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1. ÚVOD 

 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala ,,Proces vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců.“ Je to oblast, která se v současnosti stává nejdůležitějším úkolem řízení 

lidských zdrojů, protože si společnosti uvědomují důležitost dalšího vzdělávání a rozšiřování 

kvalifikace svých zaměstnanců.  

V moderní společnosti se požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců 

neustále mění, například s vývojem nových technologií, člověk tak musí své znalosti a 

dovednosti stále prohlubovat a rozšiřovat. Prakticky každý podnik si v dynamickém, tržně 

orientovaném konkurenčním prostředí uvědomuje potřebu soustavného zlepšování a hledá 

možnosti jak se co nejlépe prosadit. Tento tlak způsobuje, že je třeba rozvíjet schopnosti 

zaměstnanců za pomoci efektivního vzdělávání, za které lze považovat takové, které 

s nejnižšími náklady dosahuje požadovaných cílů.  

Na druhé straně musí být také zaměstnanci dostatečně motivováni k tomu, aby se 

vzdělávali, rozšiřovali si své znalosti, dovednosti a schopnosti a stávali se pro podnik jeho 

konkurenční výhodou.  

Důležité je rovněž vyhodnocovat výsledky a účinnost vzdělávání zaměstnanců. 

Investice do vzdělávání a rozvoje představuje současný náklad a budoucí přínos jak pro 

jednotlivce, tak i pro podnik.  

České podniky mají také příležitost využít ke spolufinancování svých projektů 

Fondů Evropské unie, které podporují jejich další rozvoj. V období 2007 – 2013 mohou 

společnosti využít Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který se zaměřuje na 

snižování nezaměstnanosti například prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů v oblasti 

dalšího profesního vzdělávání. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První z nich je část teoretická, kde jsou 

vysvětlena teoretická východiska vzdělávání rozvoje zaměstnanců. Druhá je část praktická, 

v níž je charakterizována společnost Teva Czech Industries s.r.o. a analýza procesu 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve výrobě. Poslední částí v této práci jsou návrhy a 

doporučení v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu současného procesu vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců v Teva Czech Industries s.r.o. a na základě zjištění navrhnout 

doporučení pro zlepšení. 
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METODIKA 

 

Prvním krokem ke zpracování práce bude výběr tématu, které bude východiskem 

pro hlubší úvahy nad zpracováním bakalářské práce. Dále si stanovím zevrubný plán 

jednotlivých kroků a činností, které musím provést, stanovím si kostru vlastní práce.  

Práce začíná teoretickou částí, kde se budu zabývat sběrem relevantních 

informací z odborné literatury k vybranému tématu. Pomocí metody srovnávání si vyjasním 

podstatné náležitosti podnikového vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

Srovnávání – zjišťuje shodné či rozdílné stránky u dvou či více různých 

předmětů, jevů či úkazů.  

S použitím metody analýzy si získané informace rozložím na jednotlivé kapitoly, 

které s užitím metody syntézy sjednotím v celek. 

Analýza – rozbor, rozklad, rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace na 

jednotlivé části. Cílem analýzy je poznat dílčí části jako prvky složitého celku. 

Syntéza – sjednocuje, spojuje jednotlivé části v celek. Obě metody tvoří nedílnou 

jednotu – navzájem se prolínají a doplňují, proto hovoříme spíše o analyticko-syntetických 

poznávacích postupech. 

 

V praktické části se budu zabývat analýzou procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Pro účely výzkumu ve své 

bakalářské práci zvolím metodu kvalitativního výzkumu, který je založen na kombinaci 

výzkumných technik –  studia dokumentů, dotazníkového šetření a pozorování. 

Kvalitativní výzkum – analyzuje vztahy, závislosti a příčiny přímo u zkoumaného 

subjektu. 

 

Během zpracovávání celé bakalářské práce budu další potřebné informace 

získávat z kontaktu s HR manažerkou, nejčastěji formou osobního rozhovoru či e-mailu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

2.1  Lidský kapitál a lidské zdroje 

 

Lidský kapitál organizace tvoří lidé, kteří v dané organizaci pracují a na kterých 

závisí úspěšnost podnikání. Lidský kapitál je kombinace inteligence, dovedností a 

zkušeností, co dává organizaci její jedinečný charakter, co významně přispívá k úspěšnosti 

organizace a co tvoří významný zdroj konkurenční výhody (Armstrong, 2007). Lidé tvoří 

prvek podniku, který je schopen se učit, inovovat, podněcovat a realizovat změny i kreativně 

myslet (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

Lidské zdroje představují největší bohatství každé organizace. Termín lidské 

zdroje je používán k popisu osob, které tvoří pracovní sílu organizace. Lidské zdroje mají 

pro firmu rozhodující význam, jsou tím nejcennějším a nejdražším zdrojem, který rozhoduje 

o prosperitě a konkurenční schopnosti podniku (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

2.2  Řízení lidských zdrojů 

 

Řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) je součástí řízení organizace jako celku. 

ŘLZ je definováno jako:  

Strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co 

organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosažení cílů organizace. Chápe zaměstnance spíše jako cenné bohatství než jako 

variabilní náklady, a proto doporučuje investovat do pracovních sil prostřednictvím 

vzdělávání a rozvoje a prostřednictvím opatření určených k přilákání a stabilizaci oddaných 

pracovníků (Armstrong, 2007). 

Soubor manažerských postupů sloužících k získávání a udržení zaměstnanců 

v organizaci a zajišťování toho, aby podávali vysoký výkon a tím přispívali k udržení 

organizačních cílů (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005).  
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2.2.1 Strategické řízení lidských zdrojů 

Je jednou z funkcionálních strategií uplatňovaných v organizaci, tj. týká se jedné 

z významných vnitroorganizačních funkcí. Vytyčuje dlouhodobé záměry a cíle organizace 

v oblasti lidských zdrojů. Navazuje na celkovou strategii, zároveň však musí být v souladu 

s ostatními strategiemi organizace. Zahrnuje rozhodování a aktivity týkající se řízení a 

rozvoje personálu na všech úrovních organizace (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

 

2.3  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

 

V moderní společnosti se neustále mění požadavky na znalosti a dovednosti 

člověka, objevují se nové technologie a poznatky. Aby člověk mohl fungovat jako pracovní 

síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat.  

Vzdělávání a formování pracovních schopností se v soudobé společnosti stává 

celoživotním procesem. Rysem úspěšnosti jakékoliv organizace je flexibilita a připravenost 

na změny, která je však vytvářena flexibilními lidmi, připravenými nejen na změnu, ale 

změnu akceptují a podporují ji, proto je podnikové vzdělávání součástí personální činnosti. 

Mezi oblasti vzdělávání podle Dvořákové (2007) patří: 

• orientace – krátká a efektivní adaptace zaměstnance na organizaci, kolektiv 

zaměstnanců a práci na konkrétním pracovním místě, 

• prohlubování kvalifikace (doškolování) – přizpůsobování odborných znalostí 

zaměstnanců specifickým požadavkům pracovních míst, 

• rekvalifikace (přeškolování) – získávání nových znalostí a dovedností, které 

zaměstnanci umožní vykonávání práce na jiném než současném pracovním 

místě, 

• profesní rehabilitace – opětovné zařazení osob, kterým jejich zdravotní stav 

trvale nebo dlouhodobě bránil ve vykonávání dosavadního zaměstnání. 

 

2.3.1 Strategie vzdělávání a rozvoje 

Strategie vzdělávání a rozvoje je závislá podle Bartoňkové (2010) na výše 

postavených strategiích, kterými jsou personální strategie (strategie řízení lidských zdrojů) a 

podniková strategie. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jeden z hlavních nástrojů, kterým 

můžeme v organizaci řídit pracovní výkon. 
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Strategii rozvoje můžeme dále členit, existuje celá řada možností, například podle 

Hroníka (2007): 

• Strategie organizačního rozvoje – Strategie rozvoje jednotlivců 

,,Rozvoj organizace a jejích lidí vede ke zvýšení výkonnosti celé organizace. Nelze se 

zaměřit jen na jedno a druhému se nevěnovat“ (Bartoňková, 2010, s. 55). Strategie 

organizačního rozvoje (od organizace k jedinci) stojí na předpokladu, že pro organizační 

rozvoj je typické soustředění se na změnu ve fungování celé organizace a jejích částí. 

Strategie rozvoje jednotlivců (od jedinců k organizaci) vychází z představy, že organizace je 

na dobré úrovni, jestliže má odborně připravené jedince. 

• Strategie diferenciace – Strategie integrace 

Efektivní řízení výkonnosti je možné jen na základě diferenciace. Ovšem naproti tomu stojí 

nutnost bezbariérového přístupu ke vzdělávání, tj. integrace – to je podstatou dvou protipólů 

této strategie. Účinná strategii rozvoje a vzdělávání by tak měla oba přístupy spojit. 

Dosahování vysokého výkonu podporuje diferenciace, zatímco na vytváření prostoru 

společného sdílení, budování znalostí a dovedností a zejména na budování pocitu závazku se 

zaměřuje integrace. Podstatou diferencujícího přístupu je vytvoření kritérií, podle nichž se 

navrhuje program rozvoje tak, aby byl záměrný a rozlišující podle potřeb organizace či 

vlastního příjemce. Bezbariérový přístup (tj. strategie integrace) oproti tomu znamená 

uvolnit možnosti rozvoje pro všechny zaměstnance bez ohledu na to, na jaké pozici jsou a 

jakou mají výkonnost. 

• Strategie velkého skoku – Strategie plynulého zlepšování 

Každé učení má za cíl přinést změnu. Charakter změny záleží na přístupu. Strategii velkého 

skoku uplatníme v situaci, kdy je potřeba velké změny v krátkém čase. Tlak zvenčí obvykle 

vyvolává tyto změny, zatímco vnitřní tlak vede spíše k plynulému zlepšování, které se děje 

záměrně, nepřetržitě a s velkou důsledností. 

 

2.3.2 Složky procesu učení 

Učení se – jde o proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Učíme 

se nejen organizovaně, ale i spontánně – aniž o tom víme. Učení se zahrnuje více než rozvoj 

a vzdělávání.  
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Učení probíhá podle Hroníka (2007) na třech úrovních: 

• úroveň individuální – vychází z individuálních zvláštností jednotlivců, 

z jejich osobnostních charakteristik a předpokladů pro učení. Individuální 

učení je jen předpokladem pro učení organizační. 

• úroveň skupinová – učením na úrovni skupiny není myšleno učení 

jednotlivců ve skupině. Při učení na této úrovni potřebujeme počítat 

s různými skupinovými procesy a rolemi, které vzájemně ovlivňují efektivitu 

učení. Učení ve skupině je zprostředkováno dělbou rolí, které jsou nezbytné 

pro úspěšné zvládnutí různého zadání. Skupinové učení představuje 

především vytváření souhry mezi jejími členy.  

• úroveň organizace – má za cíl vybavit organizaci takovými předpoklady, 

pomocí kterých bude moci zvládnout úkoly, jenž si dává a které vyplývají 

z vnějšího prostředí. Jedná se především o učení za chodu, učení se 

z vlastních zkušeností a hledání nových možností.  

 

Křivka učení znázorňuje dobu, kterou nezkušená osoba potřebuje k dosažení 

požadované úrovně výkonu na určitém pracovním místě nebo pro plnění určitého úkolu. 

Tato úroveň se někdy nazývá ,,norma zkušeného pracovníka“ (NZP) (Armstrong, 2007). 

 

Obr. 1 – Standardní křivka učení (Armstrong, 2007, s. 457) 

 

Tempo a průběh učení kolísají v závislosti na efektivnosti procesu učení, na 

zkušenostech a vrozených schopnostech učící se osoby i na jejím zájmu se učit. Tvar křivky 
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ovlivňují jak čas, potřebný k dosažení normy zkušeného pracovníka, tak rychlost, s níž učení 

v různé době probíhá a která se mění. Zobrazeno na obr.  2. 

 

Obr. 2 – Křivka různé intenzity učení (Armstrong, 2007, s.457) 

 

Učení je často stupňovité, s jednou nebo více stagnačními fázemi, během nichž 

dochází k zastavení pokroku v učení. Vyvoláno to může být tím, že učící se osoby nejsou 

schopny soustavně zvyšovat své dovednosti nebo rychlost práce a potřebují přestávku, aby si 

to, co se až dosud naučily zafixovaly. Znázorňuje obr. 3. 

 

Obr. 3 – Stupňovitá křivka učení (Armstrong, 2007, s. 458) 

  

Rozvoj – formování pracovních schopností zaměstnanců zvyšováním kvalifikace 

a získáváním pracovních schopností (Dvořáková, 2004). Rozvoj zaměstnance musí být 

součástí širší podnikatelské strategie sladěné s misí podniku a podnikovými cíli (Harrison, 

1997). 
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Vzdělávání – je jedním ze způsobů učení se, během něhož určitá osoba získává a 

rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje (Armstrong, 2007). Nejefektivnějším 

vzděláváním je vzdělávání soustavné – ustavičně se opakující cyklus vzdělávání vycházející 

ze zásad politiky vzdělávání organizace a sledující cíle její strategie vzdělávání (Dvořáková, 

2004). 

 

Odborné vzdělávání (výcvik) – používání systematických a plánovitých 

vzdělávacích činností k podpoře učení, které jedincům umožňují dosáhnout takové úrovně 

znalostí, dovedností a schopností, aby mohli svou práci vykonávat efektivně (Armstrong, 

2007). 

 

2.4  Cyklus vzdělávání 

 

2.4.1 Identifikace potřeby vzdělávání zaměstnanců organizace 

Spočívá ve shromažďování informací o současném stavu znalostí, schopností a 

dovedností zaměstnanců, o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku a v porovnání 

s požadovanou úrovní. 

Výsledkem analýzy je nalezení mezer ve výkonnosti, které je zapotřebí 

eliminovat, se zaměřením na ty, které jsou odstranitelné vzděláváním. Dalším výsledkem je 

pak návrh vhodného vzdělávacího programu.  

Při identifikaci potřeb vzdělávání je třeba porovnávat dva stupně výkonnosti – 

standardní (požadovanou, optimální, plánovanou) výkonnost a současnou (existující, 

reálnou) výkonnost. Rozdíl mezi těmito dvěmi představuje výkonnostní mezeru. 

Proces identifikace vzdělávacích potřeb probíhá tak, že se analyzuje širší nebo 

užší škála údajů. Zpravidla jde podle Koubka (2007) o tři skupiny údajů: 

1. údaje týkající se celé organizace – údaje o struktuře organizace, její cíle a 

podnikové plány, údaje o výrobním programu, odpovídající trhu, zdrojích, 

dále o počtu, struktuře a pohybu zaměstnanců, o využívání kvalifikace a 

pracovní doby, o pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, o absenci apod. 

2. údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností (analýza práce) – 

popisy pracovních míst a jejich specifikace, informace o stylu vedení, kultuře 

pracovních vztahů apod.  
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3. údaje o jednotlivých pracovnících – záznamy o hodnocení pracovníka, o 

vzdělávání, kvalifikaci a absolvování vzdělávacích programů, z výsledků 

testů, ze záznamů o rozhovorech s pracovníkem či z různých průzkumů, 

zobrazujících názory a postoje jednotlivých pracovníků. 

 

Při identifikaci potřeby vzdělávání pracovníků se nemůžeme opírat pouze o údaje 

týkající se organizace. Potřeba vzdělávání se velmi často opírá o požadavky vedoucích 

pracovníků i pracovníků řadových. 

,,Velmi důležitým podkladem pro identifikaci potřeby vzdělávání bývají 

materiály pravidelného hodnocení pracovníků, hodnocení jejich pracovního výkonu. Čím je 

hodnocení pracovníků a jejich pracovního výkonu podrobnější, čím detailněji jsou 

rozvedeny nedostatky pracovníka a jejich příčiny, tím lepším podkladem pro identifikaci 

potřeby vzdělávání takové hodnocení je“ (Koubek, 2007, s. 263). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Cyklus vzdělávání (Koubek, 2007, s. 260) 

 

2.4.2 Plánování vzdělávání zaměstnanců 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule přechází do fáze plánování 

vzdělávání.  

V předchozí fázi se objevovaly návrhy plánů a předběžné plány, formulovaly se 

první úkoly a priority vzdělávání a z nich vyplývající návrhy programů a návrhy rozpočtů. 

Ve fázi plánování se všechny tyto návrhy postupně upřesňují a projednávají, až vznikne 

konečná verze programu a rozpočtu. Další specifikace programu pak v definitivní podobě 

Identifikace potřeby 
vzdělávání zaměstnanců 

organizace 

Plánování vzdělávání 
zaměstnanců 

Vyhodnocování 
výsledků vzdělávání 

Realizace vzdělávacího 
procesu 
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vymezuje oblasti, na které se vzdělávání zaměří, stanovuje počty a kategorie zaměstnanců, 

jichž se bude vzdělávání týkat, metody a prostředky vzdělávání a nakonec časový plán 

vzdělávání.  

Před realizací programu vzdělávání probíhá registrace navrhovaných účastníků, 

eventuálně zájemců a výběr účastníků, při němž v případě potřeby spolupracují linioví 

manažeři či jiní vedoucí pracovníci. 

Každý dobře vytvořený plán vzdělávání by měl obsahovat odpovědi na otázky: 

• jaká témata vzdělávání je nutné zajistit – vhodné je, aby vzdělávání bylo ,,šité 

na míru“ konkrétnímu podniku, jsou tak zohledněna specifika podniku i jeho 

zvláštní požadavky, 

• jaká bude cílová skupina účastníků – zda se bude jednat o jednotlivce či 

skupiny pracovníků, jaká budou kritéria výběru účastníků vzdělávání,  

• jakými metodami a technikami bude vzdělávání realizováno – existuje 

mnoho metod, které lze realizovat na pracovišti při výkonu práce, mimo 

pracoviště, potřeba učebních pomůcek, režim vzdělávání, 

• kým bude vzdělávání prováděno – vzdělávání v podniku může být 

realizováno různými institucemi, případně jednotlivci – interními odborníky 

nebo vlastním vzdělávacím centrem; externími odborníky či vzdělávacími 

institucemi, jejichž výběr je ovlivněn rozsahem používaných vzdělávacích 

metod, 

• kdy a v jakém časovém rámci se vzdělávání uskuteční – půjde o kontinuální 

proces, bude se opakovat v pravidelných intervalech nebo o jednorázovou 

akci, 

• kde se vzdělávání uskuteční – může být realizováno přímo v podniku nebo 

mimo něj, 

• jak se budou hodnotit výsledky a účinnost vzdělávání – jaké se použijí 

metody hodnocení, kdo a kdy bude hodnotit, 

• jaké jsou náklady na vzdělávání – náklady na pracovní a studijní materiál, 

dopravu, stravu, ubytování, mzdy lektorů, ale i vynaložený pracovní čas 

účastníků. 
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2.4.3 Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání lze rozdělit do dvou velkých skupin (Koubek, 2007): 

 

Metody vzdělávání na pracovišti – ,,on the job“ 

Vzdělávání na konkrétním pracovním místě při vykonávání běžných pracovních 

úkolů. Jsou vhodnější pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných profesí, například 

dělníků.  

 

Mezi metody vzdělávání na pracovišti patří: 

1. Instruktáž při výkonu práce – nejčastěji používaná metoda. Představuje 

nejjednodušší způsob zacvičení nového či méně zkušeného zaměstnance. Spočívá 

v předvedení pracovního postupu zkušeným pracovníkem a vzdělávaný si 

pozorováním a napodobováním tento pracovní postup osvojí při plnění svých 

vlastních pracovních úkolů. Jde zpravidla o jednorázové, krátkodobé působení. 

2. Coaching – dlouhodobější instruování, vysvětlování a sdělování připomínek i 

pravidelná kontrola pracovníka ze strany nadřízeného či vzdělavatele, soustavné 

podněcování a směřování pracovníka k žádoucímu výkonu práce. 

3. Mentoring – obdoba coachingu, přičemž jejich vztah je méně formální, zaměstnanec 

si vzdělavatele-mentora vybírá sám, ten pokud to akceptuje, zaměstnanci radí, 

stimuluje jej a usměrňuje. 

4. Counselling – jde o vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování vzdělávaného 

pracovníka a jeho vzdělavatele, vzdělávaný vnáší do vztahu svou aktivitu a iniciativu 

tím, že se vyjadřuje ke všem problémům své práce i procesu vzdělávání, předkládá 

vlastní návrhy řešení problémů a mezi ním a vzdělavatelem vzniká zpětná vazba 

poskytující náměty pro obohacování stylu vedení pracovníků, vyznačuje se větší 

časovou náročností. 

5. Asistování – vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému 

pracovníkovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním postupům, 

důraz je kladen na praktickou stránku vzdělávání. 
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6. Pověření úkolem – vzdělávaný pracovník je svým vzdělavatelem pověřen splnit 

určitý úkol, přitom má vytvořeny všechny potřebné podmínky a je vybaven 

příslušnými pravomocemi, jeho práce je sledována, usměrňována a hodnocena. 

7. Rotace práce (cross training) – vzdělávaný pracovník je vždy na určité období 

pověřován pracovními úkoly v různých částech organizace a poznává organizaci 

komplexněji, popřípadě si osvojuje širší okruh znalostí a dovedností a stává se 

flexibilnějším. 

8. Pracovní porady – během porad se účastníci seznamují s problémy a fakty týkajícími 

se jak vlastní práce, problémů pracoviště i celého podniku. 

 

Výhody a nevýhody ,,on the job“ metod podle Koubka (2003): 

Vzdělávání na pracovišti je pro organizaci levnější, i když dojde ke snížení 

pracovní výkonnosti vzdělavatele, protože bude muset svou pozornost věnovat 

vzdělávanému pracovníkovi.  

Průběh vzdělávání může být snadno přizpůsoben specifickým vlastnostem a 

schopnostem vzdělávaného. 

Praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti si vzdělávaný zaměstnanec osvojuje 

prací a snadněji si je tak osvojí. 

Vzdělávání probíhá ve skutečných podmínkách, učí se pracovat s konkrétní 

technikou a používat podnikových postupů. 

Organizace nemá vždy vhodné a schopné školitele a ani podmínky pro to, aby 

vzdělávání mohlo probíhat nerušeně. 

Vytíženost ostatních zaměstnanců způsobuje, že se jen těžko hledá vzdělavatel, 

který by mohl soustavně na vzdělávaného působit. 

 

Metody vzdělávání mimo pracoviště – ,,off the job“ 

Zpravidla jde o metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. 

Jde o kurzy na školách nebo ve vzdělávacích institucích, ve zvláštních zařízeních, na 

vývojových pracovištích, v zařízeních předvádějících novou techniku atd. Jsou vhodnější pro 

vzdělávání vedoucích zaměstnanců na všech organizačních úrovních, například specialistů a 

technických profesí. 
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Mezi metody vzdělávání mimo pracoviště patří: 

1. Přednáška – zaměřená obvykle na zprostředkování faktických informací či 

teoretických znalostí, rychlý přenos informací, přednášející má pod svou kontrolou 

jak obsahovou, tak časovou strukturu přednášky. 

2. Přednáška s diskusí (seminář) – metoda zprostředkovávající  spíše znalosti. 

Zapojuje účastníky do diskuse, během níž se objevují nápady a řešení problému a 

účastníci jsou stimulováni k aktivitě. 

3. Demonstrování – názorné nebo praktické předvádění pracovních postupů či 

funkčních vlastností a obsluhy jednotlivých zařízení ve výukových dílnách, na 

vývojových pracovištích apod., více orientovaná na dovednosti. 

4. Případová studie – většinou se používají při vzdělávání manažerů a tvůrčích 

pracovníků, jsou to skutečná nebo smyšlená vylíčení nějakého organizačního 

problému nebo komplexu organizačních problémů. Jednotliví účastníci nebo jejich 

malé skupinky je studují, snaží se diagnostikovat situaci a navrhnout řešení. 

5. Workshop – komplexní případová studie, kde se praktické problémy řeší týmově a 

z komplexnějšího hlediska. 

6. Brainstorming – skupina účastníků je vyzvána, aby každý z nich navrhl způsob 

řešení problému, po předložení návrhů řešení je uspořádána diskuse o navrhovaných 

řešeních a hledá se optimální návrh řešení či jejich kombinace. Metoda podporuje 

kreativní myšlení. 

7. Simulace – aktivní účast vzdělávaných, kteří dostanou podrobný scénář a jsou 

požádáni, aby během určité doby učinili sérii rozhodnutí, obvykle jde o řešení situací 

vyskytujících se běžně v práci vedoucích pracovníků, je velmi náročná na přípravu. 

8. Hraní rolí (manažerské hry) – účastníci předvádějí nějakou situaci a berou na sebe 

role postav do ní zapojených. Je zaměřena na procvičování praktických schopností 

člověka a emocionální prožívání nacvičovaných situací, rozvíjí interaktivní 

dovednosti, může pomoci zvýšit sebedůvěru. 

9. Assessment centre – komplexní diagnosticko-výcvikový program, účastník je 

konfrontován s reálnými situacemi nebo případovými studiemi typických pracovních 

úkolů, které jsou mu zpravidla náhodně generovány počítačem, lze u nich měnit 
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frekvenci a vytvářet tak různou úroveň stresu, je jednou z nejefektivnějších metod a 

je velmi finančně nákladná. 

10. Outdoor training/learning – také ,,adventure education“, ,,učení se hrou či 

pohybovými aktivitami“, hry nebo akce spojené se sportovními výkony, které hrají 

manažeři a učí se přitom manažerským dovednostem. Jde o velmi efektivní metodu. 

11. E-learning1 – interaktivní metoda vzdělávání, umožňuje simulovat pracovní situaci, 

usnadňuje učení pomocí schémat, grafů a obrázků, vzdělávajícím poskytuje ohromné 

množství informací, nabízí různé testy a cvičení umožňující průběžně hodnotit proces 

osvojování si znalostí a dovedností, pro organizaci je to metoda časově efektivní, lze 

ji použít ke kolektivnímu i individuálnímu vzdělávání.  

 

Výhody a nevýhody ,,off the job“ metod podle Koubka (2003): 

Vzdělávání mimo pracoviště bývá vedeno zkušenými odborníky, kteří 

účastníkům předávají nejnovější informace, znalosti a dovednosti, seznámí je 

s nejmodernějšími stroji a zařízeními a účastníci pak do podniku přinášejí nové myšlenky a 

přístupy. 

Bývá dosti drahé (zahrnuje se zde poplatek vzdělávací instituci, cestovní a 

ubytovací náklady, stravné, ale i ztráty fondu pracovní doby a produkce). 

Zaměřené spíše na teoretické poznatky, které však v každé organizaci není možné 

uplatnit. 

Mívá odlišné vybavení od toho, na němž budou pracovníci v organizaci pracovat. 

Vzdělávací instituce vždy v plné míře nenabízejí vzdělávání, které bude plně 

vyhovovat potřebám organizace. 

 

2.4.4 Realizace vzdělávacího procesu 

Po ukončení fáze plánování je možné započít s realizací konkrétních 

vzdělávacích aktivit, jež jsou v souladu s plánem podnikového vzdělávání. 

Realizace se podle Vodáka a Kucharčíkové (2007) skládá z několika nezbytných 

prvků: 

• cíle, 

                                                 
1 Kombinovaná metoda vzdělávání. Lze ji využít ke školení na pracovišti, stejně tak i mimo něj. 
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• program, 

• motivace, 

• metody, 

• účastníci, 

• lektoři. 

 

Cíle vzdělávacího procesu vymezíme na základě stanovených potřeb vzdělávání. 

Aby naplnění cílů přineslo požadovaný efekt jak zaměstnanci, tak podniku, je vhodné, 

umožnit účastníkům seznámení s cíli kurzu předem; aby cíle byly v souladu se strategií a cíli 

celého podniku a zapadly do celého systému rozvoje lidských zdrojů; aby cíle měly základní 

atributy cíle, tedy aby byly SMART – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově 

vymezitelné. 

 

Program musí být přizpůsoben konkrétní vzdělávací akci, musí vést k tomu, že 

se účastníci skutečně něco naučí. Pro odstranění nejasností je vhodné umožnit účastníkům 

vyjádřit se ke všem částem programu, vytváří se tak možnost dodatečného doplnění 

programu o témata požadovaná účastníky, která jsou v souladu s cíli vzdělávacího procesu. 

 

Motivace je významným prvkem vzdělávacího procesu. Lidé musejí být 

motivováni vzdělávat se, být si vědomi toho, že současnou úroveň jejich znalostí, dovedností 

nebo schopností je třeba rozvinout nebo zlepšit, aby byli schopni svou práci vykonávat ke 

své vlastní spokojenosti i ke spokojenosti jiných. Účastníci, aby byli motivováni, musejí ve 

vzdělávání nalézt upokojení. Podle Vodáka a Kucharčíkové (2007) zajišťuje u zaměstnanců 

vysoká motivace ke vzdělávání a rozvoji vysokou míru transformace výstupů vzdělávacích 

aktivit do kvantity a kvality výkonnosti podniku. Tato motivace se pak projeví v pozitivním 

vztahu zaměstnanců ke vzdělávání a jejich ochotě neustále se vzdělávat a rozvíjet; ve využití 

získaných vědomostí a dovedností podle oblastí a možností jejich praktického použití; ve 

vysokém stupni flexibility zaměstnanců a změně postojů k podniku. Pro podnik je důležité 

mít vhodný systém motivace zaměstnanců ke vzdělávání – příklady motivačních faktorů 

vzdělávání: zvýšení pracovní kvalifikace; udržení pracovního místa; vyšší platové 

ohodnocení; možnost seberealizace; pracovní postup; zlepšení postavení v týmu, ve skupině; 

získání sociální výhod atd. 
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Metody vzdělávání jsou významným nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces. 

Pro výběr nejvhodnější a nejúčinnější metody není jednoznačný návod. Volba metody 

vzdělávání se primárně odvíjí od cílů a obsahu vzdělávacího programu. Stejně tak je velmi 

důležité brát ohled na individuální styl učení účastníků. Výběr vhodné metody je ovlivňován 

různými faktory, kterými jsou například počet a věk účastníků, jejich současná a požadovaná 

úroveň vědomostí, motivace k učení, zastávaná pozice a další zobrazené na obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod (Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 96) 

 

Účastníci představují klíčový prvek vzdělávání, jemuž jsou vzdělávací aktivity 

určeny. Každý člověk má svůj vlastní styl učení. Mezi dvě nejznámější klasifikace stylů 

učení patří dělení dle Kolba nebo Honeyho a Mumforda. 

Kolb se domnívá, že existuje cyklus učení, který se skládá ze čtyř fází: 

1. konkrétní zkušenost (zážitek) – může být plánovaná nebo náhodná, 
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• dovednosti 
• schopnosti 
• postoje, hodnoty 
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• specifický předmět   
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     těžkosti 
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• účastnící 
• prostředí 

Časové a materiální 
faktory 

• čas 
• finance 
• vzdělávací zařízení 

Principy učení 
• motivace 
• aktivní zapojení 
• individuální přístup 
• zpětná vazba 
• přenos poznatků 
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2. pozorování a reflexe – aktivní přemýšlení o zkušenosti (zážitku) a jejím 

významu, 

3. abstraktní vytváření pojetí (vytváření teorií) – generalizování na základě 

zkušenosti (zážitku) za účelem vytvoření různých pojetí a myšlenek, které lze 

aplikovat v případě, že se člověk ocitne v podobných situacích, 

4. aktivní experimentování – testování pojetí nebo myšlenek v nových 

situacích, poskytuje východisko pro novou konkrétní zkušenost a celý cyklus 

se opakuje znovu (Armstrong, 2007). 

Jinou analýzu provedli Honey a Mumford, kteří zkoumali důsledky učebních 

stylů, na jejichž základě definovali čtyři styly učení: 

1. aktivisté – plně a bez předpojatosti se zapojují do nových zkušeností a 

zážitků, libují si v nových úkolech, působí na ně nejvíce výukové techniky, 

které jim umožní zapojit se plně do procesu učení, 

2. přemítaví – stojí v pozadí a pozorují nové zkušenosti a zážitky z různých 

úhlů, shromažďují údaje, zkoumají je a pak docházejí k závěru,  

3. teoretici – upravují a aplikují svá pozorování ve formě logických teorií, mají 

sklon k perfekcionalismu, oceňují racionalitu, mají snahu být objektivní a 

analytičtí,  

4. pragmatici – chtějí vyzkoušet nové myšlenky, přístupy a pojetí, aby ověřili, 

zda fungují (Armstrong, 2007). 

Žádný z těchto stylů není výlučný. Jestliže se podaří sladit styl vzdělávání se 

stylem učení, jednotlivci si pak ze vzdělávací aktivity dokáží často odnést více, než sami 

předpokládali. 

U dospělých lidí je efektivita a ochota k učení ovlivňována více faktory, které 

můžeme zařadit do tří základních skupin: 

• fyzické – schopnost vnímání a učení mohou ovlivnit zdravotní kondice, stav 

zrakového a sluchového smyslu či stres a další, 

• emocionální – vnímání sebe sama, motivace a podpora v učení ze strany 

vedení, kolegů nebo rodiny významně ovlivňují schopnost lidí učit se a měnit 

se, 
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• intelektuální – množství a kvalita dosud získaných vědomostí a dovedností 

mohou podpořit učení, je-li možné na nabyté vědomosti navázat a stavět na 

nich, mohou být však také bariérou učení, pokud jsou dosavadní vědomosti 

k novým v protikladu (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

Osobnostní předpoklady lektorů jsou významným předpokladem úspěšného 

vzdělávání. Kladný výsledek vzdělávací akce závisí především na lektorově schopnosti umět 

správným způsobem podat dané skupině posluchačů požadované téma. Platí, že schopný 

lektor hodně naslouchá, podporuje, povzbuzuje účastníky v aktivitách, umožňuje jim reálnou 

zpětnou vazbu, je trpělivý, poskytuje dostatek času na přemýšlení a ujasnění, nedává příliš 

snadné ani příliš těžké úkoly, snaží se podněcovat tvořivost a pozitivní atmosféru k učení a 

respektuje individualitu každého z účastníků (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

2.4.5 Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

Poslední a současně velmi významnou fází vzdělávacího procesu je 

vyhodnocování výsledků. Vyhodnocování je důležité pro posouzení jeho účinnosti při 

dosahování těch výsledků, které byly určeny v souvislosti s plánováním vzdělávací akce.  

Nejvhodnější přístup je ten, který s vyhodnocováním počítá už od počátku 

vzdělávacího procesu. Při návrhu vzdělávacích potřeb vytváříme automaticky i kritéria 

vyhodnocování. Důležitá je také otázka, kolik času by mělo uplynout mezi realizací 

vzdělávacího programu a snahou zjistit dosažené výsledky. Je potřeba mít také na paměti, že 

výsledek vzdělávání závisí do značné míry na tom, jaká je motivace zaměstnanců se 

vzdělávat, jaké je klima v organizaci ve vztahu ke vzdělávání, jaký mají účastníci vzdělávání 

prostor uplatit získané znalosti a dovednosti ve své práci atd.  

Nejčastěji je proces hodnocení dle Koubka (2007) rozčleněn na řadu dílčích 

hodnocení, obvykle se pak zaměřuje na: 

• zjištění, zda byly při vzdělávání použity odpovídající nástroje, tj. metody 

vzdělávání, technické vybavení, časový plán, ale i obsahová stránka 

vzdělávání, 

• zkoumání odezvy, postojů a názorů u samotných účastníků vzdělávání,  

• určení míry osvojení rozvíjených znalostí a dovedností, 



19 
 

• zkoumání, do jaké míry uplatňují absolventi vzdělávání v praxi, tj. při 

vykonávání své práce, jak se změnilo jejich pracovní chování. 

 

Pro posouzení úspěšnosti vzdělávacího programu lze použít Kirkpatrickův 

model, který obsahuje čtyři úrovně hodnocení (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005): 

• 1. úroveň – Reakce – zjišťuje se, jak účastníci přijali obsah, metody i 

organizaci školení. Je vhodné vytvořit formulář pro kvantifikaci odpovědí, 

ideální je takový, který umožní získat co nejvíce informací s vynaložením co 

nejméně času na jeho vyplnění. 

• 2. úroveň – Hodnocení poznatků – zjišťuje, čemu se školené osoby naučily, 

kolik a jaké znalosti a dovednosti si osvojili nebo zlepšili a zda se změnily 

jejich postoje. 

• 3. úroveň – Hodnocení chování – hodnotí se, do jaké míry se změnilo 

chování účastníků vzdělávání po návratu na pracoviště, nakolik uplatňují 

získané znalosti, dovednosti a postoje. 

• 4. úroveň – Hodnocení výsledků – nejdůležitější etapa. Hodnocení na této 

úrovni vychází z cílů školení a je založeno na zjištění, jak se vzdělávací akce 

projevila na výsledcích firmy (např. přírůstek prodeje, zvýšení produktivity a 

spokojenosti zákazníků, zlepšení atmosféry v práci apod.).  

K těmto čtyřem úrovním přidal Jack J. Phillips pátou úroveň a model je tak 

nazýván Kirkpatrickův/Phillipsův model. 

• 5. úroveň – Návratnost investic (ROI) – porovnávají se finanční přínosy 

s vynaloženými náklady, v podstatě hledáme odpověď na otázku ,,Vyplatilo 

se to?“ ROI měří příjmy v porovnání s náklady potřebnými k jejich dosažení. 

Je používán vzorec: 

                 p – n 
                                                         ROI =                x 100 
                                                               n  
kde:  p = celkové příjmy 
 n = náklady 
 

Výsledkem je procentuální návratnost investic (Phillips, Phillips, 2007). 
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Přínosy vzdělávání 

 

Vhodnější je pro posouzení úspěšnosti sledování přínosů vzdělávání, které 

zahrnují: 

• Lepší využití potenciálu zaměstnanců – jednotlivci a celý pracovní tým se 

stává přizpůsobivějším, flexibilnějším a schopnějším naplňovat požadavky 

týkající se zvyšování výkonu. 

• Lepší využití zařízení a systémů – organizace investují podstatnou část 

prostředků do technologií, přitom však musí brát v úvahu dostatečné 

vzdělávání lidí, kteří s nimi pracují a udržují je. 

• Zvýšení výkonu – oblastmi možných zlepšení jsou výrobní procesy, 

administrativní postupy, kvalita, bezpečnost, spokojenost zákazníka. 

• Snížení fluktuace – spočívá v pozitivní reakci pracovníků na možnost 

vzdělávání a rozvoje. Tento přístup zvyšuje image podniku, přitahuje 

zaměstnance s vyšší úrovní kvalifikace a zvyšuje pravděpodobnost, že 

zůstanou v organizaci. 

• Zvýšení spokojenosti zákazníků – zamezení odchodu zákazníka ke 

konkurenci, snížení počtu stížností, zvýšení kvality produkce a služeb. 

 

2.5  Sociologický výzkum 

 

Pro zjištění údajů jsem ve své bakalářské práci zvolila metodu pozorování. Jedná 

se o techniku, v níž je sociální realita zachycována očitým svědkem – pozorovatelem, kdy 

postavení pozorovatele může být zúčastněné (je součástí děje) či nezúčastněné (neúčastní se, 

pouze sleduje, a to tak, aby nenarušoval nebo neovlivňoval děj). 

Rozlišujeme několik typů pozorování, zpravidla se používá členění na pět typů:  

• v přirozených podmínkách – informace jsou získávány v přirozeném 

prostředí výskytu pozorovaného jevu; v uměle vyvolaných podmínkách, které 

navozují určité prostředí, 

• strukturované – pozorovatel musí přesně dodržovat postup, rozsah a 

zaznamenávání pozorování do předem připravených záznamových archů; 
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nestrukturované – pozorování a popisování zkoumaného jevu bez předem 

připravených kritérií, 

• osobní – pozorování přímo; mechanické, kdy se jedná o pozorování pomocí 

kamer, scannerů či peoplemetrů,  

• přímé pozorování provádí sám výzkumník; nepřímé – zkoumaný jev je 

pozorován zprostředkovaně, např. videozáznam, pozorování má menší 

vypovídací hodnotu, 

• skryté – využívané v případech, kdy by zjevná přítomnost pozorovatele 

narušovala průběh zkoumaného jevu, pozorované osoby se chovají přirozeně; 

zjevné, zde může docházet k určitým zkreslením. 

 

Metoda pozorování s sebou přináší určitá úskalí, např. nedostatečná příprava 

pozorovatele (nebezpečí povrchnosti, spekulativní závěry), nedostatečné zajištění validity a 

spolehlivosti, subjektivní vstup pozorovatele, nedostatečná schopnost dedukce atd. 

 

Jako druhou metodu pro získání údajů jsem zvolila metodu písemného 

dotazování formou dotazníků. Tato metoda je určena k získávání hromadných údajů, 

přičemž údaje takto získané lze dobře statisticky zpracovávat. Jde o specifickou techniku 

sběru informací, která může probíhat bez přímého styku výzkumníka s respondenty a 

umožňuje oslovení většího počtu respondentů. Dotazování je zprostředkováno formulářem, 

do kterého respondenti zapisují své odpovědi.  

Otázky jsou formulovány jako otevřené – nenabízejí respondentům předem 

stanovené varianty odpovědí; polootevřené – respondent má předem stanovené varianty 

odpovědí a pokud si z nich nevybere, má možnost doplnit svou vlastní variantu odpovědi; 

uzavřené otázky – nabízejí úplný výčet možných odpovědí. 

V úvodu dotazníků je krátké vysvětlení za jakým účelem respondent dotazník 

vyplňuje. 

Mezi zásady dotazníku patří: zahrnuje všechny podstatné problémy, na něž jeho 

prostřednictvím hledáme odpověď; obsahuje celou šíři problematiky a formulace otázek je 

jednoznačná. 

 

Poslední použitou metodou, jejímž prostřednictvím jsem získala informace o 

společnosti, je osobní dotazování realizované formou individuálních rozhovorů s HR 
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manažerkou. Osobní dotazování je založeno na přímé komunikaci (Face to Face), přičemž 

hlavní výhodou je možnost přímé zpětné vazby. V rámci osobního dotazování rozlišujeme 

podle míry formalizace tyto druhy rozhovorů: nestandardizovaný rozhovor, který nemá 

stanovenou přesnou formulaci otázek ani jejich závazné pořadí. Je možné podle aktuální 

potřeby rozebírat jednotlivé otázky do větší hloubky. Standardizovaný rozhovor – rozvíjí se 

na základě pevně stanovených otázek a polostandardizovaný rozhovor – je vytvořeno 

schéma, které specifikuje okruhy otázek, jejich pořadí je možné zaměňovat. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

3. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stránky obsahovaly citlivé informace, společnost si nepřála je zveřejňovat. 
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4. ANALÝZA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

4.1  Strategie vzdělávání 

 

V uceleném systému vzdělávání a plánování individuálního rozvoje spatřuje 

společnost nezbytný prvek pro udržení konkurenceschopnosti firmy a její existenci v rámci 

globální společnosti. 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. se při vzdělávání svých zaměstnanců řídí 

následujícími pravidly: 

• Priority ve vzdělávání vycházejí z priorit společnosti, kterými jsou kvalita a 

služby zákazníkům, 

• Divize lidských zdrojů a bezpečnosti (dále jen DLZB) realizuje ve spolupráci 

s manažery jednotlivých divizí strategii vzdělávání zaměstnanců danou 

vedením společnosti, 

• osobní rozvoj zaměstnance v rámci společnosti je plánován nadřízeným 

pracovníkem ve spolupráci se zaměstnancem a pověřenými zaměstnanci 

DLZB, 

• pravidelné vzdělávání a trénink zaměstnanců, včetně přezkoumání nabytých 

znalostí a vědomostí, je nutnou podmínkou kvalifikace zaměstnance ve 

farmaceutické společnosti 

• důkladná příprava a zaškolení nových zaměstnanců je základním 

předpokladem pro udržení správné a efektivní výroby ve společnosti. 

 

4.2  Principy systému vzdělávání 

 

Profil požadavků – přímý nadřízený stanoví minimální rozsah vzdělávání a 

praktického tréninku pro každou pracovní pozici. 

Přiřazení – dle požadavků na danou pozici je každému zaměstnanci stanoven 

rozsah a plán získávání a zvyšování kvalifikace.  
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Kombinace znalostí a praktických dovedností – vzdělávání vychází 

z kombinace dvou podmínek: požadovaná úroveň proškolení trenérem/nadřízeným a získání 

požadované úrovně praktických dovedností. 

Pravidelné opakování vzdělávání a zvyšování úrovně – vzdělávání je jednak 

periodicky opakováno, jednak je jeho obsah podrobován revizi. 

Evidence a dohledatelnost – evidence záznamů o vzdělávání musí být vedena 

takovým způsobem, aby byla věrohodná, aktuální a umožňovala dohledatelnost údajů. 

Neopominutelnost – zákonně a firemně povinná školení nelze vynechat ve 

prospěch plnění jiných pracovních úkolů, například výrobního plánu. 

 

4.3  Cílové skupiny vzdělávaných zaměstnanců 

 

Při stanovování plánu vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance je rozhodující 

zastávaná pozice a příslušnost k určité skupině zaměstnanců. 

Dle vztahu ke společnosti: 

– kmenoví zaměstnanci, 

– zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní 

činnosti, 

– agenturní zaměstnanci, 

– zaměstnanci externích firem a návštěvy (např. montéři dodavatelů strojního či 

laboratorního vybavení), 

– studenti na praxi či brigádě. 

Dle vztahu k výrobě – rozdělení je důležité pro školení správné výrobní praxe: 

– zaměstnanci s přímým vztahem k výrobě, 

– zaměstnanci bez přímého vztahu k výrobě. 

Dle délky zaměstnání ve společnosti: 

– nově nastupující zaměstnanci do tří měsíců od nástupu do zaměstnání, 

– kmenoví zaměstnanci nad tři měsíce od nástupu do zaměstnání. 

Dle pracovní pozice: 

 a) technici 

– ředitelé, manažeři, vedoucí oddělení, specialisté, referenti, 

– technologové, mistři, 
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– administrativně technická podpora, 

b) dělníci 

– farmaceutičtí operátoři, chemičtí operátoři, 

– operátoři seřizovači a mechanici seřizovači 

– laboranti 

– skladoví operátoři 

– zaměstnanci inženýringu/údržby 

– pomocný personál 

 

Zaměstnanci jsou zařazeni nadřízeným do vzdělávacích okruhů s přihlédnutím ke 

své pracovní náplni.  

 

4.4  Systém vzdělávání 

 

4.4.1 Vstupní školení a proces získávání kvalifikace 

Povinná část vstupního školení – je povinná pro všechny nově nastupující 

zaměstnance bez ohledu na pozici, kterou budou vykonávat. Musí ji absolvovat každý nový 

zaměstnanec společnosti před nástupem na pracoviště. Bez prokazatelného absolvování 

nemůže zaměstnanec vykonávat práci. 

Povinná část obsahuje: 

1. blok – koná se první den nástupu do zaměstnání, zahrnuje školení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP); informace o společnosti; personální část a Kodex 

firemního chování.  

2. blok – koná se zpravidla druhý den nástupu do zaměstnání a obsahuje 

informace o ochraně životního prostředí; školení požární ochrany (dále jen PO) a školení 

správné výrobní praxe (dále jen SVP). 

3. blok – se provádí zpravidla třetí den nástupu do zaměstnání a zahrnuje školení 

z oblasti narkotik a farmakovigilance. 

 

Nepovinná část vstupního školení – cílem je dát zaměstnancům, kteří nemají 

povědomí o farmaceutické výrobě, základní přehled o zákonitostech a procesech ve výrobě a 

balení; aktivních a pomocných látkách; strojním zařízení a podobně. Bloky jsou sestaveny a 
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organizovány personálním útvarem na základě požadavků ředitelů/manažerů. Obsah je vždy 

přizpůsoben požadavkům na kvalifikaci obsazovaných pozic.  

 

Základní školení BOZP, PO a SVP – musí být provedeno okamžitě po zařazení 

zaměstnance na pracoviště. Za provedení všech školení je zodpovědný přímý nadřízený, 

provádí také namátkové ústní přezkoušení zaměstnance k prověření jeho znalostí. 

 

Proces získávání kvalifikace – nadřízený vypracuje a při nástupu předloží 

novému zaměstnanci plán získávání kvalifikace a určí garanta2. Proces je rozdělen na období 

prvních tří měsíců (zkušební doba) a na další období. Před ukončením zkušební doby 

proběhne hodnocení první části procesu a v případě: 

• závažného neplnění stanovených cílů dojde k ukončení pracovního poměru ve 

zkušební době; 

• jakýchkoli pochybností o schopnostech nového zaměstnance dojde ke 

zkrácení doby určité na 6 měsíců; 

• úspěšného plnění cílů pokračuje proces dle původního plánu. 

Další hodnocení procesu získávání kvalifikace probíhá průběžně při přechodu do 

vyšších stupňů zralosti/samostatnosti, tj.: 

1. stupeň – nově nastoupivší zaměstnanec – probíhají zákonně a firemně povinná 

školení; 

2. stupeň – stínuje zkušené zaměstnance, pracuje pod dohledem zkušeného 

zaměstnance; 

3. stupeň – pracuje samostatně; 

4. stupeň – je schopen zaškolovat nově nastoupivší zaměstnance.  

 

4.4.2 Zákonně povinná školení 

Společnost je povinna je organizovat, aby splnila zákonem dané podmínky. 

Povinností nadřízeného je zajistit, aby všichni jeho podřízení byli proškoleni ze zákonně 

povinných školení. 

                                                 
2 Post garanta smí zaměstnanec vykonávat poté, co se kvalifikoval na stupeň 4. 
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Periodická školení BOZP, PO a prevence závažných havárií (dále jen PZH) – 

zadavatelem tohoto vzdělávání je nadřízený. Jsou realizována minimálně jedenkrát za rok, 

PZH jedenkrát za 3 roky. Vzdělávání je prováděno podle schválených osnov.  

Školení řidičů motorových vozidel – vychází ze zákona č. 247/2000 Sb., o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Zkoušky odborné způsobilosti 

Speciální školení 

• Zdvihací zařízení – všichni zaměstnanci, kteří v rámci své práce obsluhují 

zdvihací zařízení musí být proškoleni a přezkoušeni. Toto školení musí být 

obnovováno každých 12 měsíců, provádí ho revizní technik pro zdvihací 

zařízení. 

• Tlaková zařízení – všichni zaměstnanci, kteří v rámci své práce obsluhují 

tlaková zařízení musí být proškoleni a přezkoušeni. Toto školení musí být 

obnovováno každých 36 měsíců, provádí ho revizní technik pro tlaková 

zařízení. 

• Manipulační vozíky – všichni zaměstnanci, kteří v rámci své práce obsluhují 

manipulační vozíky musí být proškoleni a přezkoušeni. Toto školení musí být 

obnovováno každých 12 měsíců, provádí ho lektor pro manipulační vozíky. 

• Výtahy – zaměstnanci útvaru smí používat nákladní výtahy jako obsluha až 

po absolvování školení, které musí být obnovováno každých 36 měsíců. 

Školení provádí revizní technik pro výtahy. 

• Používání automobilů ke služebním cestám – zaměstnanci se řídí 

příslušnými předpisy společnosti. Školení se provádí v tříletých intervalech. 

Zaměstnanci, kteří mají trvale přiděleno služební vozidlo k užívání, absolvují 

školení jedenkrát za 12 měsíců. 

 

4.4.3 Firemně povinná školení 

Toto vzdělávání je povinné z hlediska plnění požadavků kladených na správnou 

výrobní praxi z hlediska interních i externích (obchodních i státních) auditorů. 
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Školení správné výrobní praxe (dále jen SVP) – školení SVP na pracovišti je 

prováděno přímým nadřízeným, technologem nebo vedoucím střediska. Je periodicky 

opakováno v rámci školení zaměstnanců střediska jedenkrát ročně dle plánu na příslušný 

rok. Témata jsou plánována v plánu školení, popřípadě jsou realizována podle vzniklých 

potřeb na pracovišti. Frekvence a rozsah závisí na vztahu zaměstnance k výrobě.  

Školení se zaměřením na prováděnou pracovní činnost – zaměstnanci jsou 

proškolováni z dokumentů podle svého pracovního zařazení, tj. z těch, které jsou základními 

dokumenty ke konkrétním činnostem zaměstnance a musí být prokazatelně proškolen 

z činností, které vykonává. V případě zjištění nedostatků je nutné školení opakovat. Probíhá 

nejméně jedenkrát za 12 měsíců.  

Opatření jednatelů – zaměstnanci jsou průběžně proškolováni tak, jak jsou 

Opatření jednatelů vydávána v závislosti na platnosti vydaného opatření. 

 

4.4.4 Kurzy osobního rozvoje 

Kurzy nejsou povinné, odráží požadavky oddělení a pracovní pozice na rozvoj 

jednotlivců. 

Jazykové kurzy – po dohodě s nadřízeným si zaměstnanec zvolí odpovídající 

jazykový kurz (individuálně nebo organizovaný personálním útvarem).  

Počítačové kurzy – zaměstnanec si v nabídce počítačových kurzů na intranetu 

společnosti vyhledá kurz a po schválení nadřízeným se do něj přihlásí. 

Kurzy osobního/manažerského rozvoje – jsou organizované formou 

dlouhodobých vzdělávací programů – např. Kompetentní vedoucí, Kompetentní manažer 

nebo formou jednotlivých otevřených kurzů. 

Ostatní odborná a profesní školení – vyžaduje-li to povaha pracovní činnosti, 

zaměstnanec musí absolvovat další předepsaná odborná školení, která jsou většinou 

ukončena přezkoušením a vydáním certifikátu. Školení organizuje nadřízený a provádí 

externí lektor. Jedná se např. o svářečské zkoušky. 
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4.5  Evidence vzdělávání 

 

Dokladem o absolvování školení je prezenční listina školení (viz Příloha č. 5), 

v níž je zaznamenáno téma školení; jméno, příjmení a podpis školeného zaměstnance; datum 

a doba školení; způsob ověření a hodnocení znalostí; podpis školitele. Přílohou je aktuální 

osnova školení.  

Každý zaměstnanec společnosti vlastní školící list zaměstnance (viz Příloha č. 6), 

do kterého je zaznamenáno datum konání; téma a počet hodin školení; podpis školitele 

každého absolvovaného školení. První školící list obdrží zaměstnanec v rámci vstupního 

školení.  

 

4.6  Plán a obsah vzdělávání 

 

Individuální rozvoj zaměstnanců je plánován na základě pravidelného hodnocení 

zaměstnanců, při němž stanovuje nadřízený svým podřízeným nové pracovní úkoly a cíle, 

získávání a rozšiřování kompetencí, rozvoj, vzdělávání a změny nároků na zaměstnance 

v průběhu hodnotícího období. 

Plán vzdělávání sestavuje ředitel divize/manažer útvaru/vedoucí oddělení na 

kalendářní rok. Je vydán formou příkazu ředitele/manažera a musí být vypracován a 

distribuován vždy do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. 

Plnění plánu vzdělávání je zaznamenáváno průběžně, a to u každého zaměstnance 

individuálně.  

U divizí, kde jsou zaměstnanci v dělnických pozicích, provede mistr/technolog na 

konci každého kvartálu kontrolu plnění plánu. U ostatních divizí provádí nadřízený kontrolu 

plnění plánu u svých podřízených průběžně. 

 

4.7  Ověřování znalostí zaměstnanců a vyhodnocení úspěšnosti    

vzdělávacích aktivit 

 

Zaměstnanci mohou obsluhovat jednotlivá zařízení a účastnit se pracovních 

operací až po prokazatelném proškolení z příslušných standardních operačních postupů, 

návodů na obsluhu, pracovních instrukcí a ověření znalostí. Ověření znalostí a hodnocení 

(prospěl/neprospěl) musí být vždy doloženo. V případě, že zaměstnanec neprokáže 
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dostatečné znalosti, musí vykonat opakovanou zkoušku k prokázání, zda je schopen i nadále 

provádět činnost podle své pracovní náplně. Pokud i opakovaná zkouška prokáže, že 

zaměstnanec nemá potřebné znalosti a dovednosti, je další postup závislý na tom, zda jeví 

snahu o zlepšení nebo ne. V případě prokazatelné snahy může být vypracován individuální 

plán k nápravě, zaměstnanec však smí práci vykonávat pouze pod dozorem. V opačném 

případě se postupuje individuálně (řešení společně s personální útvarem), neproškolený 

zaměstnanec nesmí vykonávat práci, která proškolení jednoznačně vyžaduje.  

Ověření znalostí se provádí ústní nebo písemnou zkouškou a vyhodnocením 

prospěl/neprospěl (kritéria hodnocení stanovuje školitel) anebo praktickým ověřením 

nabytých znalostí, dovedností a zápisem o výsledku. 

Skupinové vzdělávací a rozvojové aktivity realizované společností mohou být 

vyhodnoceny zadavatelem3 na základě písemného hodnocení, které účastníci vyplní po 

skončení vzdělávací akce (viz Příloha č. 7). Výsledky hodnocení se stanou podkladem pro 

plánování dalšího vzdělávání. 

Zlepšení v pracovních a osobních oblastech rozvoje dosažené absolvováním 

rozvojových akcí jsou sledována a hodnocena v pracovním procesu přímým nadřízeným.  

Zájem o vzdělávání, jeho absolvování a uplatnění výsledků v pracovní činnosti je 

součástí pravidelného hodnocení zaměstnanců. 

 

4.8  Projekt ,,Školení je šance“ 

 

Začátkem dubna roku 2010 zahájila společnost realizaci projektu ,,Zvýšení 

adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti“, který je realizován v rámci 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, projekt na vzdělávání zaměstnanců –

,,Školení je šance“.  

Cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců prostřednictvím 

zvyšování jejich odborných znalostí a dovedností. V rámci projektu je realizován dvouletý 

vzdělávací program, ten zahrnuje 17 oblastí vzdělávání  (např. finance; nákupní dovednosti; 

laboratoře; logistika, IT, měkké dovednost a další). Předpokládaný počet zaměstnanců, kteří 

se zúčastní vzdělávacího programu je zhruba 580. 

                                                 
3 Zadavatel je osoba zodpovědná za organizaci, hodnocení, účtování a evidenci tréninku . 
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Celkové náklady projektu jsou 6 707 009 Kč. Dotace z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu tvoří 60% z celkových nákladů, tj. 4 024 305 Kč. Období realizace 

projektu je duben 2010 až březen 2012.  

 

4.9  Vlastní pozorování v rámci adaptačního vzdělávání 

 

Pro své pozorování jsem zvolila dvou a půl denní vstupní školení pro nové 

zaměstnance. Pozorování proběhlo 1., 4. a 5. dubna 2011 v prostorách společnosti. 

 

Pátek 1. dubna 2011 – první část školení započala v 8:00 úvodními 

organizačními informacemi. V 8:15 začalo vlastní školení BOZP formou přednášky 

s prezentací. Velmi pozitivně bych hodnotila zpestření video nahrávkou z oblasti BOZP, 

která však musela být pro úvodní slovo ředitele divize lidských zdrojů a bezpečnosti 

přerušena. Po shlédnutí celého videa následoval test z této oblasti. Po vyhodnocení 

pokračoval školitel dále (např. práva a povinnosti zaměstnanců; kvalifikace zaměstnanců; 

prevence rizik atd.) formou přednášky s prezentací, která už nebyla účastníky vnímána tak 

pozitivně jako předchozí část. Jednotvárnost výkladu se školitel snažil prokládat vtipnými 

obrázky a historkami ze společnosti. Nedostatečná podle mého názoru však byla zpětná 

vazba, kterou očekával od svých posluchačů, ale nedokázal je upoutat natolik, aby reagovali. 

Před ukončením této části školení podepsal školitel všem jejich školicí listy.  

Ve 13:00 začala druhá část školení. Úvod se týkal historie a založení společnosti, 

další oblastí byly informace o společnosti (např. pracovní řád; pracovní doba a přestávky 

v práci; kolektivní smlouva; Kodex firemního chování atd.) a opět zde byla použita 

přednáška s prezentací. Zpestřením byl film na téma ,,Kvalita je v mých rukou“, který zaujal 

všechny přítomné. Následoval test z Etického kodexu a jeho společné vyhodnocení. Zde 

bych ale chtěla upozornit na to, že školitelka si příliš nerozuměla s počítačem, spuštění filmu 

si vyžádalo několikaminutové zdržení. Nakonec se film podařilo spustit, ovšem pokus o 

spuštění dalšího filmu skončil neúspěšně.  

 

Pondělí 4. dubna 2011 – další den školení začalo v 7:00. První blok se týkal 

informací o působení odborové organizace v Teva Czech Industries s.r.o. Školitel neměl 

připravenou žádnou prezentaci, což nepředstavuje žádný nedostatek. Ovšem na co je potřeba 

upozornit, je jeho způsob komunikace a vystupování, které bych hodnotila jako 
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podprůměrné. Během svého vystupování se díval do země případně z okna, měl ruku v 

kapse, neudržoval žádný kontakt s posluchači. 

Druhý blok byl z oblasti zákonně povinných školení a týkal se Prevence 

závažných havárií. Z dosavadních dvou dnů školení byla tato část nejlepší. Počítačová 

prezentace byla velmi zajímavá, plná obrázků a výklad školitelka doplnila zajímavostmi 

z praxe. Po každé dílčí části se zeptala, zda má někdo nějaký dotaz nebo jestli bylo něco 

nejasné. Následovalo napsání testu a jeho společné vyhodnocení. Poté pokračovala se 

stejným úspěchem ještě výkladem na témata Nakládání s odpady a Chemické látky.  

Dalším blokem v pořadí bylo Školení zaměstnanců o požární ochraně. Školitelem 

byl v tomto případě přímo hasič ze společnosti. Měl stejně jako jeho předchůdci připravenou 

počítačovou prezentaci. Přestože hasič není profesionálním školitelem zvládl tuto roli 

úspěšně, až na některé případy, kdy mluvil nesrozumitelně. I zde následoval test, po jeho 

napsání překvapil školitel několika zajímavými videi z hasičských zásahů a cvičení ve 

společnosti.  

Témata posledního pondělního bloku byly Základy správné výrobní praxe; 

Řízená dokumentace; Tok materiálu a systém propouštění; Záznamová dokumentace; Čisté 

prostory a Mikrobiologie. Podporou výkladu byla opět prezentace. Vystoupení školitelky 

bylo nezáživné a pro čtení jejích poznámek při přechodu na další snímek také přerušované. 

Často používala slova třeba, prostě a podobně.  

 

Úterý 5. dubna 2011 – poslední den začalo školení opět v 7:00. Prvním tématem 

byla Narkotika. Výklad školitelky bez jakékoli podpory počítačové prezentace bych 

hodnotila jako velmi zajímavý a přínosný. Z tohoto tématu rovněž následoval test. 

Další téma se týkalo Farmakovigilance4, zde už školitelka použila prezentaci. Její 

výklad byl jasný, stručný a objasňoval jen důležité oblasti.  

Tímto bylo školení ukončeno a pro nové zaměstnance si přišli příslušníci 

jednotlivých útvarů, do kterých byli zařazení a další školení pokračovalo přímo na 

pracovišti. Spolu se mnou byli ještě tři noví zaměstnanci přiřazeni do nového závodu na 

výrobu pevné lékové formy. Ihned po zařazení na pracoviště bylo provedeno Základní 

školení BOZP, PO a SVP. Zde bych chtěla zdůraznit, že přístup a forma školení byly 

naprosto nevyhovující. Posadili nás na čtyři hodiny do malé místnosti, obdrželi jsme 

dokumenty (Provozní řád, Požární řád a Opatření jednatelů), které jsme měli sami 

                                                 
4 Dozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku 
nežádoucích účinků.  
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prostudovat. Z mého pohledu byla problémem komunikace ze strany nadřízeného, který nás 

o ničem neinformoval a ani neprovedl namátkové ústní přezkoušení k prověření našich 

znalostí.   

 

4.10 Analýza dotazníkového šetření  

 

Dotazníkové šetření zaměřené na vzdělávání v rámci adaptačního procesu 

proběhlo ve společnosti v měsíci dubnu. Všem nových zaměstnancům, bez ohledu na jejich 

budoucí pozici, byl rozdán dotazník (viz Příloha č. 3) – celkem tedy 25 dotazníků. 

Dotazník obsahoval 12 otázek, z toho 7 otázek bylo uzavřených, případně 

polootevřených; jedna otázka obsahovala 7 podotázek a byla formou hodnotící škály; 3 

otázky identifikační a poslední otázka umožňovala respondentům sdělit další poznatky, 

návrhy a podobně.  

Z celkového počtu 25 dotazníků, což odpovídá počtu nově nastupujících 

zaměstnanců, se vrátilo 10, což představuje 40% návratnost. 

 

Otázka č. 1: Je podle Vašeho názoru vstupní školení důležité? 
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Touto otázkou jsem zjišťovala názor zaměstnanců na důležitost vstupního 

školení. Z grafu je patrné, že měli na výběr ze čtyř odpovědí. Odpověď ,,rozhodně ano, 

vstupní školení je důležité“ zvolilo 6 respondentů a ,,spíše ano“ respondenti 4. Odpovědi 

,,spíše ne“ a ,,rozhodně ne, je to ztráta času“ nezvolil žádný z respondentů. Z toho mohu 

usuzovat, že zaměstnanci vnímají vstupní školení jako významnou součást svého vzdělávání.  
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Otázka č. 2: Jste toho názoru, že čas strávený na vstupním školení byl efektivně 

využitý? 
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V této otázce měli respondenti možnost vybrat si opět ze čtyř variant. Celkem 5 

respondentů odpovědělo ,,rozhodně ano, vstupní školení bylo přínosné“, 4 respondenti jsou 

názoru ,,raději jsem už mohl/a být na pracovišti, žádný respondent nevybral odpověď ,,čas 

byl pro mě nevyužitý a promrhaný“ a poslední možnost ,,jiný názor“ zvolil jeden 

respondent, který sdělil: ,,školení bylo jistě přínosné pro nové zaměstnance, já však nastupuji 

zpět po mateřské dovolené a už spoustu věcí znám.“ 

 

Otázka č. 3: Vyhovoval Vám harmonogram vstupního školení (začátek, délka 

jednotlivých části, přestávky apod.)? 
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Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda dotazovaným harmonogram vstupního 

školení vyhovoval. Nejvíc dotazovaných, tj. 8 zvolilo odpověď ,,spíše ano“, odpověď 

,,rozhodně ano“ zvolil 1 respondent a pouze 1 odpověděl ,,rozhodně ne“. Zbývající odpověď 

,,spíše ne“ nezvolil žádný z dotazovaných. 
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Otázka č. 4: Byly pro Vás všechny informace na vstupním školení srozumitelné a 

pochopitelné? 
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Respondenti měli dvě možnosti. Pro 9 z celkových 10 respondentů byly 

informace na vstupním školení srozumitelné a pochopitelné, pouze 1 respondent označil 

možnost ,,ne“ a uvedl: ,,ty, které se netýkaly povahy mé práce“. 

 

Otázka č. 5: Všiml/a jste si nějakých předností, které měly vliv na kvalitu vstupního 

školení? 
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V grafu jsou vidět odpovědi na otázku, zda si zaměstnanci všimli nějakých 

předností, které ovlivnily kvalitu vstupního školení. Dva respondenti vybrali odpověď ,,ne 

žádných předností jsem si nevšiml/a“, nikdo nevybral ,,spíše ne, ocenil/a bych vlídnější 

přístup“. Odpověď ,,spíše ano, oceňuji příklady z praxe“ vybralo celkem 6 respondentů, 

zbývající 2 respondenti vybrali odpověď ,,ano, všiml/a jsem si“ a dodali: ,,pěkné, 

srozumitelné prezentace v PowerPointu, praktické příklady a pouštění videa“ a ,,oceňuji 

příklady z praxe, na těch jde určitě lépe udělat si představu než z čtení paragrafů a také 

oceňuji možnost obecného přehledu a náhledu na firmu, je to jedna a možná i jediná 
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příležitost vidět firmu jako komplex z širšího pohledu, pak už se každý bude setkávat jen se 

svým úsekem“. 

 

Otázka č. 6: Domníváte se, že při vstupním školení nových zaměstnanců je potřeba 

věnovat jim větší pozornost než při periodicky opakovaných školeních? 
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Na tuto otázku odpovědělo 7 respondentů ,,rozhodně ano“, pouze 1 respondent 

odpověděl ,,spíše ano“ a 2 respondenti ,,ani ano ani ne, tak napůl“. Odpovědi ,,spíše ne“ a 

,,rozhodně ne“ nebyly zvoleny žádným z respondentů. 

 

Otázka č. 7: Kterou metodu vzdělávání by jste zvolil/a pro vstupní školení? 
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V této otázce jsem chtěla zjistit, jakou metodu vzdělávání by zaměstnanci pro 

vstupní školení zvolili. Přednášku by zvolilo 5 zaměstnanců, nikdo nezvolil samostudium a 

workshop, jeden zaměstnanec by upřednostnil e-learning a jako poslední možnost ,,jiná“ 

byla navržena ,,praktická ukázka“. Jeden respondent označil 2 odpovědi najednou, a to 

přednášku a diskuzi.  
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Otázka č. 8: Ohodnoťte jednotlivá kritéria jako ve škole. 

Školení BOZP průměrné hodnocení  Školení SVP průměrné hodnocení 
vystupování 1,5  vystupování 1,4 
mluvený projev 1,5  mluvený projev 1,6 
reakce na otázky 1,4  reakce na otázky 1,4 
odborná úroveň 1,4  odborná úroveň 1,7 
rychlost výkladu 2  rychlost výkladu 1,8 
srozumitelnost 1,8  srozumitelnost 1,7 
video 1,3  video 1,4 
promítání 1,2  promítání 1,5 

CELKEM 1,52  CELKEM 1,55 
Personální část, 

Etický kodex 
průměrné hodnocení  Narkotika průměrné hodnocení 

vystupování 1,3  vystupování 1,3 
mluvený projev 1,4  mluvený projev 1,4 
reakce na otázky 1,5  reakce na otázky 1,2 
odborná úroveň 1,4  odborná úroveň 1,2 
rychlost výkladu 1,3  rychlost výkladu 1,4 
srozumitelnost 1,2  srozumitelnost 1,3 
video 1,3  video 1,4 
promítání 1,2  promítání 1,3 

CELKEM 1,33  CELKEM 1,33 
Životní prostředí průměrné hodnocení  Farmakovigilance průměrné hodnocení 
vystupování 1,3  vystupování 1,1 
mluvený projev 1,3  mluvený projev 1,3 
reakce na otázky 1,3  reakce na otázky 1,4 
odborná úroveň 1,5  odborná úroveň 1,1 
rychlost výkladu 1,5  rychlost výkladu 1,5 
srozumitelnost 1,3  srozumitelnost 1,4 
video 1,2  video 1,1 
promítání 1,2  promítání 1,4 

CELKEM 1,33  CELKEM 1,30 
Školení PO průměrné hodnocení    

vystupování 1,3    
mluvený projev 1,4    
reakce na otázky 1,2    
odborná úroveň 1,2    
rychlost výkladu 1,1    
srozumitelnost 1,3    
video 1,2    
promítání 1,4    

CELKEM 1,26    

V této otázce respondenti hodnotili známkami (jako ve škole) jednotlivá kritéria. 

Z tabulky vidíme, že nejlépe hodnotili Školení PO a Farmakovigilance, další místa obsadilo 
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Životní prostředí; Personální část a Etický kodex a Narkotika. Nejhůře hodnotili respondenti 

Školení BOZP a Školení SVP. 

 

Otázka č. 9: Jste. 
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Z grafu je patrné, že z 10 respondentů bylo 6 mužů a 4 ženy. 

 

Otázka č. 10: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je? 
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Nejvyšší dosažené vzdělání označilo 7 dotazovaných jako střední s maturitou. 2 

označili vysokoškolské a 1 dotazovaný označil vyučen. 
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Otázka č. 11: Váš věk je? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let

po
če

t o
dp

ov
ěd

í

 

Z celkového počtu 10 respondentů vybralo odpověď ,,do 30 let“ 7, odpověď ,,31 

– 40 let“ vybrali 2 respondenti a 1 respondent ,,41 – 50 let“. Poslední dvě varianty odpovědí  

,,51 – 60 let“ a ,,61 a více let“ nebyly označeny žádným z respondentů. 

 

Otázka č. 12: Chcete ještě něco sdělit? 

U této otázky možnost něco sdělit využil jeden z dotazovaných a to: ,,u 

hodnocení známkou je rozhodování nelehké, když každý školitel má jiný projev a styl“. 
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Současně s dotazníkovým šetřením zaměřeným na vzdělávání v rámci adaptace 

proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na další rozvoj zaměstnanců ve výrobě. 

Dotazník (viz Příloha č. 4) obsahoval 14 otázek, z toho 7 otázek bylo uzavřených; 

3 polootevřené; 3 otázky identifikační a poslední otázka umožňovala respondentům sdělit 

jejich návrhy na zlepšení. 

Z celkového počtu 40 dotazníků se vrátilo 28, což představuje 70% návratnost. 

 

Otázka č. 1: Je podle Vás rozvoj zaměstnanců důležitý? 
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Pro 21 respondentů je rozvoj zaměstnanců rozhodně důležitý, zbylých 7 

respondentů označilo odpověď ,,spíše ano“, nikdo pak neoznačil odpovědi ,,spíše ne“ a 

,,rozhodně ne“. 

 

Otázka č. 2: Domníváte se, že je nabídka vzdělávacích kurzů dostačující pro Váš další 

rozvoj? 
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Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda zaměstnanci vnímají nabídku vzdělávacích 

kurzů jako dostačující pro svůj další rozvoj. Celkem 17 zaměstnanců odpovědělo ,,rozhodně 
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ano“, ,,spíše ano“ odpovědělo 8 zaměstnanců a ,,spíše ne“ zaměstnanci 3, odpověď 

,,rozhodně ne“ nevybral žádný ze zaměstnanců. 

 

Otázka č. 3: Máte sestaven plán získávání kvalifikace? 
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Všech 28 dotazovaných má sestaven svůj plán získávání kvalifikace. 

 

Otázka č. 4: Jste podporován/a svým nadřízeným v oblasti vzdělávání a rozvoje? 
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Touto otázkou jsem zjišťovala, zda mají zaměstnanci podporu svého nadřízeného 

v oblasti vzdělávání a rozvoje. 8 respondentů uvedlo, že jsou rozhodně podporováni svým 

nadřízeným, 19 respondentů ,,spíše ano“, pouze jeden ,,spíše ne“, žádný pak neuvedl 

,,rozhodně ne“. 
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Otázka č. 5: Jakých vzdělávacích kurzů jste se účastnil/a? 
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V této otázka měli respondenti možnost označit současně více odpovědí. Celkem 

23 respondentů absolvovalo kurz angličtiny, 11 respondentů počítačový kurz a 6 

respondentů označilo odpověď ,,jiný“ a uvedli: ,,Oracle“, což je ve firmě používaný 

software. 

 

Otázka č. 6: Uvítal/a by jste i jiné jazykové kurzy než angličtinu? 
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25 dotazovaným postačuje kurz angličtiny, 2 dotazovaní by uvítali kurz němčiny, 

jeden dotazovaný italštinu a možnost ,,jiný“ nebyla vybrána. 
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Otázka č. 7: Využíváte znalosti získané ve vzdělávacím kurzu ve své práci? 
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Z grafu je patrné, že 6 respondentů zvolilo odpověď ,,rozhodně ano“ a ,,spíše 

ano“ pak 21 respondentů, pouze jeden se domnívá, že znalosti získané ve vzdělávacím kurzu 

spíše nevyužívá, možnost ,,rozhodně ne“ nezvolil ani jeden respondent. 

 

Otázka č. 8: Pro Kurzy osobního rozvoje (jazykové, počítačové aj. kurzy) 

upřednostňujete jaké školitele? 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

interní externí neupřednotňuji

po
če

t o
dp

ov
ěd

í

 

Celkem 18 respondentů neupřednostňuje interního či externího školitele, 7 

respondentů upřednostňuje interní školitele a zbylí 3 respondenti školitele externí. 
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Otázka č. 9: Jaká metoda vzdělávání Vám nejvíc vyhovuje? 
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Nejvíc respondentů, tj. 11 zvolilo ,,e-learning“, dále 9 respondentů zvolilo 

,,workshop“, 5 ,,přednášku“ a 2 ,,samostudium“, ,,diskuze“ byla zvolena jedním 

respondentem a žádný neuvedl jinou metodu. 

 

Otázka č. 10: Máte jako účastník kurzu možnost hodnotit úroveň vzdělávací akce? 
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Možnost ,,vždy“ hodnotit vzdělávací akce označilo 27 zaměstnanců, pouze 1 

označil možnost ,,někdy“. Možnost ,,nikdy“ neoznačil nikdo. 
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Otázka č. 11: Jste: 
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Z celkového počtu 28 dotazovaných bylo 17 žen a 11 mužů. 

 

Otázka č. 12: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je? 
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Nejvyšší dosažené vzdělání 2 respondentů je ,,vyučen“, 23 respondentů dosáhlo 

nejvyššího vzdělání ,,střední s maturitou“ a 3 respondenti vzdělání ,,vysokoškolské“. 
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Otázka č. 13: Váš věk je? 
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Z grafu je patrné, že 11 zaměstnanců bylo ve věku ,,do 30 let“, 13 zaměstnanců 

ve věku 31 – 40 let“. V rozmezí ,,41 – 50 let“ 3 zaměstnanci a 1 zaměstnanec ve věku ,,51 – 

60 let“. 

 

Otázka č. 14: Máte nějaké návrhy na zlepšení? 

Žádný z respondentů na tuto otázku neodpověděl.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Na základě získaných informací z vlastního pozorování, dotazníkového šetření a 

informací ze společnosti navrhnu doporučení pro zlepšení v oblasti vstupního vzdělávání 

zaměstnanců: 

Vyškolit vlastní vzdělavatele pro okruh zákonně a firemně povinných školení 

v oblasti prezentačních dovedností. Kurz prezentačních dovedností je většinou zaměřen na 

řečnické dovednosti, verbální a neverbální komunikaci, odbourání strachu a nervozity, 

efektivní uspořádání obsahu a struktury prezentace. Cena kurzu se pohybuje kolem 3 500 Kč 

bez DPH za osobu. Obvyklá délka kurzu je 1 den. Kurz prezentačních dovedností pomůže 

vzdělavatelům v oblastech: přípravy prezentace; pohybu a přecházení v prostoru; řeči těla, 

gest, pohledu; očního kontaktu; práce s hlasem; sestavení projevu/prezentace; jak začít a jak 

zakončit projev/prezentaci; odbourat trému a mnoho dalších. 

Reagovat na trendy ve vzdělávání, využít i dalších metod vzdělávání, například 

použít e-learning, workshop, diskuzi a jiné. Není nutné všechny části vstupního školení 

realizovat přednáškou s nedílnou součástí powerpointové prezentace. Rozeznat správnou 

metodu vzdělávání je náročné. Vhodné je kombinovat několik metod najednou. Vzdělávání 

se tak stane pro vzdělávané osoby mnohem atraktivnější. 

Nepřetěžovat látku nadbytečnými informacemi, zaměřit se pouze na to, co je 

důležité (např. pro splnění testu) a ostatní informace použít jako doplňující materiál třeba 

v tištěné podobě. 

Vytvořit zkrácenou verzi vstupního školení pro zaměstnance vracející se 

například z mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti apod., povinně by museli 

absolvovat části s testem, další oblasti školení by mohli absolvovat dobrovolně, popřípadě 

poskytnout jim školení v tištěné verzi. 

Proškolit školitele v používání výpočetní, projekční a moderační techniky 

používané ve školící místnosti IT odborníky společnosti. 

Zavést hodnocení vstupního školení stejně jako u ostatních skupinových 

vzdělávacích a rozvojových aktivit realizovaných společností. K tomu je možné využít již 

existující hodnotící dotazník pro účastníky kurzu s modifikací některých otázek. Vzhledem 

k tomu, že se školení zaměřuje na zaměstnance, je třeba zapojit je do rozmluvy o metodách a 
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formách vzdělávání. Jejich námitky, připomínky a vylepšení mohou být použity například u 

periodických školení. 

Spustit software na evidenci školení zaměstnanců – absolvované kurzy; termíny 

pro obnovení školení; kurzy osobního rozvoje atd.; evidovat také výsledky/hodnocení 

zaměstnance. A umožnit zaměstnancům prostřednictvím intranetu nahlížet do své složky 

v systému. 

Pro udržení jazykové úrovně zaměstnanců bych doporučila zavedení kurzu 

anglické konverzace. Jestliže zaměstnanci nějaké znalosti mají, ale dále je nerozvíjí nebo 

jazyk nepoužívají, zpravidla mnoho nabytých znalostí zapomenou. Pro zaměstnance s nižší 

úrovní znalostí anglického jazyka je možné zavést e-learningové kurzy k procvičování a 

upevnění jejich znalostí. 

Zachovat stávající hodnocení vzdělávacích akcí účastníky po jejich skončení. Je 

třeba, aby tyto vzdělávací akce bylo hodnoceny všemi účastníky. Dále je možné zavést 

hodnocení všech vzdělávacích akcí a systému vzdělávání a rozvoje za uplynulý rok – 

spokojenost zaměstnanců; jejich návrhy na další kurzy aj. 
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6. ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci na téma ,,Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců“ 

jsem v jednotlivých kapitolách rozebírala nejprve teoretická východiska pojednávající o 

lidském kapitálu a lidských zdrojích a o řízení těchto zdrojů, vzdělávání a rozvoji v 

organizaci, cyklu a metodách vzdělávání.  

Další kapitola měla název Charakteristika organizace a obsahovala základní 

informace o společnosti, v níž jsem práci zpracovávala – Teva Czech Industries s.r.o. 

Společně s kapitolou Analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců tvořily praktickou 

část práce. V této kapitole jsem se zabývala strategií vzdělávání, principy systému 

vzdělávání a samotným systémem vzdělávání, který se skládal ze vstupního školení, zákonně 

a firemně povinných školení a kurzů osobního rozvoje, dále pak evidencí, plánem a obsahem 

vzdělávání, ověřováním znalostí a vyhodnocováním úspěšnosti, a to vše ve zmíněné 

společnosti.  

Pro získání údajů jsem použila dvě techniky – pozorování a písemné dotazování. 

Pozorování proběhlo v rámci vstupního školení ve dnech 1., 4. a 5. dubna, průběh 

pozorování jsem popsala v subkapitole 4.9. V subkapitole 4.10 jsem graficky zpracovala 

jednotlivé otázky z písemného dotazování prostřednictvím dotazníků, které proběhlo po 

skončení vstupního školení. Současně proběhlo také druhé dotazníkové šetření zaměřené na 

další rozvoj zaměstnanců, jehož výsledky jsou rovněž zpracovány v subkapitole 4.10. 

Na základě zjištěných informací z pozorování a dotazníkového šetření jsem se 

v kapitole Návrhy a doporučení snažila nastínit vlastní návrhy a doporučení pro zlepšení 

v oblasti vstupního vzdělávání zaměstnanců a dalšího rozvoje. Jednalo se například o kurz 

prezentačních dovednosti pro interní školitele; proškolení v oblasti používání techniky; 

zavedení hodnocení také u vstupního školení; spuštění systému evidence vzdělávání, kurz 

anglické konverzace atd. Doufám, že společnost bude nakloněna případným změnám ve 

vstupním vzdělávání, případně i dalším, které mohly být iniciovány mými návrhy na 

zlepšení.      

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu současného procesu vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců v Teva Czech Industries s.r.o. a na základě zjištění navrhnout 

doporučení pro zlepšení. Domnívám se, že na základě návrhů na zlepšení vzdělávání a 

rozvoje jsem stanovený cíl splnila.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 
HR   Human Resource – lidské zdroje 

ŘLZ  Řízení lidských zdrojů 

DLZB  Divize lidských zdrojů a bezpečnosti 

PO  Požární ochrana 

PZH  Prevence závažných havárií 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SVP  Správná výrobní praxe 

IT  Information Technology – informační technologie 
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Příloha č. 1 – Organizační struktura 

 

 



Příloha č. 2 – Vnitřní struktura podniku 

Teva Czech Industries s.r.o. 

divize Pharma divize TAPI 

útvar Výroba 

útvar Kvalita 

útvar Materiálové 
hospodářství 

útvar Výroba 

útvar Kvalita 

útvar Výzkum a vývoj 

oddělení Kontrola jakosti 

oddělení Mikrobiologie 

oddělení Validace 

oddělení Jištění jakosti oddělení Kontrola jakosti 

oddělení Registrace 

oddělení Jištění jakosti 



Příloha č. 3 – Vzor dotazníku 

 

DOTAZNÍK 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

jmenuji se Veronika Ryglová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU 
Ostrava, oboru Management. V současnosti zpracovávám ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 
svou bakalářskou práci na téma ,,Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.“ Dotazník slouží ke 
zjištění údajů potřebných pro analýzu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v této společnosti, 
je zcela anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely této práce. 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

          Veronika Ryglová 

1. Je podle Vašeho názoru vstupní školení důležité? 

a) rozhodně ano, vstupní školení je důležité  c) spíše ne 
b) spíše ano      d) rozhodně ne, je to ztráta času 

 

2. Jste toho názoru, že čas strávený na vstupním školení byl efektivně využitý? 

 a) rozhodně ano, školení bylo přínosné 
 b) raději jsem už mohl/a být na pracovišti 
 c) čas byl pro mě nevyužitý a promrhaný 

 d) jiný názor, uveďte ……………………………………………………………… 
 
3. Vyhovoval Vám harmonogram vstupního školení (začátek, délka jednotlivých částí, přestávky 
apod.)?  

 a) rozhodně ano  c) spíše ne   
 b) spíše ano   d) rozhodně ne  
 
4. Byly pro Vás všechny informace na vstupním školení srozumitelné a pochopitelné? 

 a) ne, uveďte které: ……………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………….. 
b) ano 

 
5. Všiml/a jste si nějakých předností, které měly vliv na kvalitu vstupního školení? 

 a) ne, žádných předností jsem si nevšiml/a  
 b) spíše ne, ocenil/a bych vlídnější přístup 
 c) spíše ano, oceňuji příklady z praxe 
 d) ano, všiml/a jsem si, uveďte, ……………………………………………...... 

 …………………………………………………………………………………. 
 
6. Domníváte se, že při vstupním školení nových zaměstnanců je potřeba věnovat jim větší pozornost 
než při periodicky opakovaných školeních? 

 a) rozhodně ano  c) ani ano ani ne, tak napůl   e) rozhodně ne 
 b) spíše ano   d) spíše ne 
 
 
 



7. Kterou metodu vzdělávání by jste zvolil/a pro vstupní školení? 

 a) přednáška   c) e-learning   e) workshop  
 b) samostudium   d) diskuze    f  )jiná, ………………… 
 
8. Ohodnoťte jednotlivá kritéria jako ve škole: 

Školení BOZP 1 2 3 4 5 Správná výrobní praxe 1 2 3 4 5 
Školitel (p. Vondena):  Školitel (pí. Bíbová):  
– vystupování      – vystupování      
– mluvený projev      – mluvený projev      
– reakce na otázky      – reakce na otázky      
– odborná úroveň      – odborná úroveň      
– rychlost výkladu      – rychlost výkladu      
Téma:  Téma:  
– srozumitelnost      – srozumitelnost      
– video      – video      
– promítání      – promítání      

Personální část, Etický 
kodex 

1 2 3 4 5 Narkotika 1 2 3 4 5 

Školitel:  Školitel (pí. Kavková):  
– vystupování      – vystupování      
– mluvený projev      – mluvený projev      
– reakce na otázky      – reakce na otázky      
– odborná úroveň      – odborná úroveň      
– rychlost výkladu      – rychlost výkladu      
Téma:  Téma:  
– srozumitelnost      – srozumitelnost      
– video      – video      
– promítání      – promítání      

Životní prostředí 1 2 3 4 5 Farmakovigilance 1 2 3 4 5 
Školitel:  Školitel:  
– vystupování      – vystupování      
– mluvený projev      – mluvený projev      
– reakce na otázky      – reakce na otázky      
– odborná úroveň      – odborná úroveň      
– rychlost výkladu      – rychlost výkladu      
Téma:  Téma:  
– srozumitelnost      – srozumitelnost      
– video      – video      
– promítání      – promítání      

Požární ochrana 1 2 3 4 5       
Školitel:        
– vystupování            
– mluvený projev            
– reakce na otázky            
– odborná úroveň            
– rychlost výkladu            
Téma:        
– srozumitelnost            
– video            
– promítání      

 

      
 



9. Jste: 

 a) žena 
 b) muž 
 
10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 a) základní   c) střední s maturitou 
 b) vyučen   d) vysokoškolské 
 
11. Váš věk je: 

 a) do 30 let   c) 41 – 50 let   e) 61 a více let 
 b) 31 – 40 let   d) 51 – 60 let 
 
12. Chcete ještě něco sdělit? 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 – Vzor dotazníku 

 

DOTAZNÍK 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

jmenuji se Veronika Ryglová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU 
Ostrava, oboru Management. V současnosti zpracovávám ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 
svou bakalářskou práci na téma ,,Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.“ Dotazník slouží ke 
zjištění údajů potřebných pro analýzu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v této společnosti, 
je zcela anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely této práce. 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

          Veronika Ryglová 

1. Je podle Vás rozvoj zaměstnanců důležitý? 

a) rozhodně ano   c) spíše ne 
b) spíše ano    d) rozhodně ne 

 
2. Domníváte se, že je nabídka vzdělávacích kurzů dostačující pro Váš další rozvoj? 

 a) rozhodně ano   c) spíše ne  
 b) spíše ano    d) rozhodně ne 
 
3. Máte sestaven plán získávání kvalifikace? 

 a) ano 
 b) ne 
 
4. Jste podporován/a svým nadřízeným v oblasti vzdělávání a rozvoje? 

 a) rozhodně ano   c) spíše ne  
 b) spíše ano    d) rozhodně ne 
 
5. Jakých vzdělávací kurzů jste se účastnil/a? (možnost označit více odpovědí) 

 a) angličtina    c) jiný, uveďte: …………………………………… 
 b) počítačový kurz 
 
6. Uvítal/a by jste i jiné jazykové kurzy než angličtinu?  

 a) ne    c) italština  
 b) němčina   d) jiný, uveďte: ……………………………………………. 
 
7. Využíváte znalosti získané ve vzdělávacím kurzu ve své práci? 

 a) rozhodně ano   c) spíše ne  
 b) spíše ano    d) rozhodně ne 
 
8. Pro Kurzy osobního rozvoje (jazykové, počítačové aj. kurzy) upřednostňujete jaké školitele? 

 a) interní   b) externí    c) neupřednostňuji  
   
9. Jaká metoda vzdělávání Vám nejvíc vyhovuje? 

 a) přednáška   c) e-learning   e) workshop  
 b) samostudium   d) diskuze    f ) jiná, ………………….. 



10. Máte jako účastník kurzu možnost hodnotit úroveň vzdělávací akce? 

 a) vždy    b) někdy   c) nikdy 
 
11. Jste: 

 a) žena    b) muž 
 
12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 a) základní   c) střední s maturitou 
 b) vyučen   d) vysokoškolské 
 
13. Váš věk je: 

 a) do 30 let   c) 41 – 50 let   e) 61 a více let 
 b) 31 – 40 let   d) 51 – 60 let 
 
14. Máte nějaké návrhy na zlepšení? 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 5 – Prezenční listina školení 
 

PREZENČNÍ LISTINA ŠKOLENÍ 
Název školení:  Typový kurz:  

Provedení dle osnovy ze dne:  Datum školení:  

Doba trvání od:  do:  

Dodavatel:  

Ověření znalostí:  test           

 praktická zkouška  

 ústní zkouška 
Školitel:  

Originál prezenční listiny uložen:    zadavatel    útvar Podpis školitele:  

 

 OS. ČÍSLO PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITUL PODÚČET / NS PODPIS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 
 



Příloha č. 6 – Školicí list zaměstnance 
 

ŠKOLICÍ LIST ZAMĚSTNANCE 

Jméno a příjmení, titul Osobní číslo Číslo útvaru Číslo listu 

    

 

PŘEHLED ŠKOLENÍ 

Datum Téma / Název a číslo dokumentu 
Počet 
hodin 

Školitel 
(jméno a příjmení, podpis) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 



Příloha č. 7 
 

TEVA Czech Industries s.r.o.   

  

HODNOTÍCÍ  DOTAZNÍK  PRO  ÚČASTNÍKY  KURZU 

Jméno účastníka:      Datum konání: 

Název kurzu:       Jméno lektora: 

Hodnoťte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší hodnocení. Svoji volbu označte  X. 

       Poznámka k vaší volbě 

1. Kurz splnil moje očekávání / cíle 1 2 3 4 5  

2. Hodnocení práce lektora       

 – odborné znalosti 1 2 3 4 5  

 – komunikace s účastníky 1 2 3 4 5  

3. Materiály a pomůcky ke kurzu  
(pokud byly) 

1 2 3 4 5  

4. Poskytnuté informace mohu využít v 
praxi 

1 2 3 4 5  

5. Délka kurzu byla přiměřená 1 2 3 4 5  

6. Tempo tréninku bylo přiměřené 1 2 3 4 5  

7. Poměr teorie a praktických cvičení byl 
přiměřený 

1 2 3 4 5  

8. Organizace kurzu       

 – pozvánka a včasné informace 1 2 3 4 5  

 – školící místnost 1 2 3 4 5  

9. Souhrnné hodnocení tréninku 1 2 3 4 5  

 
Osobní cíl vyplývající z kurzu 

– ve které oblasti se zlepším? 
 
 
 

– co pro to udělám? 
 

 

Absolvování jakých dalších akcí by vám pomohlo ve vašem dalším rozvoji? 

 
 
 


