způsobem. Těm zaměstnancům, kteří 

sami hledají cestu, jak zlepšit své jazykové schopnosti, GE Money přispívá na výuku. 

Zaměstnanec si můţe zvolit jazykovou školu, která mu bude vyhovovat a GE se jiţ 

postará o financování výuky.  

 

4.1.14. Zpětná vazba 360° 

Komplexní zpětná vazba, při které posuzuje kompetence hodnoceného nejen 

jeho manaţer, ale i jeho kolegové, podřízení a interní či externí zákazníci nebo 

dodavatelé. Hodnocený tak získává cenné informace, jeţ mu pomáhají pochopit, v 

čem jsou jeho silné stránky a na které oblasti se má zaměřit z hlediska osobního 

rozvoje. I kdyţ je 360°zpětná vazba chápána především jako metoda hodnocení, 

v GE je vyuţívána jako podklad pro další rozvoj zaměstnance. Tato metoda je však 

určena pouze pro manaţery a team leadry.  

 

4.1.15. Mentoring 

Mentoring je proces, v němţ zkušený manaţer (mentor) vede méně 

zkušeného zaměstnance s cílem rozvinout jeho osobnostní a profesní kvality v 

souladu s dlouhodobou strategií společnosti. Mentoring je zacílen na rozvoj 

zaměstnanců prostřednictvím systematického vedení, osobního příkladu a 

dlouhodobé zpětné vazby. 

 

Mentoring je přínosný když zaměstnanec: 

 Potřebuje poradit s projektem, pracovním problémem či úkolem. 

 Hledá zkušenosti v konkrétním procesu. 



 

 Chce poznat know-how GE. 

 Chce poznat, jak pracuje zkušený manaţer GE. 

 Potřebuje poradce. 

 

Průběh mentoringového vztahu: 

 Úvodní fáze – první setkání, nastavení očekávání, cílů, pravidel vztahu . 

 Fáze rozvoje (probíhající setkání). 

 Fáze ukončení a vyhodnocení vztahu. 

 

Frekvence a trvání: 

 Doporučuje se setkávání cca 1x3 měsíce, je to ale individuální. 

 Místo konání je určeno dle dohody mezi mentorovaným a mentorem. 

 Průměrná délka mentoringového vztahu je 1 rok, můţe však probíhat i 

mnohem déle – klíčovým měřítkem je, zda je vztah stále přínosný. 

 

4.2. Speciální rozvojové programy GE 

1) GE Money University 

2) Korporátní rozvojové programy 

 Leadership programy 

 Corporate Audit staff (CAS) 

 Corporate Leadership Staff (CLS) 

 Talent Acceleration Program (TAP) 

3) Operations: 

 Analyst Development Program 

 Operations Talents 

 

4.2.1. GE Money Univerzita 

GE Money Univerzita je roční speciální vzdělávací a rozvojový program, ve 

kterém je zvláštní péče věnována talentům z různých oblastí. Právě pro ně jsou 

připraveny celistvé vzdělávací aktivity a je to mimořádná příleţitost k profesnímu 

rozvoji. GE Money Univerzita napomáhá k systematické přípravě pro vyšší pozice a 

vychovává kandidáty na klíčové pozice ve vlastních řadách, zejména v oblasti 

osobnostních předpokladů.  



 

Filosofie GE Money Univerzity 

Cílem GE Money Univerzity (dále jen GEMU) je udrţet ty nejlepší 

zaměstnance GE a poskytnout jim patřičný rozvoj směrem k budoucímu získání 

vedoucí pozice. Student GEMU získá jedinečnou moţnost zuţitkovat tento 

vzdělávací program pro svůj maximální rozvoj, za který je plně zodpovědný. Ověří si, 

zda je schopen samostatně a cíleně plánovat aktivity, dodrţovat harmonogram a 

ujímat se úkolů zodpovědně a ve vysoké kvalitě. Zjistí, nakolik je schopen vyuţít 

komunikace se svým nadřízeným při přípravě a hodnocení úkolů. Hodnocení ze 

strany manaţera je kvalitativního charakteru a zaměstnanec z něj poté vychází při 

svém dalším rozvoji.  

Co Universita přinese absolventům: 

1) Základní sadu znalostí a dovedností potřebných k převzetí dané pozice 

 Soft Skills - prezentační dovednosti, facilitační dovednosti včetně praktické 

aplikace 

 Leadership - vedení lidí 

 Odborné znalosti – HR, Finance, Project management atd.  

 Zkušenosti z práce na projektech 

2) Lepší znalost GE – strategie, cíle, struktura 

3) Nové kontakty 

4) Moţnost aplikovat získané znalosti do praxe 

5) Interakce talentů napříč společností, jejich zviditelnění a vzájemné sdílení 

zkušeností 

6) Spolupráce a podpora manaţerů studentů GEMU 

 

Základní kritéria pro zájemce o studium: 

1. Hodnocení Silně přispívající/Vynikající 24 

2. Potenciál ke kariérnímu růstu 

3. V době nominací alespoň 1 rok zaměstnání v GE 

4. Zájem pracovat v GE dlouhodobě 

5. Uchazeč v minulosti neabsolvoval podobný vzdělávací program 

6. Zaslání ţivotopisu do GE Money University  
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 Při ročním hodnocení zaměstnance jeho přímý nadřízený popřípadě manaţer rozhodne na základně výsledků, 

zda je zaměstnanec vhodný do programu GEMU 



 

Fakulty GE Money Univerzity: 

 

Fakulta Sales (prodej) 

Tato fakulta je podporována přímo zástupcem dané společnosti (GE Money 

Auto, GE Money Bank). Tato fakulta má nově patrona programu. Jeho role je pro 

studenty a zároveň i business klíčová. Činnost patrona totiţ spočívá v propojování 

studia a rozvojových příleţitostí s práci a v hledání moţností, jak studenti přispějí 

něčím navíc svému regionu. Patron přispívá rovněţ k prestiţi celého programu.  

 

Fakulta Operations (provoz) 

Pro studenty této fakulty je připravena efektivnější forma školení Leadership 

(vedení lidí) tak, aby lépe odpovídala současným potřebám firmy. Zároveň studenti 

pracují na aktuální formě školení Project management, které jim poskytne potřebnou 

podporu při vedení projektů na oddělení Operations.  

 

Fakulta Enabling (příležitosti): 

Studenti fakulty Enabling dostávají příleţitost pracovat na samostatných 

reálných projektech. Získají tak neocenitelnou zkušenost při spolupráci s kolegy 

jiných oddělení a mají více moţností procvičovat v praxi to, co si odnesou z tréninku. 

 

Kritéria pro úspěšné absolvování 

 100% účast na předepsaných školeních Soft Skills a ostatních interních 

kurzech. 

 Průběţně informovat svého nadřízeného o nadcházejících aktivitách v rámci 

programu a o postupu své práce. 

 Po kaţdém soft skills tréninku vypracovat individuální akční plán, který bude 

obsahovat minimálně jeden praktický úkol. 

 Splnit všechny stanovené navazující úkoly ve stanoveném čase 

 Absolvovat předepsanou rotaci. 

 Musí být splněny všechny předepsané aktivity (tréninky, úkoly) 

 Splnit závěrečnou prezentaci. 

 Zajistit si včas příslušná hodnocení a dodat poţadované výstupy. 

 



 

4.3. Korporátní rozvojové programy 

 

Zaměstnanci GE mohou vyuţít speciální rozvojové programy zaměřené nejen 

na vedení lidí, s moţností zahraničních rotací a dalších atraktivních forem rozvoje. 

Tyto programy organizuje GE Corporate a nominovat zaměstnance můţe jejich přímý 

nadřízený ve spolupráci s HR manaţerem. Samozřejmě se jedná o programy pro 

zaměstnance, kteří dosahují nadstandardních hodnocení a splňují řadu podmínek.  

4.3.1. Leadership programy pro mladé profesionály ( IMLP, HRLP, FMLP) 

 

Účel programu:Cílem je umoţnit akcelerovaný růst absolventům vysoké školy, kteří 

mají 1 – 2 roky pracovních zkušeností a mladým odborníkům se 2 – 5 lety 

relevantních pracovních zkušeností; podporuje růst odborný i manaţerský 

 Absolventi zaměřeni na finance (FMP) a informační technologie (IMLP), mladí 

profesionálové na oblast risku (RMLP), 

 Lidské zdroje (HRLP), obchod a marketing (ECLP) 

Účastníci většinou nabíráni z externího trhu, ve výjimečných případech však mají 

šanci i interní kandidáti z řad zaměstnanců GE.  

 

Obsah: 

 dvouletý program 

 4 x 6 měsíců nebo 3 x 8 měsíců – rotace v rámci dané funkce i oddělení a 

pravidelná školení a další rozvojové nástroje – mentoring, práce na projektech  

 nejlepší mají moţnost strávit 1 – 2 rotace v zahraničí 

 

Talentovaným absolventům s pracovními zkušenostmi nabízí GE Money 

prestiţní rozvojové programy – Leadership programy. Leadership program trvá dva 

roky, během programu se účastníci intenzivně vzdělávají, rozvíjejí a získávají cenné 

pracovní zkušenosti a to vše v kolektivu lidí z celého světa. Nejlepším důkazem 

kvality a efektivity těchto programů je vysoké procento jejich absolventů, kteří získali 

manaţerské pozice v rámci GE.  

 

V České republice je moţno nastoupit do následujících dvouletých programů: 

Financial Management Program (FMP) 



 

V průběhu jednotlivých rotací mají absolventi moţnost pracovat na zajímavých 

projektech a samostatných úkolech pod vedením zkušených finančních manaţerů. 

Podstatou programu je kombinace pracovních zkušeností s intenzivním vzděláváním, 

které probíhá formou školení, online výuky a samostudia. Školení se zaměřují 

především na rozvoj znalostí v oblasti účetnictví a finančních analýz a na rozvoj 

obecných manaţerských dovedností. Cílem programu je vychovat experty na finance 

a budoucí manaţery. V rámci tohoto programu je rovněţ moţné absolvovat rotaci 

také v zahraničí.  

 

Information Management Leadership Program (IMLP) 

Tento program nabízí příleţitost výrazně prohloubit znalosti a dovednosti z 

oblasti informačních technologií, řízení projektů a vedení lidí. V rámci programu 

účastníci řeší komplexní technické problémy, pracují v týmech pod vedením 

zkušených IT profesionálů a pronikají nejen do světa informačních technologií, ale 

zároveň získávají přehled o ekonomice a podnikání. Součástí programu je i řada 

školení zaměřených jednak na rozvoj technických znalostí, ale i na řízení lidí a 

manaţerské dovednosti. Stejně jako u předchozího programu, mají nejlepší 

z účastníků moţnost, účastnit se rotací v zahraničí.  

 

Program pro mladé odborníky v oblasti lidských zdrojů – Human Resources 

Leadership Program (HRLP) 

V rámci programu získávají absolventi prostřednictvím tří rotací přehled napříč 

různými oblastmi lidských zdrojů i jiných oborů, účastní se intenzivních vzdělávacích 

kurzů a mají moţnost se podílet na lokálních i mezinárodních projektech. Účastníci 

programu jsou součástí společenství mladých talentů v oblasti lidských zdrojů nejen z 

GE Money, ale i z ostatních společností korporace GE. Cílem programu je vás 

připravit na další kariérní růst a vedoucí role v oblasti lidských zdrojů v GE. Tento 

program opět nabízí moţnost zahraniční rotace.  

 

Požadavky na účastníky programu: 

 účastníci mají zhruba jeden aţ tři roky pracovních zkušeností v daném oboru; 

 ukončili magisterské nebo inţenýrské studium; 

 mají plynulou znalost češtiny a angličtiny; znalost dalšího jazyka výhodou; 

 projevují energii, nadšení, schopnost motivovat druhé; 



 

 chtějí se dále rozvíjet a posouvat hranice svých moţností; 

 jsou ochotní v rámci své práce cestovat. 

 

Výhody programů: 

 příleţitost poznat podrobně procesy a prostředí napříč více odděleními 

v bance; 

 vzdělávání v technických znalostech, měkkých a manaţerských 

dovednostech; 

 moţnost do budoucna postoupit na zajímavé pracovní pozice a dále pracovat 

na svém kariérním rozvoji; 

 příleţitost setkat se a navázat úzkou spolupráci se zaměstnanci a manaţery 

různých úrovních; 

 moţnost zahraniční rotace. 

 

4.3.2. Corporate Audit staff (CAS) 

 

Účel programu: 

 Pokročilý program primárně zaměřený na controllership (kontrolu, dohled) a 

leadership (schopnost vedení lidí), účastníci jsou většinou z řad bývalých 

účastníků leadership programů. 

 Závazek na minimálně 2 roky (moţnost být na CAS aţ 5 let). 

 

Obsah: 

 V průběhu se účastník podílí na 3 auditech ročně (vţdy po 4 měsících) = on 

the job learning + zhruba 15 – 20 dní ročně tréninku. 

 6 krát ročně týmová zpětná vazba, 6 krát ročně 360°zpětná vazba,  

1 souhrnné hodnocení. 

 



 

4.3.3. Corporate Leadership Staff (CLS) 

 

Účel programu: 

 cílem programu je podpořit růst a zajistit talent v oblastech jako je Operations 

(provoz), Commercial (komerční bankovnictví), Sales (prodej) a  

další – výstupem by měli být budoucí vhodní adepti na pozice ve vedení 

těchto či menších oddělení; 

 podmínkou je konzistentní hodnocení výkonu, bez výkyvů ve výkonu. 

Obsah: 

 program by měl trvat 2 – 5 let dle zkušenosti účastníka a jeho rozvojových 

potřeb; 

 rotační program – kromě rozvojových aktivit (koučink, mentoringu, projekty, 

360° ZV,tréninky) dochází i ke střídání rolí; 

 jedna z rozvojových aktivit (cca 1 – 1,5 roku) by měla probíhat v zahraničí. 

 

4.3.4. Talent Acceleration Program (TAP) 

 

Účel programu: 

 zhruba 6 – 8 měsíční program posilující dovednosti těchto zaměstnanců a 

umoţňující moţnost postupu na vyšší úroveň a spolupráci s kolegy napříč 

provozem a odděleními; 

 Podmínkou je konzistentní hodnocení výkonu. 

 

Obsah: 

 Prvním krokem je 360°zpětná vazba a detailní leadership assessment – jejich 

prostřednictvím jsou identifikovány rozvojové oblasti a doporučen individuální 

rozvojový plán. Součástí je dále trénink, týmová zpětná vazba a práce na 

projektu, který je pak prezentován vedení Global Banking. 

 



 

4.4. Operations 

 

4.4.1. Analyst Development Program 

 

Program je určen zaměstnancům oddělení Operations (provoz), asistentům a 

administrátorům, kteří mají zájem a potenciál v oblasti analytické práce. Program 

připravuje na moţné převzetí pozice analytiků, projektových a procesních specialistů. 

Cílem je jednak podporovat talenty a jednak zajistit dostatek kvalitních analytiků se 

znalostí GE prostředí a nástrojů.  

 

Obsah 

 5 x interní školení – Databáze, Structured Query Language (strukturovaný 

dotazovací jazyk – vyuţíván pro práci s daty v relačních databázích), 

Statistika, zpracovávání reportů, Projektový a procesní management.  

 Rotace po jednotlivých procesech na Operations (Praha, Ostrava). 

 

Struktura a trvání 

 Celý program probíhá cca od listopadu do června následujícího roku.  

 

4.4.2. Operations Talents 

Speciální talentový program pro vybrané zaměstnance v oddělení Operations 

(provoz). Program spočívá v komplexní analýze potenciálu, vytvoření speciálního 

plánu rozvoje a následně v individuálním přístupu ke kaţdému účastníkovi. Tento 

program tak pomáhá talentům najít příleţitosti rozvoje on the job a poskytuje jim 

speciální školení a péči.  

 

Obsah: 

1. Assessment rozvojových potřeb; 

 Vlastní swot analýza, assessment interview, 360°ZV; 

 Tvorba plánu rozvoje; 

2. Rozvojové aktivity individuální nebo skupinové, on-the-job, tréninky, 

individuální koučování, účast na projektech a pod.  
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4.5. Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – dotazníkové šetření 

 

Tato práce je zaměřena na zhodnocení současné situace rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců v GE Money a posouzení celkové úrovně rozvojových programů. 

Posouzení této situace je provedeno na základě dotazníkového šetření, které 

proběhlo celkem u osmdesáti zaměstnanců na Call centru. Respondenti odpovídali 

na 22 otázek, uzavřených i otevřených. Návratnost dotazníků je 97%. Otázky byly 

koncipovány takovým způsobem, aby zjistily spokojenost případně nespokojenost 

zaměstnanců se stávajícím systémem, zjištění subjektivního názoru na aktuální 

vzdělávací a rozvojový program, který je v GE Money uplatňován a preferované 

systémy vzdělávání či škálové ohodnocení současné situace. Zaměstnanci měli 

moţnost se volně vyjádřit k aktuální situaci, mohli navrhnout opatření či změnu v jiţ 

zavedeném systému. Dotazník byl zaměřen především na to, zda zaměstnanci 

vyuţívají vzdělávacích a rozvojových programů, jaké programy preferují, zda jim 

přijdou uţitečné, zda jsou dostatečně motivováni k tomu, aby se dále vzdělávali a 

rozvíjeli své schopnosti a případně z jakého důvodu se nejčastěji vzdělávají. 

Naprostá převaha vyplňujících respondentů byla z řad asistentů, dotazník byl však 

vyplňovali také senior asistenti, specialisté, team leadři a manaţeři.  

 Přesné znění dotazníku v příloze č. 3.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření:  

 

1. Jsem spokojený/á s množstvím nabízených vzdělávacích programů v naší 

společnosti (produktová školení, školení podporující osobnostní 

předpoklady – asertivita, písemné dovednosti, apod. ) 

Graf č. 4.1. – Spokojenost s množstvím vzdělávacích programů 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z tohoto koláčového grafu při zhodnocení první otázky vyplývá, ţe 

zaměstnanci jsou z 53% rozhodně spokojeni s mnoţstvím nabízených vzdělávacích 

a rozvojových programů, coţ můţeme onačit jako absolutní spokojenost s aktuálním 

systémem, 37% zaměstnanců odpovědělo „spíše ano“, coţ je moţné povaţovat za 

spokojenost, ale s jistými nedostatky. 8% respondentů označilo pole s odpovědí 

„spíše ne“ a 2% respondentů odpovědělo „rozhodně ne“, z otevřených otázek bylo 

zjištěn, ţe tito zaměstnanci vnímají nedostatečnost v mnoţství nabízených programů 

negativně proto, ţe nemají moţnost se jich aktivně zúčastnit ve své pracovní době, 

coţ je zapříčiněno napnutým provozem na Call centru, popřípadě se jim nelíbilo 

mnoţství nabízených programů z toho důvodu, ţe se jich kvůli svému pracovnímu 

zařazení nemohou zúčastnit např. školení je určeno jen pro senior asistenty nebo 

team leadry.  

 

2. Využívám některých vzdělávacích programů (e-learningové kurzy, 

knihovna, školení pořádány tréninkem, atd.) 

Graf č. 4.2. – Využívám některý ze vzdělávacích programů 
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 V další otázce se mohli respondenti vyjádřit zda některý, z nabízených 

programů vyuţívají, ať uţ se jedná o knihovnu GE, prezenční školení, e-learningové 

kurzy aj. Z dotazníkového šetření vyšly tyto výsledky: 22% respondentů odpovědělo 

„rozhodně ano“, 47% respondentů odpovědělo „spíše ano“. V této otázce 

respondenti často vyuţívali odpovědi „spíše ne“ a právě tyto odpovědi, měly společný 

základ v otázce číslo 1. jelikoţ tito lidé mají pocit, ţe vzdělávací a rozvojové 

programy v GE jsou, ale nejsou určeny právě pro tyto zaměstnance či z provozních 

důvodů se jich nemohou zúčastnit.  

 



 

3. Jakou formu školení upřednostňujete? 

Graf č.4.3 – Jakou formou školení upřednostňujete 
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Jakou formou školení upřednostňujete?

 

 Ve třetí otázce měli moţnost respondenti odpovídat, která z forem školení, 

nabízena GE Money jim nejvíce vyhovuje a kterou upřednostňují. 67% respondentů 

upřednostňuje prezenční školení a to jak školení, která jsou prováděna trenéry GE 

Money tak i školení, která provádějí externí firmy. Další moţností, která je 

respondenty upřednostňována jsou školení mimo Call Centrum, kde 18% všech 

dotazovaných zvolilo právě tuto moţnost. Nejméně upřednostňované jsou pak 

školení e-learningové a rozvoj pomocí odborných publikací v knihovně.  

 

4. Vzdělávací programy mi přijdou užitečné. 

Graf č. 4. – Jsou vzdělávací programy užitečné 
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 Z grafu k otázce č. 4 je zřejmé, ţe naprostá většina respondentů povaţuje 

vzdělávací a rozvojové programy za uţitečné 63 % respondentů zvolilo odpověď 

„rozhodně ano“ a 35 % „spíše ano“, coţ vypovídá o tom, ţe programy, které jsou 

zaměstnancům nabízeny jsou vnímány jako prospěšné a efektivní. Pouhé 2 % 

respondentů tyto programy vnímají jako spíše neuţitečné. Nikdo z dotazovaných 

nezvolil moţnost „rozhodně ne“.  



 

5. Mám zájem o další vzdělávání (snažím se absolvovat kurzy, aktivně 

vyhledávám možnosti dalšího rozvoje). 

Graf č. 4.5 – Mám zájem o další vzdělávání  
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Respondenti v rámci otázky č. 5 měli moţnost označit, zda aktivně vyuţívají a 

vyhledávají moţnosti dalšího rozvoje a zda vůbec mají o vzdělávání a další rozvoj 

zájem. Absolutní souhlas s tímto tvrzením označilo pouze 37 % respondentů. 

47 % respondentů označilo „spíše ano“ při tomto tvrzení, takţe většina zaměstnanců 

o rozvoj zájem má, ale nejedná se o naprostý souhlas. Naproti tomuto 16 % 

z dotazovaných respondentů o svůj rozvoj aktivně neusiluje a neprojevuje zájem o 

své další vzdělávání.  

 

6. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností? 

Graf č. 4.6 – Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a 

dovedností 
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Při odpovídání na tuto otázku, měli dotazovaní určit, zda jejich nadřízený 

věnuje dostatečnou pozornost motivaci k rozvoji potřebných znalostí a dovedností. 

43 % respondentů si je jistá, ţe jejich nadřízený se aktivně stará o jejich motivaci.  

35 % dotázaných odpovědělo „spíše ano“. Dále je moţné z grafu zjistit, ţe 18 % 



 

dotazovaných se cítí spíše nemotivovaní a 4 % má pocit, ţe je k rozvoji potřebných 

znalostí a dovednosti rozhodně nadřízený nemotivuje.  

 

7. Kolik školení během roku absolvujete? 

Graf č. 4.7 – Kolik školení během roku absolvujete 
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 Podstatou této otázky bylo zjistit, kolik školení a jiných vzdělávacích a 

rozvojových aktivit zaměstnanci absolvují během celého roku. Nejčastěji byla zvolena 

moţnost 4 – 9 školení v průběhu celého roku, 6 % účastníků dokonce absolvuje 

školení i deset krát za rok nebo častěji. 35 % všech dotázaných pak uvedlo, ţe 

školení neabsolvují ţádné či maximálně tři za celý rok.  

 

8. Chtěli byste se častěji účastnit rozvojových a vzdělávacích programů 

(koučování, zpětná vazba, apod.)? 

Graf č. 4.8 – Chtěli byste se častěji účastnit rozvojových a vzdělávacích 

programů 
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V rámci této otázky měli respondenti moţnost vyjádřit se k tomu, zda by uvítali 

více vzdělávacích a rozvojových programů určených právě jim. Nejvíce dotazovaní 



 

zaměstnanci odpovídali, ţe by se rozhodně chtěli více vzdělávat a to 61 % všech 

dotázaných. 35 % respondentů by jistě další rozvojové a vzdělávací programy uvítali 

a pouhé 4 % respondentů spíše další rozvojové programy uţ nevítalo. Zaměstnanci, 

kteří označili moţnost „spíše ne“ dále uváděli, ţe rozvojové programy a vzdělávací 

školení jsou dostačující.  

 

9. Zajímá se nadřízený o Váš rozvoj, podporuje Vaše vzdělávání v rámci 

GE? 

Graf č. 4.9 – Zajímá se nadřízený o Váš rozvoj, podporuje Vaše vzdělání 
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 45 % dotazovaných označili moţnost „rozhodně ano“ a jejich nadřízený se 

naprosto zajímá a rozvoj a podporuje jejich vzdělávání. 31 % respondentů má pocit, 

ţe jejich nadřízený se o jejich rozvoj spíše zajímá a také relativně podporuje jejich 

vzdělávání v rámci GE. Kdeţto 16 % všech dotazovaných má dojem, ţe o jejich 

rozvoj nadřízený zájem nemá a nepodporuje je, 8% respondentů jsou přesvědčeni, 

ţe jejich nadřízený o rozvoj svých podřízených neusiluje a rozhodně je nepodporuje.  

 



 

10. Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese? 

Graf č. 4.10 – Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese 

Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese? 

58%

42%

0%

0%
rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

 

 I kdyţ je, z předchozích otázek, moţné pozorovat, ţe někteří zaměstnanci 

mají pocit, ţe nejsou dostatečně motivováni k rozvoji, ţe se nadřízený nezajímá o 

jejich vzdělávání či sami necítí potřebu se dále vzdělávat. Všichni dotazovaní 

označili, ţe školení jsou buď absolutně přínosná pro výkon profese, to si myslí 

celkem 58 % všech dotázaných a 42 % všech respondentů školení vidí jako uţitečná 

pro kaţdodenní výkon jejich povolání.  

 

11. Jak byste ohodnotili úroveň interních trenérů v GE? 

Graf č. 4.11 – Jak byste ohodnotili úroveň trenérů v GE 
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 Další věcí, kterou mohli respondenti zhodnotit je úroveň trenérů v GE. Jak 

úroveň vědomostní, tak i úroveň profesního přístupu. 49 % označilo úroveň trenérů 

za výbornou, 46 % respondentů označilo úroveň za chvalitebnou a pouze 2 % všech 

dotázaných má dojem, ţe úroveň je pouze dostačující. Nikdo z dotázaných 

neodpověděl, ţe by mu úroveň trenérů přišla nedostatečná.  

 



 

12. Jsem spokojený/á s množstvím informací, které potřebuji pro svou 

práci? 

Graf č. 4.12 – Jsem spokojený/á s množstvím informací, které potřebuji pro 

svou práci 
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 22 % dotázaných jsou rozhodně spokojení s mnoţstvím informací, nejvíce 

odpověděli respondenti „spíše ano“ a to v 70 %, coţ můţe znamenat, ţe jsou 

s mnoţstvím informací, které pro práci potřebují spokojeni, ale mohla by být situace 

mnohem lepší. „Spíše ne“ a „rozhodně ne“ odpověděli ti dotazovaní, kteří nejsou 

s mnoţstvím informací buď vůbec, nebo jen částečně spokojení.  

 

13. Jste motivováni k dalšímu vzdělávání, kvůli kariérnímu růstu? 

Graf č. 4.13 – Jste motivováni k dalšímu vzdělávání, kvůli kariérnímu růstu 
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 Kvůli kariérnímu růstu se vzdělávají rozhodně ti dotazovaní, kteří označili 

odpověď „rozhodně ano“, tito lidé se vzdělávají a vyuţívají rozvojových programů 

především proto, aby měli moţnost kariérního postupu. 49 % respondentů jsou 

motivováni k dalšímu vzdělávání, protoţe by měli zájem profesně růst, ale není to 



 

hlavním cílem. A 18 % dotázaných uvedlo, ţe se nevzdělávají, kvůli kariérnímu 

postupu.  

 

14. Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve své profesi? 

Graf č. 4.14 – Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat 
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 59 % respondentů cítí rozhodně potřebu se dále ve své profesi zdokonalovat. 

35 % dotázaných uvedlo, ţe cítí potřebu se vzdělávat ve své profesi, ale nedá se to 

očekávat za maximální nasazení v rámci svého profesního rozvoje. U 6 % všech 

dotázaných se projevilo, ţe kvůli své profesi necítí důvod pro další vzdělávání či 

rozvoj.  

 

15. Školení nejčastěji absolvuji proto, že: 

Graf č. 4.15 – Školení nejčastěji absolvuji proto, že  
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 Respondentům byla poloţena také otázka, proč nejčastěji absolvují školení, 

z průzkumu vyšlo najevo, ţe nejčastější důvod pro školení je kvůli efektivnímu 

výkonu dané práce. 31 % všech dotázaných uvedlo, ţe mají sami potřebu se 

vzdělávat a rozvíjet se. 27 % se dotázaných se školí proto, ţe chtějí profesně růst.  



 

16. Mám možnost kariérního růstu? 

Graf č. 4.16 – Mám možnost kariérního růstu 
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 Další otázka je zaměřena na to, zda mají vůbec moţnost respondenti profesně 

růst. 22 % respondentů jsou si rozhodně jistí, ţe moţnost kariérního růstu určitě mají. 

„Spíše ano“ odpověděli ti z respondentů, kteří mají pocit, ţe moţnost ke kariérnímu 

růstu v GE Money je. Naopak 18 % dotazovaných má dojem ţe k postupu na vyšší 

pozice nemá moţnost a 2 % respondentů mají pocit, ţe nemají vůbec moţnost 

profesně růst. 

 

17. Školení a vzdělávací programy jsou nakonec nejčastěji vyhodnoceny? 

Graf č. 4.17 – Nejčastěji používaná forma vyhodnocení školení 
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 V otázce č. 17 respondenti označovali, která z forem vyhodnocení školení 

bývá nejčastěji vyuţívána. 47 % dotázaných označilo metodu testování k ověřování 

si nabytých znalostí, 37 % respondentů se setkalo s dotazníkem při vyhodnocení 

školení. A 16 % dotázaných označilo e-learning, pomocí kterého se vyhodnocuje 

školení.  

 



 

18. Jak dlouho pracujete v GE Money? 

Graf č. 4.18 – Délka pracovního poměru v GE Money  
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 Z grafu k otázce č. 18 je znát jaká je nejčastější doba pracovního poměru 

v GE u dotazovaných zaměstnanců. Nikdo z dotazovaných nepracuje v GE více neţ 

6 let. 42 % dotazovaných je v GE 3 – 5 let, 31 % respondentů je v GE 1 – 2 roky a  

u 27 % respondentů nepřesáhla délka pracovního poměru 1 rok.  

 

19. Pohlaví 

Graf č. 4.19 – Pohlaví (muž/ žena)  
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 88 % ze všech dotázaných byly ţeny, 12 % dotázaných byli muţi.  

 



 

20. Věk 

Graf č. 4.20 – Věk respondentů 
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 59 % respondentů je momentálně ve věku od 26 – 30 let. 26 % respondentů je 

ve věku od 21 – 25 let. 30 let a více má 12 % respondentů a pouze 2 % respondentů 

má méně jak 20 let.  

 

21. Vaše profese? 

Graf č. 4.21 – Profese respondentů 
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 Nejčastější profesí u dotazovaných respondentů byl asistent a to 70 %. 

Druhou nejčastější profesí byl senior asistent, 14 %. Dále nejčastěji odpovídali na 

otázky specialisté, 10 %. A nejméně často se objevuje profese team leader a to 6 %.  

 



 

22. Prostor pro Vaše návrhy či doporučení na zlepšení vzdělávacích a 

rozvojových programů v rámci GE Money?  

Zaměstnanci měli moţnost navrhnout moţná opatření, návrhy na zlepšení a 

vyjádřit svůj názor na aktuální systém. V naprosté většině dotazníků se objevil názor, 

ţe s aktuálním systémem jsou spokojení.  

U zaměstnanců, kteří měli návrhy na zlepšení byly především tyto odpovědi:  

a) Rozvoj je bohuţel ovlivněn provozem, pokud by dovolily provozní podmínky, 

rozvoj a vzdělávání by bylo jednodušší. 

b) Doporučuji více vyuţívat externích firem pro školení, mají jiný pohled na 

řešenou tématiku. 

c) V rozvoji by se mělo více zaměřit na psychologii (chování a jednání zákazníků, 

podřízených a nadřízených), větší důraz by se měl dát na etiketu (ne všichni 

dodrţují pravidla společenského chování). 

d) Doporučuji rozšířit nabídku školení i pro asistenty, nejen pro nejvyšší 

manaţery a team leadry.  

 

5. Návrhy a doporučení 
 

Z analýzy, která byla provedena na základě dotazníkového šetření vyplývá, ţe 

současný stav vzdělávacích a rozvojových programů je dostačující. Z odpovědí na 

otázky, které byly poloţeny respondentům je znát, ţe pro většinu odpovídajících je 

aktuální stav uspokojivý, zaměstnanci jej spíše vyuţívají, zaměstnanci nejvíce 

upřednostňují prezenční formu školení a vzdělávací a rozvojové programy jim přijdou 

rozhodně uţitečné.  

 Zaměstnanci spíše aktivně vyhledávají rozvojové programy a pociťují 

motivující podněty ze strany svého nadřízeného k dalšímu vzdělávání. Většina 

zaměstnanců absolvuje během roku 4 aţ 9 školení, ale naprostá většina by 

vzdělávacích a rozvojových programů uvítala mnohem více.  

 Respondenti uvedli, ţe nadřízený se o jejich zájem spíše zajímá a podporuje 

jejich další vzdělávání v rámci GE. Většina z dotazovaných respondentů uvedla, ţe 

školení jsou rozhodně přínosná pro výkon profese a úroveň interních trenérů 

označila za výbornou.  



 

 S mnoţstvím informací, které zaměstnanci potřebují ke své práci, jsou spíše 

spokojení. Motivací pro další vzdělávací a rozvojové programy je kariérním postup a 

dotazovaní uvádějí, ţe tuto moţnost profesního růstu mají. Zaměstnanci rozhodně 

sami pociťují potřebu dále se vzdělávat a rozvíjet se, ale většinu školení absolvují 

proto, ţe je to potřeba pro výkon jejich současného zaměstnání. Po školeních a 

dalších vzdělávacích činnostech jsou dosaţené vědomosti nejčastěji vyhodnoceny 

testem.  

 Nejčastěji odpovídali na otázky ţeny. Průměrná délka pracovního poměru 

respondentů, coţ je důleţité pro správné posouzení daného tématu, byla 3 – 5 let. A 

nejčastější pracovní pozice dotazovaných byl asistent.  

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe většina zaměstnanců GE povaţují aktuální 

systém za vyhovující, jen málo respondentů uvádělo výhrady k momentálnímu 

systému vzdělávání. Avšak v otevřených otázkách se respondenti měli moţnost 

vyjádřit, zda mají návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu. Nejčastějším 

návrhem pro zdokonalení aktuálního systému byl podnět k rozšíření nabídky 

vzdělávacích a rozvojových programů pro zaměstnance na pozicích asistentů. Je 

faktem ţe z dvaceti aktuálně nabízených vzdělávacích programů mají asistenti 

moţnost účastnit se pouze jedenácti z nich. Ostatní školení jsou určena pouze pro 

managery, team leadry či senior asistenty. Školení se mohou účastnit, ale je to 

z velké části ovlivněno provozem Call centra, pokud dovolí provozní podmínky a svolí 

nadřízený, je moţné se dobrovolně školení účastnit.  

 Dle mého názoru nemusí být školení a celkový rozvoj zaměstnance sloţitý a 

finančně náročný proces, jak by se zprvu mohlo zdát. Je pravdou, ţe výběr školení 

můţe být omezený a není moţné z kapacitních důvodů uspokojit naprosto všechny 

zaměstnance. Proto bych doporučovala, aby se v GE Money, více praktikovala 

metoda koučingu. Koučing, jak jiţ bylo v předchozích kapitolách uvedeno, je 

metodou, která uvolňuje potenciál koučovaného a kouč mu umoţňuje dosahovat 

lepších výsledků. Tato metoda můţe přinést zcela nový pohled na rozvoj 

zaměstnance, ale za předpokladu, ţe zaměstnavatel chce skrytý potenciál ve svých 

zaměstnancích objevovat a přistupuje k odhalování skrytého potenciálu pozitivně. 

Koučování umoţňuje nalézt hodnoty, které mohou být pro současnost klíčové. 

 Z finančních pohledů je koučování zaměstnance ze strany svého nadřízeného 

naprosto nenáročnou metodou rozvoje, je důleţité věnovat zaměstnanci jen patřičný 

čas. I kdyţ v GE Money je vyuţíváno metody koučingu, pod vedením zkušeného 



 

kouče, je tato metoda vyuţívána jen u vrcholového managementu případně team 

leadrů. Zde se nabízí otázka: „Ostatní zaměstnanci se takto rozvíjet nemohou?“ 

 V GE Money je metoda koučingu vyuţívaná i pro asistenty. Jedná se o 

hodinové sezení s nadřízeným, ale tato schůzka je pouze koučingem nazvána, 

v jádru se jedná pouze o zpětnou vazbu na výkon zaměstnance, která postrádá 

jakékoliv zásady koučování. Tato zpětná vazba je zaměřena jen na samotný výkon 

zaměstnance a jeho zhodnocení. Jelikoţ je náročné, z provozních důvodů, vyhradit si 

čas na tuto schůzku, doporučuji vyuţít tento čas mnohem více na koučování,  

neţli prosté shrnutí výsledků zaměstnance.  

 Je klíčové, aby se manaţer při kladení otázek zaměřil se na cíle, kterých by 

měl zaměstnanec dosáhnout, objasnil si jaká je současná realita, jaké jsou 

možnosti při dosahování očekávaného cíle a zda je vůle, která je nezbytná 

k realizaci těchto moţností.  

 Team leadři a manaţeři mají moţnost účastnit se profesionálně vedených 

koučingů, doporučuji zuţitkovat maximálně nabyté zkušenosti z této rozvojové 

činnosti a naplno je vyuţít při zdokonalování svých podřízených. Koučingem mohou 

nadřízení podpořit u svých zaměstnanců vnímání reality, přijímání odpovědnosti a 

zvyšování sebedůvěry, coţ můţe mít nečekaně pozitivní vliv na výkon zaměstnance.  

 

 Manaţeři mají za úkol je skloubit správné provedení úkolů, čas, finance a 

profesní růst svých podřízených a často vše provádějí odděleně, ale při koučování 

můţe být dosaţeno překvapivých výsledků najednou.  

 Výsledkem koučování můţe být pochopení, větší odpovědnost, sebedůvěra a 

především vlastní volba, jelikoţ pocit volby a vlastní zodpovědnost můţe přinést 

doslova zázraky. Manaţeři nejčastěji svým podřízeným pouze neustále opakují, aby 

byli odpovědní, ale nedají jim moţnost volby. Odpovědnost se vytváří tam, kde mají 

zaměstnanci moţnost volby a volit mohou tam, kde jsou tázáni. Vnímání reality a 

odpovědnost rozhodujícím způsobem ovlivňují výkonnost a to bez ohledu na to, co 

právě děláme. Vnímání reality a odpovědnost jsou dva nejdůleţitější subjektivní 

faktory ovlivňující výkonnost.  

 Mým doporučením a návrhem pro zdokonalení současného stavu je tedy 

vyuţívat více času, který je vymezen pro zpětnou vazbu, pro metodu koučování, aby 

se zvýšila odpovědnosti zaměstnanců, jejich výkon i sebedůvěra.  

 



 

6. Závěr 

 

Mým cílem bylo zhodnotit současný stav vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

GE Money Bank a posoudit celkovou úroveň nabízených vzdělávacích a rozvojových 

programů.  

Pro správné zhodnocení současné situace jsem vycházela ze studia literatury, 

kde jsem získala informace o různých metodách a formách vzdělávání zaměstnanců. 

Snaţila jsem se zaměřit na celý vzdělávací a rozvojový systém, který je podniky 

vyuţíván.  

Na základě provedené analýzy vzdělávacího a rozvojového programu ve 

společnosti GE Money Bank, jsem zjistila hlavní přednosti a nedostatky současného 

systému. Tyto silné a slabé stránky jsem následně ověřovala formou dotazníkového 

šetření u vybraných zaměstnanců GE Money Bank.  

Téma této práce mě přimělo zamyslet se nad celým procesem vzdělávání a 

rozvoje, a to nejen zaměstnanců. Studium odborných publikací přispělo k mé lepší 

orientaci v tomto tématu. A měla jsem moţnost v širším měřítku poznat společnost 

GE Money Bank. 

Silné stránky:  

- propracovaný systém vycházející z mnohaletých zkušeností 

- velké mnoţství vzdělávacích a rozvojových programů 

- vzdělávací a rozvojové programy jsou určeny nejen pro zaměstnance, ale i 

externí kandidáty 

- rozvoj jak profesních, tak osobnostních předpokladů 

- vlastní trenérský tým 

- dobrá komunikace mezi oddělením Lidských zdrojů a trenérským týmem 

 

Slabé stránky:  

- rozvojové a vzdělávací programy jsou určeny především pro výše 

postavené zaměstnance  

- malý výběr školení pro asistenty (operátory)  

- vedoucí pracovníci nepředávají informace, na své podřízené  

- obsazování vyšších pozic je především z řad externích kandidátů – 

zbytečně vynaloţené finance na zaškolení nových zaměstnanců 

- školící aktivity jsou příliš ovlivněny provozem  



 

 

Doporučení pro zdokonalení současného systému:  

- vyuţívání více interních kandidátů pro obsazování vyšších pozic 

- vyuţití času pro zpětnou vazbu pro koučování zaměstnance – zvýšit 

odpovědnost, sebedůvěru a odstranění vnitřních a vnějších bariér  

 

Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se můţe zdát na první pohled jako 

velice jednoduchý. Opak je však pravdou. Je to činnost, která vyţaduje velkou dávku 

odhodlání a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Je zapotřebí kaţdou 

část rozvojové činnost důkladně naplánovat. Kaţdý krok by měl být výsledkem 

působení předešlých aktivit a je nutná součinnost mnoha faktorů. Jelikoţ u 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců si firma nikdy nemůţe být jistá výsledkem, můţe se 

investice do vzdělávání zdát jako velmi riziková. Je zde také riziko fluktuační a můţe 

se stát, ţe firma o své dobře vyškolené pracovníky přijde.  

 I přes všechny tyto rizikové faktory se investice do vzdělání vţdy vyplatí. Pro 

firmu je mnohem přijatelnější a méně finančně náročné zaškolit a následně pracovat 

se zkušenými a kvalifikovanými zaměstnanci neţli s mladými nezkušenými lidmi.  

 Je však nutné mít na paměti, ţe vzdělávání je jen uspokojení současné 

potřeby, je to neustálý proces, který má pouze jasný začátek, nikoli konec.  
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