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1 ÚVOD 
  

Pro mou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců“. Myslím si, ţe vzdělávání a rozvoj je pro organizace stále důleţité                

a nepostradatelné. Poţadavky na znalosti a dovednosti člověka se neustále mění, a aby byl 

člověk schopný fungovat jako pracovní síla, musí neustále rozšiřovat a prohlubovat své 

znalosti, schopnosti a dovednosti.  

 

Vzdělávání a formování pracovních schopností zaměstnanců se stává celoţivotním 

procesem. Zároveň se také stává jedním z nejdůleţitějších úkolů personální práce. Důleţité 

je i zvyšování pouţitelnosti stávajících zaměstnanců tak, aby zvládali znalosti a dovednosti 

potřebné k vykonávání jiných pracovních činností. Zaměstnanec se pomalu stává 

multifunkčním. Díky tomu se zvyšuje jeho cena na trhu práce. 

  

Organizace  se snaţí vyuţívat stále nové zdroje – finanční, technologické, 

informační, materiální, lidské. Díky tomu se musí zaměstnanci neustále vzdělávat              

a rozvíjet, aby byli schopni s uvedenými zdroji manipulovat. 

  

Lidský zdroj je ten nejcennější zdroj, který organizace má. Vytváří ve firmě určitou 

hodnotu.  

  

Zaměstnanci ovlivňují konkurenční postavení firmy na trhu, proto je třeba, aby se 

neustále vzdělávali a rozvíjeli své schopnosti, pomocí nichţ by splnili dané cíle firmy.  

  

Organizace musí své zaměstnance dostatečně motivovat, aby byli ochotni obětovat 

svůj volný čas a vzdělávat se. To znamená, ţe hradí veškeré náklady na vzdělávání. Je to 

jedna z nejlepších podnikových investic. 

  

Firmy investují do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců vysoké finanční             

i nefinanční prostředky. Za to očekávají od svých zaměstnanců zvýšení pracovního výkonu 

a vyšší kvalifikovanost, díky které budou firmy na našem trhu úspěšné                                

a konkurenceschopné.  
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 Aby organizace mohla posoudit a zhodnotit rozvoj vzdělávaných, můţe pouţít 

zpětnou vazbu, díky které zjistí, zda nebylo vzdělávání zbytečné. 

 

 Má bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části 

jsou vysvětlena teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V praktické části 

jsem se snaţila aplikovat teoretické poznatky na vybrané společnosti XY. Ve své práci 

neuvádím skutečný název společnosti z důvodu případného zneuţití informací, které mi 

poskytla. Na základě analýzy jsem navrhla doporučení a návrhy, které by mohly pomoci ke 

zlepšení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci. 

 

 Cílem mé bakalářské práce je analýza a vyhodnocení systému vzdělávání          

a rozvoje zaměstnanců ve společnosti XY. Jako metodu zpracování poznatků vyuţiji 

písemné dotazování, strukturovaný rozhovor a statistické zpracování a grafické 

vyhodnocení dat. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této časti své práce budu psát o teoretických poznatcích, které se týkají lidských 

zdrojů, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, cílů vzdělávání. Dále vysvětlím, proč by měly 

firmy investovat do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Jaké metody mohou vyuţívat ke 

vzdělávání a jak lze vzdělávání vyhodnotit. Jako poslední bude vysvětlení pojmu učící se 

organizace. 

2.1 LIDSKÉ ZDROJE 

  

Jak jsem jiţ zmiňovala v úvodu, lidský zdroj je to nejcennější, co organizace má. 

Aby byla organizace na trhu konkurenceschopná a úspěšná, musí svůj lidský zdroj 

vzdělávat a rozvíjet. Stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, 

díky tomu znalosti a dovednosti lidí zastarávají. Proměnlivost lidských potřeb je 

výraznější, coţ si vynucuje pruţnou reakci organizací a pruţnost jejích zaměstnanců. 

Častěji se mění technika a technologie v organizacích. Také jsou častější organizační 

změny, jeţ musí lidé zvládat. Zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí  

a organizace na to musejí reagovat. Zvyšuje se rozvoj informačních technologií a jejich 

pouţívání v organizacích a mnoho dalších důvodů. Pokud tyhle poţadavky organizace 

zvládne, budou zaměstnanci umět ovládat materiální, finanční, technické a další zdroje, 

které organizaci pomohou k jejím cílům, kterých bude chtít v určitém časovém horizontu 

dosáhnout (Koubek, 2007). 

 

„Lidské zdroje představují lidi v pracovním procesu, nositele lidského kapitálu  

a potenciálu. Lidský kapitál lidé vlastní bez ohledu na své pracovní zařazení v organizaci. 

V případě, ţe lidé cílevědomě aktivizují své schopnosti v činnostech vedoucích k rozvoji 

firmy, k jejímu pohybu vpřed, hovoříme o lidském potenciálu. Lidský kapitál je moţno 

pokládat za základnu lidského potenciálu.“ (Vodák, Kucharčiková, 2007, str. 28) 

 

Podle Koubka (2007) můţe organizace existovat tehdy, nashromáţdí-li, propojí, 

uvede do pohybu a začne uţívat: 

 materiální zdroje, 

 finanční zdroje, 

 informační zdroje, 

 lidské zdroje. 
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Neustálé shromaţďování, propojování a vyuţívání zdrojů je hlavním cílem podnikového 

řízení (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Řízení lidských zdrojů lze chápat jako strategicky a logicky promyšlený přístup 

k řízení nejcennějšího majetku organizace – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosahování jejich cílů. 

 

„Při řízení lidských zdrojů by měl být důraz kladen na: 

 zájmy managementu, 

 uplatnění strategického přístupu, 

 chápání lidí jako majetku, do nějţ se investuje v zájmu dosaţení cílů podniku  

a posílení jeho zájmů 

 dosahování přidané hodnoty za pomoci lidí, a to prostřednictvím procesu rozvoje 

lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu, 

 dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace, 

 potřebu silné podnikové kultury vyjádřené deklarací vlastního poslání a hodnot  

a posilované za pomoci komunikace, vzdělávání a procesy řízení pracovního 

výkonu.“ (Vodák, Kucharčíková, 2007, str. 29) 

 

 „Hnací silou řízení lidských zdrojů by mělo být hledání konkurenční výhody na 

trhu pomocí poskytování produktů a sluţeb vysoké hodnoty, za pomoci konkurenčních cen 

navazujících na vysokou produktivitu a schopnost pruţně inovovat a řídit změny na trhu 

nebo vázané na významné změny ve výzkumu a vývoj.“ (Vodák, Kucharčíková, 2007, str. 

30-31) 

CÍLE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Cílem řízení lidských zdrojů je zajistit prostřednictvím lidí úspěšné plnění cílů 

organizace. 

Oblasti plnění cílů: 
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 efektivnost organizace – cílem je podporovat programy zlepšování efektivnosti 

organizace vytvářením postupů  v oblastech jako je řízení znalostí, řízení talentů         

a vytváření “skvělého pracoviště”, 

 řízení lidského kapitálu – zaměřuje se na vyuţívání kvantitativních nástrojů (měření 

lidských zdrojů a výkonu lidí) jako prostředků zabezpečování a orientace pro účely 

strategie a praxe řízení lidí, 

 řízení znalostí – proces nebo postupy vytváření, získávání, ovládání, sdílení                 

a vyuţívání znalostí, směřující ke zlepšování učení se a zlepšování výkonu                  

v organizacích (Scarborough a kol., 1999), 

 řízení odměňování – lidé jsou odměňováni za to, co dělají a čeho dosahují. Také za 

úroveň dovedností a schopností, kterou mají nebo si osvojí, 

 zaměstnanecké vztahy – cílem je vytvářet klima, kde partnerství mezi 

managementem a pracovníky a jejich odbory udrţuje produktivní a harmonické 

vztahy, 

 uspokojování rozdílných potřeb – cílem je vytvářet politiku, která vyvaţuje                 

a respektuje potřeby všech zúčastněných stran, zabezpečuje pro management 

různorodé pracovní síly, bere v potaz individuální i skupinové rozdíly                     

v zaměstnání,   v osobních potřebách, ve stylu práce a ve snahách a poskytuje rovné 

příleţitosti všem pracovníkům, 

 překlenování propasti mezi rétorikou a realitou – pracovníci personálních útvarů 

musejí myslet na to, ţe je snadné přicházet s novými a inovativními politikami            

a postupy. Problémem však je zajistit, aby fungovaly. Jsou to linioví manaţeři, kdo 

uvádějí politiku lidských zdrojů do ţivota a řídí se jí (Armstrong, 2007). 

 

2.2 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

 “Strategické řízení lidských zdrojů je praktickým vyústěním personální strategie 

organizace. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí, směřující k dosaţení cílů obsaţených  

v personální strategii.” (Koubek, 2007, str. 50) 

 

Nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je dlouhodobé personální plánování 

(Koubek, 2008). 

 Obecné strategické řízení podniku musí nejdříve řešit tyto otázky: 
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1. jakou podnikatelskou filozofii si chce organizace vytvořit, jaké chce mít poslání  

a jakou roli si přeje hrát na trhu či ve společnosti? 

2. jakým kladným a záporným vnějším faktorům musí podnik čelit? 

3. jaké jsou přednosti a nedostatky podniku? 

4. jakých cílů chce podnik dostáhnout? 

5. jak chce těchto cílů dosáhnout? (Koubek, 2007). 

 

Všechny tyto otázky zahrnují problematiku lidských zdrojů a nelze na ně 

odpovědět, pokud nebudou brány v úvahu lidské zdroje. Ty totiţ do značné míry 

představují formulaci filozofie instituce, jejího poslání i její roli na trhu (Koubek, 2007). 

 

Z předchozích otázek vyplývají další otázky, které se v průběhu dlouhodobých 

úvah konkretizují: 

1. kolik a jaký druh pracovníků bude organizace potřebovat? 

2. jaká nabídka pracovních sil se předpokládá v podniku i mimo něj? 

3. co je potřeba udělat, aby byla pokryta ţádoucí potřeba pracovníků v organizaci? 

(Koubek, 2007). 

 

Aby bylo moţné všechny poloţené otázky zodpovědět, musí se strategické řízení 

důkladně zabývat vnitřními podmínkami organizace a hlavně vnějšími podmínkami.Vnější 

podmínky určují hranice a limity, kde se mohou pohybovat strategické úvahy i řešení 

běţných úkolů personální práce. 

 

Vnitřní podmínky: 

 organizace – velikost organizace, organizační struktura, technika a technologie, 

kultura, produkce, personální politika..., 

 práce – charakter a obsah práce, rozmanitost, obtíţnost, rizikovost, úroveň a formy 

organizace práce, individuální charakter, týmový charakter..., 

 pracovníci – počet, demografická struktura, sociální struktura, ekonomická 

struktura, znalosti a dovednosti pracovníků, rozvojový potenciál, osobnost, 

hodnotové orientace, očekávání, bytové a jiné ţivotní podmínky... 

 

Vnější podmínky: 

 populační vývoj – jeho dopad na reprodukci pracovních sil a pracovních zdrojů, 
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 vývoj trhu práce – vývoj vztahu mezi nabídkou praocvních sil a poptávkou po nich, 

 změny techniky a technologie – vyuţívané nebo vyuţitelné v organizaci, 

 změny hodnotových orientací lidí – změny profesně kvalifikačních orientací, 

orientací týkajících se vzdělání, volného času, rodiny, sociálních potřeb..., 

 prostorová mobilita – obyvatelstva, pracovních sil a pracovních zdrojů, rezidenční 

orientace lidí..., 

 pracovní a sociální legislativa a politika zaměstnanosti – míra jejich stability, 

 průběh průmyslového cyklu – střídání období ekonomického rozvoje a poklesu, 

 moţné změny v poptávce po výrobcích či sluţbách organizace – moţné změny 

konkurenčního prostředí na trhu výrobků a sluţeb, změny na trhu surovin                

a energií..., 

 změny v míře otevřenosti národní ekonomiky – stabilita politických poměrů           

a zákonů spoluvytvářejících další podmínky pro činnost podniku. 

 

CÍLE STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Usnadňují a umoţňují strategická rozhodnutí, která se musí udělat, a která mají 

dlouhodobý a významný dopad na chování a úspěšnost instituce tím, ţe zajišťují, aby 

instituce měla kvalifikované, dobře motivované a oddané pracovníky potřebné                   

k dosahování stálé konkurenční výhody (Armstrong, 2007). 

 

Strategické řízení lidských zdrojů by se mělo snaţit dosahovat optimální rovnováhy 

mezi tvrdými a měkkými prvky. 

Tvrdé prvky 

 uţitek, který podniku přinese investice do lidských zdrojů v zájmu podniku. Je to 

zároveň filozofie řízení lidského kapitálu. 

Měkké prvky 

 kladení většího důrazu na stránku lidských vztahů při řízení lidí, 

 soustavný rozvoj, 

 komunikace, 

 zapojování pracovníků do rozhodování, 

 jistota zaměstnání, 

 kvalita pracovního ţivota a vyváţenost pracovního a mimopracovního ţivota. 
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Všechny organizace existují proto, aby plnily své cíle, a musejí zabezpečit, aby pro 

tyto účely měly potřebné zdroje, a aby je vyuţívaly efektivně (Armstrong, 2007). 

 

2.3 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Vzdělávání je proces, kdy osoba rozvíjí a získává nové dovednosti, znalost i, postoje 

a schopnosti. Připravuje vzdělávané na náročnější a sloţitější úkoly. Vede lidi k rozvíjení 

nových vzorců vnímání, myšlení a chování. 

 

„Vzdělávání podněcuje lidi k tomu, aby převzali odpovědnost za uspokojování 

svých vlastních potřeb vzdělávání za účelem zlepšení pracovního výkonu na svém 

současném pracovním místě nebo za účelem rozvoje svého potenciálu a uspokojení svých 

aspirací ohledně kariéry.“ (Armstrong, 2007, str. 463) 

 

Vzdělávání bude efektivnější, pokud vzdělávaná osoba bude mít cíle vzdělávání. 

Měly by to být cíle, které budou přijatelné, dosaţitelné a umoţní vzdělávanému pozorovat 

vlastní pokroky ve vzdělávání. 

 

“Vzdělávání je jeden ze způsobů učení se, organizovaný a institucionalizovaný 

způsob učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené – mají svůj začátek a konec. Při 

navrhování vzdělávání ve firmě postupujeme systematicky.” (Hroník, 2007, str. 31) 

 

Vzdělávání je proces, během kterého určitá osoba získává a rozvíjí nové 

dovednosti, znalosti, postoje a schopnosti. Vzdělávání je nejen proces, ale také výsledek, 

který se týká znalostí, dovedností a chápání (Mumford a Gold, 2004).  

 

„Rozvoj je vývojový proces, který umoţňuje efektivněji postupovat ze současného 

stavu znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němţ je zapotřebí vyšší úrovně 

dovedností, znalostí a schopností.“ (Armstrong, 2007, str. 470) 

 

Je to podoba vzdělávací aktivity, která připravuje vzdělávané pro širší, náročnější,  

a odpovědnější pracovní úkoly.  
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“Rozvoj je dosaţení ţádoucí změny pomocí učení se. Rozvoj obsahuje záměr, který 

je podstatnou částí ohraničených (diskrétních) a neohraničených (difuzních) rozvojových 

programů.” (Hroník, 2007, str. 31) 

Rozvoj je získávání širší palety znalostí a dovedností, které zaměstnanec 

nepotřebuje nutně k vykonávání současného zaměstnání. Je více orientován na pracovní 

kariéru zaměstnance. Formuje spíše jeho potenciál neţ kvalifikaci. Rozvoj připravuje lidi 

pro širší, odpovědnější a náročnější pracovní úkoly. Nesoustřeďuje se na zlepšování 

pracovního výkonu na současném pracovním místě (Armstrong, 2007). 

 

CÍL 

 

Cílem programů vzdělávání v instituci je zajistit kvalifikované, vzdělané a schopné 

zaměstnance, kteří uspokojí současné a budoucí potřeby instituce. K dosaţení tohoto cíle je 

nutné zabezpečit, aby byli lidé připraveni a ochotni se vzdělávat. Je nutné, aby byli schopni 

převzít odpovědnost za své vzdělávání tím, ţe budou maximálně vyuţívat dostupné zdroje 

vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze strany svých liniových manaţerů.  

Jde o vzájemné propojení ochoty (motivace) k vynaloţení určitého úsilí, schopností 

k osvojování si nových pracovních postupů a moţnosti zúčastnit se podnikového 

vzdělávání a uplatnit nové formy chování v pracovních činnostech (Tureckiová, 2004). 

 

2.4 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V SYSTÉMU PERSONÁLNÍ 

PRÁCE 

  

Nároky na dovednosti a znalosti lidí v moderní společnosti se stále mění a člověk, 

aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své dovednosti a znalosti 

neustále rozšiřovat a prohlubovat. Vzdělávání a formování pracovních dovedností se 

v moderní společnosti stává celoţivotním procesem.  

 

Nestačí pouze tradiční způsoby vzdělávání zaměstnanců, jakými jsou např. zácvik, 

doškolování, přeškolování, ale stále více jde o rozvojové aktivity, které jsou zaměřené na 

znalosti a dovednosti, které vyţaduje momentálně zastávané pracovní místo, a také záleţí 

na formování osobnosti zaměstnanců, formování jejich hodnotových orientací, 



10 

přizpůsobování jejich kultury kultuře podniku. Právě tyto rozvojové aktivity formují 

pruţnost pracovníků a jejich připravenost na změny (Koubek, 2007). 

 

Pokud chtějí být organizace na trhu úspěšné a konkurenceschopné, musejí se 

věnovat vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců: 

 stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takţe dovednost 

a znalosti lidí stále rychleji zastarávají, 

 proměnlivost lidských potřeb, a tím i proměnlivost trhu výrobků a sluţeb je 

výraznější, coţ si vynucuje pruţnou reakci organizací a pruţnost jejich 

zaměstnanců, 

 častěji se mění technologie a technika v institucích, 

 častější jsou organizační změny, které lidé musejí zvládat, 

 výraznější orientace na kvalitu výrobků a sluţeb a na sluţbu zákazníkovi, 

 zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a instituce musejí na to 

reagovat, 

 mění se organizace práce, povaha práce i způsoby řízení, 

 rozvoj informačních technologií a jejich pouţívaní v institucích, 

 globalizace a sounáleţitost hospodářských aktivit a z toho vyplývající nezbytnost 

pohybovat se, podnikat a komunikovat v internacionálním prostředí, 

 nutnost sniţování nákladů a lepšího vyuţití technologií a technických zařízení, 

 změny hodnotových orientací lidí a orientace na kvalitu pracovního ţivota se 

projevuje ve zvýšené potřebě lidí se vzdělávat, 

 péče o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců spoluvytváří dobrou zaměstnavatelskou 

pověst organizace a usnadňuje získávání a stabilizaci zaměstnanců (Koubek, 2007). 

 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci je dosti proměnlivé v čase, prostoru. Závisí 

na povaze práce a pouţívané technice a technologii v organizaci, na velikosti organizace  

a na dalších okolnostech (Koubek, 2007). 

 

Vzdělávání zaměstnanců je personální činnost, která zahrnuje tyto aktivity: 

 přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se poţadavkům 

pracovního místa – prohlubování pracovních schopností. Jde o doškolování, které 

je nejčastějším a většinou i hlavním úkolem vzdělávání zaměstnanců v instituci, 
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 zvyšování pouţitelnosti zaměstnanců tak, aby alespoň částečně zvládali znalosti  

a dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání jiných pracovních míst. Dochází 

k rozšiřování pracovních schopností, 

 rekvalifikační procesy, kdy zaměstnanci, kteří mají povolání, jeţ organizace 

nepotřebuje, jsou přeškolováni na povolání, které organizace potřebuje, 

 přizpůsobovat pracovní schopnosti nových zaměstnanců specifickým poţadavkům 

daného pracovního místa, pouţívané technice, technologii, stylu práce v instituci 

atd., 

 formování pracovních dovedností v rámci moderní personální práce překračuje 

hranice pouhé odborné kvalifikace a stále více zahrnuje i formování osobnosti 

zaměstnance (Koubek, 2007). 

 

Vzdělávání můţeme rozdělit na čtyři typy: 

1. instrumentální vzdělávání – vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo 

dosaţeno základní úrovně výkonu. Usnadňuje vzdělávání při výkonu práce, 

2. poznávací vzdělávání – výsledky jsou zaloţeny na zlepšení znalostí a pochopení 

věcí, 

3. citové vzdělávání – výsledky jsou zaloţeny na formování postojů nebo pocitů neţ 

na formování znalostí, 

4. sebereflektující vzdělávání – formování nových vzorců nazírání, myšlení a chování, 

a v důsledku toho vytváření nových znalostí (Armstrong, 2007). 

 

2.5 MOTIVACE 

 

Zaměstnanci by měli mít správnou motivaci, aby byli ochotni učit se a vzdělávat. 

Aby byli motivováni, musejí vzdělávající se lidé nalézat ve vzdělávání uspokojení. Ke 

vzdělávání jsou nejochotnější, jestliţe to uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb.   

Motivace k učení, ochota zlepšit znalosti, schopnosti a dovednosti, ve velké míře 

ovlivňuje efektivitu vzdělávání. Na motivaci má vliv: 

 hodnota, kterou účastníci přikládají ke svému současnému pracovnímu zařazení  

a budoucí kariéře, a náročnost úkolů, 

 okolnost, zda program kurzu vychází ze zjištěných potřeb vzdělávání  

a vzdělávacích potřeb účastníků. 
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Motiv představuje vnitřní pohnutku, která způsobuje změnu chování člověka  

a směřuje k uspokojení jeho potřeb. Má-li být motivace úspěšná, musí být dosaţeno shody 

názorů manaţera a zaměstnance.  

 

Mezi základní motivy podniků k investicím do vzdělávání zaměstnanců patří 

vědomí, ţe: 

 vzdělávání zaměstnanců je nutným předpokladem zvyšování výkonnosti 

jednotlivců, týmů a celé organizace, 

 vzdělávání je významným prvkem zvyšování konkurenceschopnosti organizace, 

 vzdělávání je způsobem zajištění poţadované úrovně vědomostí a dovedností 

zaměstnanců k realizaci budoucích rozvojových programů a strategie organizace, 

 vzdělávání zvyšuje samostatnost a zodpovědnost zaměstnanců na niţších stupních 

řízení, 

 vzdělávání podporuje růst motivace zaměstnanců organizace, 

 vzdělávání pomáhá lépe zvládat změny současného působení trhů a celého 

podnikatelského prostředí (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

Vysoká motivace ke vzdělávání a rozvoji zajišťuje u zaměstnanců vysokou míru 

přeměny výstupů vzdělávacích aktivit do kvantity a kvality výkonnosti organizace. Tato 

motivace se pak projeví: 

 pozitivním vztahem zaměstnanců ke vzdělávání a jejich ochotě neustále se učit  

a rozvíjet, 

 ve schopnosti zaměstnanců vyuţít získané vědomosti a dovedností podle oblastí  

a moţností jejich praktického vyuţití, 

 ve vysokém stupni pruţnosti zaměstnanců a jejich ochotě reagovat na změny 

jednotlivých pracovních míst, 

 v pozitivní změně postojů zaměstnanců k podniku, jeho zákazníkům a ostatním 

zájmovým skupinám (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

 

Motivačními faktory vzdělávání mohou být: 

 společenské uznání (kolegové, nadřízení…), 

 dosaţení úspěchu, 

 zvyšování kvalifikace, 
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 odborné vedení v pracovní činnosti, 

 odpovědnost za výrobu, 

 plat, 

 moţnost povýšení, 

 pracovní podmínky, 

 charakter vykonávané práce, 

 pracovní jistota  

(Wagnerová, 2008). 

 

 

2.6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání bude účinnější, jestliţe bude mít vzdělávaná osoba cíle vzdělávání. 

Měly by jimi být cíle a normy výkonu, které budou přijatelné a dosaţitelné a umoţní této 

osobě posuzovat své vlastní pokroky ve vzdělávání. Lidé by měli být vedeni k tomu, aby si 

své vlastní cíle stanovovali sami, a mělo by se jim přitom dostávat potřebné pomoci. 

Výsledky vzdělávání musejí být jasné.  

 

Vzdělávající se lidé potřebují mít jasný směr a zpětnou vazbu, aby věděli, jak si 

vedou. Mělo by se jim dostat ocenění za správné chování, aby se toto chování upevňovalo.  

 

Vzdělávající se osoby obvykle potřebují rychle vědět, jak si vedou. Dlouhodobější 

programy vyţadují průběţné kroky k motivaci dalšího vzdělávání. Obsah těchto 

vzdělávacích programů by proto měl být rozdělen do malých prvků, z nich má kaţdý 

nějaký cíl (Armstrong, 2007). 

2.7 INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání uspokojuje potřeby organizace a podnikání. Jakékoliv postupy, které se 

týkají vzdělávání, by měly upřesnit, jakým způsobem pomohou dosáhnout cílů, jeţ má 

organizace. 

 

Argumenty, které hovoří ve prospěch investice do vzdělávání a rozvoje mohou být 

následující: 
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 zlepšují individuální, týmový i podnikový výkon v podobě výstupů, kvality, 

rychlosti a celkové produktivity, 

 přitahují vysoce kvalitní pracovníky tím, ţe jim nabízejí příleţitosti ke vzdělávání  

a rozvoji zvyšující úroveň jejich schopností zlepšující jejich dovednosti a 

umoţňující jim dosáhnout většího uspokojení z práce, vyšší odměny a funkčního 

postupu v organizaci, 

 nabízejí dodatečné nepeněţní odměny v rámci politiky celkového odměňování, 

 zlepšují operační pruţnost tím, ţe rozšiřují okruh dovedností pracovníků, 

 zvyšují oddanost zaměstnanců tím, ţe je vedou k tomu, aby se ztotoţňovali 

s posláním a cíli organizace, 

 pomáhají při řízení změny tím, ţe zvyšují porozumění pro důvody změny a 

vybavují lidi znalostmi a dovednosti, které potřebují, aby se přizpůsobili novým 

situacím, 

 vybavují liniové manaţery dovednosti, potřebnými k řízení a rozvíjení lidí, 

 pomáhají vytvářet pozitivní kulturu v organizaci, 

 zabezpečují vyšší úroveň sluţeb pro zákazníky, 

 minimalizují náklady vzdělávání (Armstrong, 2007). 

 

2.8 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  V ORGANIZACI 

 

„Systém vzdělávání pracovníků obsahuje takové vzdělávací aktivity, kterými jsou 

orientace, doškolování, přeškolování iniciované organizací a rozvoj iniciovaný 

organizací.“ (Koubek, 2007, str. 258) 

 

Do systému vzdělávání pracovníků se zapojuje nejen personální útvar, ale také 

všichni vedoucí pracovníci a odbory nebo jiná sdruţení pracovníků. 

 

Vzdělávání pracovníků je personální činností, kde se nejčastěji vyskytuje úzká 

spolupráce organizace s externími odborníky nebo specializovanými vzdělávacími 

institucemi. 

 

Síla a šíře vzdělávání zaměstnanců závisí na personální politice a personální 

strategii organizace.  
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SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V ORGANIZACI 

 

Schéma 2.1 Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

VÝCHODISKA A PŘEDPOKLADY 

 

CYKLUS 

 

 

  

 

Zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, Základy moderní personalistiky, 4. rozšířené a 

doplněné vydání. Praha: MANAGEMET PRESS, a. s., 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-

168-3, str. 260. 

 

„Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře organizované 

systematické vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky 

vzdělávání, sledující cíle strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační 

a institucionální předpoklady vzdělávání.“ (Koubek, 2007, str. 259) 

 

Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby vzdělávání zaměstnanců instituce. 

Následuje fáze plánování vzdělávání. Další fází cyklu je vlastní proces vzdělávání čili 

realizace vzdělávacího procesu. Následuje fáze vyhodnocování výsledků vzdělávání 

 a vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu a pouţitých metod. (Koubek, 2007) 

Systematické vzdělávání zaměstnanců instituce má mnoho pozitiv. Jsou to hlavně: 

Strategie a politika vzdělávání pracovníků 

v organizaci 

Vytvoření organizačních a 

institucionálních předpokladů vzdělávání 

Realizace vzdělávacího procesu 

Plánování vzdělávání 

Identifikační potřeby vzdělávání 

pracovníků organizace 

Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

a účinnosti vzdělávacích programů 
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 soustavně instituci dodává náleţitě odborně připravené zaměstnance většinou bez 

obtíţného vyhledávání na trhu práce, 

 umoţňuje průběţné formování pracovních schopností zaměstnanců podle typických 

potřeb instituce, 

 soustavně zlepšuje kvalifikaci, dovednosti, znalosti i osobnost zaměstnanců, 

 přispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků  

a sluţeb, výrazněji neţ jiné způsoby vzdělávání, 

 je jedním z nejefektivnějších způsobů nalézání vnitřních zdrojů pokrytí dodatečné 

potřeby zaměstnanců, 

 průměrné náklady na jednoho vzdělávaného zaměstnance bývají niţší neţ při jiném 

způsobu vzdělávání, 

 lépe umoţňuje předvídat dopady ztrát pracovní doby související se vzděláváním  

a umoţňuje i lépe eliminovat dopad těchto ztrát pomocí organizačních opatření, 

 umoţňuje neustálé zdokonalování vzdělávacích procesů tím, ţe zkušenosti 

z předchozího cyklu se berou v úvahu v cyklu následujícím, 

 usnadňuje hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivých 

zaměstnanců v závěrečné fázi hodnocení zaměstnanců, 

 umoţňuje realizovat moderní koncepci řízení pracovního výkonu, 

 zlepšuje vztah zaměstnanců k organizaci a zvyšuje jejich motivaci, 

 zvyšuje atraktivitu organizace na trhu práce a usnadňuje získávání a stabilizaci 

zaměstnanců, 

 zvyšuje sociální jistoty zaměstnanců podniku, 

 zvyšuje kvalitu a tím i trţní cenu individuálního zaměstnance i jeho potenciální 

šance na trhu práce v organizace i mimo ni, 

 přispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců, zvyšuje jejich 

šance na funkční a platový postup, 

 přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů (Koubek, 2007). 

 

V rámci systematického vzdělávání zaměstnanců mají klíčové postavení hlavně čtyři fáze: 

1. identifikace potřeby vzdělávání, 

2. plánování vzdělávání, 

3. realizace, 

4. vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti vzdělávacího 

programu a pouţitých metod. 
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ad 1) Identifikace potřeb podniku v oblasti kvalifikace a vzdělání pracovníků je zaloţená 

na odhadech a přibliţných postupech. V praxi se analyzuje škála údajů. Jsou to údaje 

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

a údaje o jednotlivých pracovnících. Na základě těchto údajů se pak analyzuje potřeba 

vzdělávání zaměstnanců organizace.  

 

 Při identifikaci potřeby vzdělávání zaměstnanců je také velmi důleţité znát 

profesně kvalifikační strukturu pracovních zdrojů a její vývojové tendence. Je nutné brát 

v úvahu i dosavadní zkušenosti s obtíţností získávání zaměstnanců na trhu práce. 

Velmi často se potřeba vzdělávání opírá o poţadavky vedoucích pracovníků i pracovníků 

řadových. 

 

 Důleţitým podkladem pro identifikaci potřeby vzdělávání bývají pravidelná 

hodnocení zaměstnanců, hodnocení jejich pracovního výkonu.  

 

ad 2) Dobře vypracovaný plán vzdělávání zaměstnanců by měl odpovědět na tyto otázky: 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? (Obsah) 

 Komu? (Jednotlivci, skupiny, povolání, zaměstnaní…) 

 Jakým způsobem? (Mimo pracoviště, na pracovišti při výkonu práce…) 

 Kým? (Interní či externí vzdělavatelé, vzdělávací instituce, organizace sama…) 

 Kdy? (Termín) 

 Kde? (Místo konání) 

 Za jakou cenu, s jakými náklady? (Rozpočtová stránka plánu) 

 Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávaní a účinnost jednotlivých vzdělávacích 

programů? (Metody hodnoceni, kdo bude hodnotit, kdy se bude hodnotit). 

 

 

 

 

 

Schéma 2.2 Proces plánování vzdělávaní pracovníků 

 

 Podnikové 

vedení 

Rozhodnutí 

o rozpočtu 
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Zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, Základy moderní personalistiky, 4. rozšířené a 

doplněné vydání. Praha: MANAGEMET PRESS, a. s., 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-

168-3, str. 266. 

 

Jedním z nejdůleţitějších kroků plánování vzdělávání pracovníků je volba metod 

vzdělávání (viz. kapitola 2.9). 

ad 3)  Realizace vzdělávacího procesu probíhá na základě vypracovaného plánu 

vzdělávání. V této fázi se určuje, kdo bude odpovídat za přípravu vzdělávacího projektu 
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 a jeho následnou realizaci a v jakém prostředí bude podnikové vzdělávání probíhat 

(Tureckiová, 2004). 

 

ad 4) Problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání i vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacího programu je stanovení kritérií hodnocení. Kvalifikace a vzdělání jako 

kvalitativní charakteristiky jsou obtíţně kvantifikovatelné a jejich úroveň nebo velikost 

změny lze zjistit jen nepřímo. Z toho vyplývá značná rozmanitost kritérií a postupů 

vyhodnocování: 

 porovnání výsledků vstupních testů účastníku s testy uskutečněnými po ukončení 

vzdělávacího programu, 

 monitorováni vzdělávacího procesu a programu, 

 kvantifikace praktického přínosu vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů. 

Otázkou je, kdy vlastně zkoumat efektivnost vzdělávání. Zda bezprostředně po 

ukončení procesu nebo s určitým odstupem. 

 

2.9 METODY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Existuje tolik metod vzdělávání, které lze zařadit do dvou velkých skupin. První 

skupinou jsou metody, které se pouţívají ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce, při 

vykonávaní běţných pracovních úkolů. Tyto metody se nazývají metody „on the job“. 

Další skupinou jsou metody, které se pouţívají ke vzdělávání mimo pracoviště. 

Tyto metody se často realizují v reţimu podobném reţimu školnímu, ve zvláštních 

zařízeních. Vesměs jde o metody pouţívané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. 

Metody se nazývají metody „off the job“. 

 

Mezi metody „on the job“ řadíme: 

 Instruktáž při výkonu práce – je nejčastěji pouţívanou metodou. Jde  

o nejjednodušší způsob jednorázového zácviku nového nebo méně zkušeného 

zaměstnance. Zkušený zaměstnanec předvede pracovní postup a vzdělávaný si 

pozorováním a napodobováním tento pracovní postup osvojí při plnění vlastních 

pracovních postupů. 

 Coaching – dlouhodobější instruování. Jde o soustavné podněcování,  směrování 

vzdělávaného k ţádoucímu pracovnímu výkonu. 



20 

 Mentoring – je obdobou coachingu. Odpovědnost ale spočívá na samotném 

vzdělávaném zaměstnanci. Ten si vybírá mentora, který mu radí, usměrňuje ho, 

pomáhá mu, prosazuje ho. 

 Counselling – vzájemné konzultování a ovlivňování, které překování 

jednosměrnost vztahu mezi vzdělávaným x vzdělavatelem, podřízeným x 

nadřízeným. 

 Asistování – tradiční a často pouţívaná metoda. Vzdělávaný je přidělen jako 

pomocník ke zkušenému zaměstnanci, který mu pomáhá při plnění úkolů. Učí se od 

něj pracovním postupům. Postupně se vzdělávaný podílí na práci stále větší mírou      

a stále samostatněji, aţ získá takové znalosti a dovednosti, ţe je schopen vykonávat 

práci zcela samostatně. 

 Pověření úkolem – je rozvinutím předcházející metody, popřípadě její závěrečnou 

fází. Vzdělávaný zaměstnanec je svým vzdělavatelem pověřen splnit úkol. Jeho 

práce je sledována. 

 Rotace práce – vzdělávaný zaměstnanec je postupně na určité období pověřován 

pracovnímu úkoly v různých částech podniku. 

 Pracovní porady – účastníci se během porad seznamují s problémy týkajícími se 

vlastního pracoviště i celého podniku či jiné oblasti zájmu. 

 

Mezi metody „off the job“ řadíme: 

 Přednáška – je zaměřena na zprostředkování faktických informací nebo 

teoretických znalostí. 

 Přednáška spojená s diskusí – je to metoda opět zprostředkovávající spíše 

znalosti. 

 Demonstrování – zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem za 

pouţití počítačů, trenaţérů…Metoda vnáší do vzdělávání důraz na praktické 

vyuţívání těchto znalostí a dovedností. 

 Případové studie – většinou se pouţívají při vzdělávání manaţerů. Jsou to 

skutečná nebo smyšlená vylíčení organizačního problému (případové studie…) 

nebo komplexu organizačních problémů. Jednotliví účastníci vzdělávání je studují  

a snaţí se diagnostikovat situaci a navrhnout řešení problému. 

 Workshop – je variantou případových studií. Praktické problémy se řeší týmově  

a z komplexnějšího hlediska. 
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 Brainstorming – je taktéţ variantou případových studií. Skupina účastníků 

vzdělávání je vyzvána, aby kaţdý z nich navrhl způsob řešení zadaného problému. 

Po předloţení návrhů je uspořádána diskuse o navrhovaných řešeních. Hledá se 

nejlepší návrh nebo kombinace návrhů. 

 Simulace – metoda ještě více zaměřená na praxi a aktivní účast vzdělávaných. 

Účastníci vzdělávání dostanou podrobný scénář a během určitě doby mají učinit 

řadu rozhodnutí.  

 Hraní rolí – manaţerské hry. Metoda orientovaná na rozvoj praktických 

schopností účastníků, od kterých se vyţaduje značná aktivita a samostatnost. 

Účastníci na sebe berou určitou roli a v ní poznávají povahu mezilidských vztahů, 

střetů a vyjednávání. Metoda je zaměřena na osvojení si určité sociální role 

 a ţádoucích sociálních vlastností spíše u vedoucích pracovníků. 

 Assessment centre – je moderní a velmi vysoce hodnocená metoda nejen výběru, 

ale i vzdělávání manaţerů. Účastník vzdělávání plní různé úkoly a řeší problémy, 

tvořící kaţdodenní náplň práce manaţera. Úkoly a problémy jsou často generovány 

počítačem. Počítačem bývají vyhodnocována i řešení problémů a učiněná 

rozhodnutí. 

 Outdoortraining – učení se hrou či pohybovými aktivitami. Jde o hry či akce 

spojené se sportovními výkony. Hrají je manaţeři a učí se při tom manaţerským 

dovednostem. Vzdělávání se můţe odehrávat ve volné přírodě, v tělocvičně, 

upravené učebně… Postup spočívá v zadání úkolu majícího podobu nějaké hry 

nebo pohybové aktivity. Úkol se řeší kolektivně, vedení se ujímá jeden účastník. Po 

splnění úkolu se diskutuje o tom, jaké manaţerské dovednosti byly ke splnění 

úkolu zapotřebí a jak se uplatnily a co by se dalo vylepšit.  

 E-learning – počítače umoţňují simulovat pracovní situaci, usnadňují učení 

pomocí schémat, grafů a obrázků. Poskytují vzdělávaným osobám velké mnoţství 

informací, nabízejí jim různé testy a cvičení. Tuto metodu pouţívají organizace, 

které mají interní počítačové sítě (Koubek, 2007). 

 

 

2.10 VYHODNOCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
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Vyhodnocování vzdělávání je důleţité z toho důvodu, abychom mohli posoudit 

účinnost při dosahování výsledků, které byly stanoveny plánováním vzdělávací akce, a aby 

se ukázalo, kde je zapotřebí zlepšení nebo změn, aby bylo vzdělávání a rozvoj ještě 

účinnější.  

 

Vyhodnocování je součástí vzdělávání. Je to porovnávání cílů s výsledky, které 

nám dávají odpověď na to, do jaké míry vzdělávání splnilo svůj účel.  

 

ÚROVNĚ VYHODNOCOVÁNÍ 

 

Kirkpatrick (1994) doporučuje čtyři úrovně vyhodnocování: 

  

 Úroveň 1. Reakce 

- zkoumá se, jak účastníci na toto vzdělávání reagují. Zkoumá se tedy spokojenost 

bezprostředního zákazníka. Kroky pro hodnocení reakcí: 

 „určete, co chcete zjistit, 

 vytvořte formulář, který bude kvantifikovat reakce, 

 podněcujte účastníky, aby napsali své připomínky a návrhy, 

 zajistěte si, abyste získali odpověď od všech účastníků, 

 zajistěte si, abyste získali poctivé a upřímné odpovědi, 

 vytvořte přijatelné standardy, 

 posuzujte reakce účastníků podle těchto standard a podnikněte vhodné kroky, 

 pokud je to vodné, informujte o reakcích účastníků.“ (Armstron, 2007, str. 508) 

 

Úroveň 2. Hodnocení poznatků 

- získávají se informace o tom, do jaké míry byly splněny cíle vzdělávání. Kolik znalostí si 

účastníci osvojili, jaké dovednosti si osvojili nebo zlepšili a do jaké míry se změnily jejich 

postoje v ţádoucím směru.  

 

 

 

 Úroveň 3. Hodnocení chování 
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- do jaké míry se po návratu účastníků na pracoviště změnilo jejich chování. Nakolik 

absolventi vzdělávání uplatňují získané dovednosti, znalosti, postoje při výkonu práce. 

Toto hodnocení by mělo proběhnout před vzděláním i po vzdělání. Hodnocení by mělo 

posoudit, do jaké míry bylo dosaţeno cílů vzdělávání týkajících se změn chování  

a aplikace dovedností a znalostí. 

 

 

 Úroveň 4. Hodnocení výsledků 

- posouzení prospěšnosti vzdělávání z hlediska nákladů. Cílem je určit přidanou hodnotu 

programů vzdělávání a rozvoje – jak přispěly ke zvýšení výkonu podniku oproti předchozí 

úrovni. Hodnocení musí být zaloţeno na zkoumání před vzděláváním a po něm. Musí určit 

míru, v jaké byly dosaţeny základní cíle vzdělávání v oblastech, jako je přírůstek prodeje, 

zvýšení produktivity, sníţení počtu úrazů atd. (Armstrong, 2007) 

 

Nejvhodnější metodou demonstrování, ţe se vzdělávací programy vyplácejí, je měření 

návratnosti investic.  

 

NÁVRATNOST INVESTICE JAKO METODA VYHODNOCOVÁNÍ 

 

Návratnost lze vypočítat pomocí vzorce: 

přínos ze vzdělávání (Kč) – náklady na vzdělávání (v Kč) ×100. 

 náklady na vzdělávání (v Kč) 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, Nejnovější trendy a postupy. Přel. J. 

Koubek. 10 vyd. Praha: Grada Publishing, s. r. o., 2007. 800s. ISBN 978-80-247-1407-3, 

str. 519. 

 

Tento typ měření je uţitečný pouze pro hodnocení celkového účinku vzdělávání. 

K vyhodnocování specifického vzdělávání by se měla pouţívat tvrdá měřítka, např. 

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

vzdělávání pomocí konečného efektu výdajů na zákazníky, spokojenosti zákazníků a počtu 

zákazníků. Kerns (2005a) doporučuje při práci s návratností investic pouţít „pravidlo 
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vycucat si z palce“, kdy by mělo jakékoliv vzdělávání zlepšit výkon vzdělávajících se osob 

alespoň o jedno procento. (Armstrong, 2007) 

 

2.11 ÚLOHA VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ÚLOHA 

PERSONÁLNÍHO ÚTVARU 

 

Vedoucí zaměstnanci musejí neustále zkoumat nejen to, zda jejich podřízení 

vyhovují kvalifikačním poţadavkům pracovních míst, ale musejí soustavně sledovat 

pracovní výkon a pracovní chování svých podřízených. Rozhodují o tom, kdo a v jaké 

oblasti by měl být vzděláván. 

 

Na vedoucích zaměstnancích leţí odpovědnost za realizace vzdělávání, průběh  

i obsah vzdělávání. 

 

Vedoucí zaměstnanci jsou jedním z nejdůleţitějších zdrojů, který poskytuje 

potřebné informace pro vyhodnocování výsledků vzdělávání i účinnosti vzdělávacího 

programu. 

 

Personální útvar formuluje a navrhuje politiku a strategii vzdělávání zaměstnanců  

a vytváří organizační a institucionální předpoklady vzdělávání. Zabezpečuje odbornou  

a organizační stránku vzdělávání, iniciuje proces zkoumání potřeby vzdělávání, analyzuje 

potřebu vzdělávání, navrhuje program a rozpočet vzdělávání a plní další činnosti, které 

souvisejí s plánováním vzdělávání, zajišťuje vzdělávání mimo pracoviště a kontroluje 

průběh procesu vzdělávání. Také vede vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacího programu, propojuje vzdělávání zaměstnanců s ostatními personálními 

činnostmi a celou oblastí personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců a jeho 

plánováním. (Koubek, 2007) 

 

2.12 UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

 

Učení (se) je proces, který zahrnuje nové vědění. Učení je pojem, který zahrnuje 

více neţ je vzdělávání a rozvoj. Proto se často mluví o učící se organizaci (Hroník, 2007). 

Schéma 2.3 Proces učení 
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Zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, s. r. 

o., 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 157. 

 

Učení je důleţitým faktorem umoţňujícím organizaci přeţít. Učení na úrovni 

činnosti, politiky i strategie musí být vědomé, soustavné a spojené. Management je 

odpovědný za vytváření prostředí, v němţ se veškerý personál bude moci soustavně učit 

(Armstrong, 2007). 

 

Podle Sengeho (1990) je učící se organizace prostředí „kde lidé soustavně rozšiřují 

své schopnosti vytvářet výsledky, které si opravdově přejí, kde jsou pěstovány nové  

a expanzivní způsoby myšlení, kde se svobodně formulují a stanovují kolektivní aspirace,   

a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně“ (Armstrong, 2007). 

 

 Charakteristickými rysy učící se organizace je: 

 strategie vzdělávání a podniková strategie jsou úzce propojeny, 

 instituce se vědomě učí na základě příleţitostí a rizik podnikání, 

 jednotlivci, skupiny a celá instituce se nejen učí, ale také se učí, jak se učit, 

 informační systémy, technika a technologie slouţí spíše k podpoře učení neţ k jeho 

kontrole, 

 existují dobře definované procesy definování, vytváření, osvojování si, předávání  

a vyuţívání znalostí, 

 tyto různé systémy a stránky jsou dobře vyváţené a řízené jako celek. 

 (Armstrong, 2007) 

 

 

 

Učení (se) 

Rozvoj 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání 
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Učící se organizace se především orientují na vytváření a předávání znalostí, které 

jsou pro jejich úspěšnou strategii rozhodující. 

 

Problémem učící se organizace je to, ţe věnují málo pozornosti tomu, co se lidé 

chtějí učit, a tomu, jak se učí. Více se zaměřují na učení zaváděné organizací neţ na 

vytváření podmínek přispívajících ke společnému a samostatně řízenému učení. 

Zaměstnancům by mělo být umoţněno, aby investovali do svého vlastního rozvoje. 

 

Definice učení 

Učení lze definovat podle Reynoldse a kol. takto: „Učení je proces, v němţ daná 

osoba získává nové znalosti, dovednosti a schopnosti, zatímco vzdělávání je jedním ze 

způsobů, které organizace podniká za účelem podpory učení.“ (Armstrong, 2007) 

 

Proces učení 

Lidé se učí pro sebe a učí se od jiných lidí. Učí se jako členové týmů a pomoci 

vzájemného působení se svými nadřízenými, kolegy a s lidmi mimo instituci. Lidé se učí 

pomocí vykonávané práce a pomocí pokynů.  Způsoby, jak se jednotliví lidé učí, jsou 

různé, a intenzita jejich učení závisí do jisté míry na tom, jak dobře jsou motivování svým 

okolím nebo sami sebou (Armstrong, 2007). 

 

Styly učení 

Učící se jedinci mají rozdílné styly učení se. Mezi nejznámější klasifikace stylů 

učení patří klasifikace, kterou vytvořil Kolb a klasifikace, kterou vytvořil Honey                

a Mumford. 

 

Kolbovy styly učení 

- existují čtyři fáze učení: 

 konkrétní zážitek, zkušenost – můţe být plánovaný nebo náhodný, 

 pozorování a reflexe – týká se aktivního přemýšlení o zkušenosti a jejím významu, 

 abstraktní vytváření pojetí – generalizování na základě zkušeností za účelem 

vytvoření různých pojetí a myšlenek, které lez aplikovat v případě, ţe se člověk 

ocitne v podobných situacích, 

 aktivní experimentování – testování pojetí nebo myšlenek v nových situacích. To 

poskytuje východisko pro novou konkrétní zkušenost, celý cyklus začíná znovu. 
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Schéma 2.4. Kolbův cyklus učení 

 

Konkrétní zážitek, zkušenost  

 

  

 Ověřování důsledků 

pojetí v nových situacích         Pozorování a reflexe 

 

Formování abstraktních pojetí 

a generalizací 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, Nejnovější trendy a postupy. Přel. J. 

Koubek. 10 vyd. Praha: Grada Publishing, s. r. o., 2007. 800s. ISBN 978-80-247-1407-3, 

str. 642. 

 

Aby se mohli jedinci učit efektivně, je důleţité přesunout je z role pozorovatelů do 

role účastníků. 

Kolb definoval styly učení pouţívané učícími se osobami: 

 kompromisníci – učí se metodou pokusů a omylů, spojují přitom fázi konkrétní 

zkušenosti s fází experimentování, 

 imaginativní typy – mívají značnou fantazii a vidí celou situaci z různých hledisek. 

Preferují postup od konkrétních k abstraktním situacím učení a od úvah 

k aktivnímu zapojení, 

 logické typy – preferují experimentování s nápady a váţí si těchto nápadů pro jejich 

praktickou uţitečnost. Hlavním zájmem je to, zda teorie funguje v praxi a spojují 

tak abstraktní a experimentální dimenze, 

 asimilátoři – rádi vytvářejí své vlastní teoretické modely a přeměňují řadu 

pozorování nesourodých pozorování do uceleného vysvětlení. Orientují se na 

reflexivní a abstraktní dimenze. 

 

Honeyho a Mumfordovy styly učení 

- rozeznávají čtyři typy učících se osob, a tím i čtyři styly učení: 

 aktivisté – plně a bez předpojatosti se zapojují do nových záţitků a mají rádi nové 

úkoly,  



28 

 přemítaví – stojí v pozadí a pozorují nové zkušenosti z různých úhlů. Shromaţďují 

údaje, zkoumají je a pak docházejí k závěrům, 

 teoretici – upravují a aplikují svá pozorování formou logických teorii. Mají sklon 

k perfekcionismu, 

 pragmatici – chtějí vyzkoušet nové myšlenky, přístupy, aby viděli, zda fungují. 

 

Ţádny z těchto čtyř stylů není výlučný (Armstrong, 2007). 

 

Motivace k učení 

Dle Reynoldse a kol. (2002) se lidé budou učit efektivněji, pokud budou 

motivováni. Odhodlání učící se osoby – její motivace se učit – jsou jedním z rozhodujících 

faktorů ovlivňujících účelnost učení a vzdělávání. Za správných podmínek můţe vést 

odhodlání se učit, obohacené navíc solidními zkušenostmi a pozitivními postoji, 

k vynikajícímu výkonu. (Armstrong, 2007) 

 

Motivace je vyšší, kdyţ se lidé zaměřují na konkrétní cíle, kdyţ jsou tyto cíle 

akceptovány a jsou dosaţitelné.  (Armstrong, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

 

V teoretické části své práce jsem se snaţila vysvětlit pojmy, jako jsou lidské zdroje, 

jejich řízení, cíle. Dále jsem se snaţila popsat proces samotného vzdělávání a rozvoje  

a jeho cíle. Uvedla jsem, jak můţe organizace své zaměstnance motivovat, aby byli ochotni 

vzdělávat se. Snaţila jsem se odpovědět na otázku, proč je důleţité do vzdělávání a rozvoje 

investovat. Do své práce jsem umístila schéma, které se týká systematického vzdělávání 

pracovníků v organizaci a schéma, které znázorňuje proces plánování vzdělávání 

pracovníků. Popsala jsem metody vzdělávání na pracovišti i mimo něj. Dále jsem uvedla 

vyhodnocování vzdělávání, které je důleţité k posouzení toho, zda jsou zapotřebí nějaké 

změny při vzdělávání. Další kapitolu jsem věnovala úloze vedoucích pracovníků a úloze 

personálního útvaru, které jsou nezbytné k zajištění vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Jako poslední kapitolu jsem uvedla učící se organizaci. V této kapitole jsem zmínila cyklus 

učení i se schématem, styly učení a definovala jsem pojmy jako proces učení 

 a motivace k učení. 
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 

Pro praktickou část své bakalářské práce jsem si zvolila společnost XY. Pomocí 

několika informací tuto společnost představím a popíši. Informace jsem získala 

z webových stránek, interních zdrojů a informací, které mi poskytla personalistka 

společnosti XY.  

 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI  XY 

 

 Název společnosti:   podnik XY 

 Sídlo společnosti:    Moravskoslezský kraj 

 Právní forma:    akciová společnost 

 

Společnost XY  je významný evropský a největší tuzemský výrobce obalových 

materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, který zaměstnává více jak 800 lidí. 

Společnost je členem mezinárodní hliníkářské asociace EAFA, obalové asociace SYBA, 

Jihočeské hospodářské komory a Sdruţení českých zkušeben a laboratoří. Společnost XY 

získala prestiţní ocenění Obal roku 2009 v kategorii obalové materiály. Toto ocenění 

získala také v předcházejících letech 2006 a 2007.    

 

3.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

 

1852 – započala výstavba továrny na zpracování lnu, 

1930 – objekty továrny kupuje firma Franke a Scholz. Zahajují výrobu cínového  

a olověného zboţí,  

1933 – výroba aluminiových a duralových plechů pro letectví, 

1946 – zřízeny Moravské válcovny kovů, jehoţ součástí se stala firma Franke a Scholz, 

1949 – přejmenování společnosti  

1953 – dokončena nová tavírna, budova foliárny, 

1954 – zahájení výroby spotřebního zboţí z folií, 

1963 – výstavba hal teplé válcovny a válcovny širokých pasů, 

1967 – instalace rozřezávací linky, linky naperiferiemi pro přípravu tisku svařování trubek     

a kvarta pro folie, 
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1972 – výstavba komplexu kontilití hliníkových pásů, válcovny zušlechťovny, 

1980 – instalace profilovacích linek, linky na příčné dělení, 

1986 – instalace nových vícebarevných zušlechťovacích strojů, 

1993 – instalace flexotiskového tiskacího stroje s periferiemi pro přípravu tisku, 

1994 – vznik akciové společnosti, privatizace kupónovou metodou, 

1996 – první dodávky firmě FORD Autopal a. s., 

1996 – vznik dceřiné společnosti KB Poland, Sp. z o.o., Polsko 

1997 – certifikace firmou Lloyd´s v systému ISO 9001, 

1998 – certifikace firmou VALEO (84 ze 100), 

1999 – instalace kombinované dělící linky, 

2001 – recertifikace firmy Lloyd´s v systému ISO 9001, získání dvou certifikátů, 

2001 – změna majitele společnosti – podnik XY, a. s.,  

2002/2003 – provedena instalace dvou jednotek určených k likvidaci vzdušnin, 

2003 – rekonstrukce foliářské válcovací stolice Q3, 

2003 – otevření spolupráce se společnosti BRITISH AMERICAN TOBACCO, 

2003 – recertifikace firmy Lloyd´s v systému ISO 9001:2001, 

2003 – divize v Táboře vyhrála v soutěţi „Obal roku 2003“ kategorie, 

2004 – firma oceněna společností NESTLÉ ČESKO, s. r. o. – nejlepší dodavatel materiálů 

za rok 2003 pro ČR a SK, 

2004 – 4. místo CZECH TOP 100 – oblast hutnictví a zpracování kovů, 

2010 – zánik dceřiné společnosti v Polsku. 

 

3.3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 

Společnost XY se zaměřuje na výrobu válcovaných polotovarů a obalových 

materiálů na bázi hliníku a jeho slitin v České republice.  

 

Dále provádí tyto činnosti: 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných neţ 

základních sluţeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor, 

 opravy silničních vozidel podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 vodoinstalatérství, 
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 silniční, motorová a nákladní doprava,  

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona,  

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických   

a telekomunikačních zařízení, 

 kovářství, podkovářství, 

 slévárenství, modelářství, 

 obráběčství, 

 montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 

3.4 CÍLE SPOLEČNOSTI 

 

Cílem společnosti je udrţet: 

 dominantní postavení na tuzemském trhu, 

 stabilní trţní postavení na trzích EU, 

 významnou trţní pozici na trzích zemí bývalého Ruska, Ukrajiny, Běloruska   

a Kazachstánu. 

 

 Dalším cílem je:  

 zákaznická orientace na „jedničky“ – lídry odběratelských segmentů, 

 permanentní zvyšování objemu produkce se zvýšenou přidanou hodnotou, 

 zkvalitňování a rozšiřování sluţeb pro zákazníky, 

 zefektivňovat a zvyšovat účinnost systému managementu jakosti a jeho procesů 

v souladu s poţadavky normy ISO 9001:2001,  

 zajišťovat a trvale zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců podniku. 

 

K tomu, aby byla společnost schopna úspěšně plnit své cíle a navazovat tak 

dlouhodobé obchodní vztahy se zákazníky, potřebuje zaměstnance, kteří umí se zákazníky 

komunikovat, umí poznat jejich potřeby a jsou schopni zajistit jejich uspokojení 

prostřednictvím podniku. 

 

Jelikoţ jsou potřeby zákazníků stále náročnější, musí být společnost schopna umět 

poţadavkům vyhovět a udrţet si tak dominantní pozici na trhu. 
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3.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

 

Společnosti XY má širokou organizační strukturu, funkcionální uspořádání. 

Vyznačuje se malým počtem úrovní a větším počtem zaměstnanců, kteří jsou uskupeni 

podle podobnosti úkolů (dělníci, technici, mistři, kteří se zabývají výrobou, jsou začleněni 

do útvaru výrobního ředitele). 

 

Zjednodušená organizační struktura společnosti XY  k 1. 12. 2010. – viz. Příloha 1 

 

3.6 ZÍSKANÉ INFORMACE 

 

Informace jsem získala a následně zpracovala z těchto zdrojů: 

  konzultace s personalistkou,  

  vnitropodnikové záznamy, 

  dotazníkové šetření a rozhovor s personalistkou. 

 

3.7 ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 

 

 Personální útvar 

Celou personální agendu zajišťují zaměstnanci v následujících pozicích: 

 1 personalista osobní agendy, jehoţ hlavní pracovní náplní je provádění analýzy 

pracovních míst, plánování potřeby zaměstnanců, nábor a výběr nových 

zaměstnanců, řízení pracovní adaptace, administrativa spojená s přijetím 

zaměstnance, ukončením pracovního poměru, přemístěním zaměstnance na jiné 

pracovní místo, sociální program a koncepční práce, zejména personální plánování  

a personální marketing. Dále zajišťuje pravidelné školení zaměstnanců v souladu 

s legislativou i plánovaná školení na základě výstupů z provedených analýz,    

jazykové kurzy, 

 1 referent motivace, jeţ zajišťuje a následně kontroluje hodnocení a odměňování 

zaměstnanců, 

 1 bezpečností technik zabezpečuje celou agendu související s BOZP, především její 

prevenci, 

 2 mzdové účetní. 
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 Management  

 výkonný ředitel, 

 ekonomický ředitel, 

 ředitel personálního a právního útvaru, 

 ředitel obchodu a marketingu, 

 ředitel nákupu, 

 technický ředitel, 

 výrobní ředitel, 

 vedoucí úseku řízení jakosti, 

 vedoucí logistiky. 

 

Dělníci a technici 

 valcíř, 

 obráběč kovů, 

 zámečník, 

 jeřábník, 

 mechanik, 

 instalatér, 

 hutník, 

 elektrikář, elektromontér, 

 tiskař. 

 

Společnost XY k 31. 12. 2010 zaměstnával celkem 814 zaměstnanců.  

 

Graf 3.1. Struktura zaměstnanců ve společnosti podle pohlaví        

 

Zdroj: vnitropodnikový záznam – vlastní zpracování 
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Ve společnosti převaţují muţi (75%) díky fyzicky náročné práci a dělnickým profesím. 

 

Graf 3.2. Struktura zaměstnanců ve společnosti – technik x dělník 

 

Zdroj: vnitropodnikový záznam – vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, ţe ve společnosti převládají muţi dělníci (58,5%) a ţeny dělnice (16%). 

Místo techniku obsazují opět nejvíce muţi (16,5%) a poté aţ ţeny (9%). 

 

Graf 3.3. Struktura zaměstnanců ve společnosti podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: vnitropodnikový záznam – vlastní zpracování 

 

Z grafu můţeme vidět, ţe ve společnosti převaţují muţi i ţeny, kteří mají jako nejvyšší 

dosaţené vzdělání střední odborné učiliště. 
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Graf 3.4. Struktura zaměstnanců ve společnosti – SOU 

 

Zdroj: vnitropodnikový záznam – vlastní zpracování 

 

Do oboru hutnictví jsem zařadila i hutníky neţelezných kovů. 

Do ostatních jsem zařadila pracovníky, kteří jsou vyučeni v oborech, jako je například 

soustruţník, malíř, zedník, kuchař, truhlář, klempíř, prodavač, tkadlena, cukrář, gumař 

plastikář, mechanizátor, automechanik a jiné. 

 

Graf 3.5. Struktura zaměstnanců ve společnosti – SŠ 

 

Zdroj: vnitropodnikový záznam – vlastní zpracování 

 

Tady jsem do ostatních zařadila taktéţ pracovníky, kteří jsou vystudovaní v jiných neţ 

uvedených oborech a jejich zaměření je zastoupeno v malém počtu, např. doprava, 

dřevomodelář, stavebnictví, pěstitel chovatel, zemědělství, chemik, seřizovač, cestovní 

ruch atd. Do ostatních patří i zaměstnanci, kteří mají vystudované pouze gymnázium.  
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Graf 3.6. Struktura zaměstnanců ve společnosti – VŠ 

 

Zdroj: vnitropodnikový záznam – vlastní zpracování 

 

Zde jsem do ostatních zařadila zaměstnance, kteří jsou vystudovaní v oborech jako je 

stavebnictví, informatika, technolog, právo, chemik, policista, metalurgie, vojenské vědy, 

řízení jakosti, lesnictví atd. 
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4 ANALÝZA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ 
VE SPOLEČNOSTI XY  
  

O procesu vzdělávání (rozvoje) zaměstnanců hovoříme aţ po uskutečnění 

vypracování popisů pracovních míst včetně kvalifikačních a odborných poţadavků 

kladených na konkrétní pracovní místo, systému výběru nových zaměstnanců dle 

poţadavků popisu pracovního místa, realizovaného adaptačního procesu (pracovní  

a sociální) a jeho výstupů.  

 

Personální činnost rozvoje vzdělávání zaměstnanců společnosti většinou spočívala 

pouze ve školení, které vycházelo z legislativy (např. školení způsobilosti řídit motorové 

vozíky, obsluha jeřábů, školení vazačů, obsluha tlakových nádob, řízení referentských 

vozidel). Absence plánu nástupnictví a plánu zastupitelnosti neumoţňovala systematické 

vzdělávání zaměstnanců pro výkon jiných pracovních činností, vyšších pracovních funkcí. 

Vysokoškolské a středoškolské vzdělání bylo umoţněno dle nesystematického výběru 

zaměstnance na základě návrhu vedoucího zaměstnance a odsouhlasením personálního 

ředitele mít v personální rezervě člověka, který by mohl vykonávat určitou pracovní 

činnost ve společnosti. 

 

Nyní se společnost věnuje vzdělávání svých zaměstnanců systematicky a trvale, má 

vypracované vlastní rozvrţení vzdělávání, má vyčleněného pracovníka, který celý proces 

zajišťuje, má vybavené školící místnosti i zaměstnance, kteří mohou školení na základě 

předloţených dokumentů provádět. 

 

4.1 PLÁN NÁSTUPNICTVÍ 

 

V systému plánu nástupnictví se realizuje výcvik a rozvoj stávajících zaměstnanců, 

nejlepších kandidátů. Ti jsou vytipováni vedoucími zaměstnanci, schváleni ředitelem 

personálního a právního útvaru na základě výsledků a kvality práce, jejímţ podkladem je 

výstup z adaptačního procesu a procesu hodnocení, především u dělnických profesí a na 

základě stejně provedeného výběru u profesí technických, které jsou navíc doplněné 

psychodiagnostikou (zajišťuje externí společnost) zaměřenou na osobní charakterové 
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vlastnosti a manaţerské dovednosti související s výkonem pracovní pozice – plánování, 

vedení, rozhodování, kontrolování.  

 

4.2 PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE 

 

Plán osobního rozvoje sestavuje vedoucí zaměstnanec a konzultuje ho 

s personálním a právním útvarem (zaměstnancem pověřeným rozvojem a vzděláváním). 

Má různé formy, od studia vysokých a středních škol, absolvování kurzů a seminářů dle 

nabídky vzdělávacích agentur, aţ po rekvalifikace, které jsou zaměřené na tváření kovů a 

polygrafii.  

 

4.3 DRUHY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Činnosti spojené se zajišťováním procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nejsou 

nahodilé aktivity, jsou systémově strukturovány, plánovány a vyhodnocovány.   

 

LEGISLATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Nazývané také jako vzdělávání ze zákona. Rozvoj je zajišťován aktuálním 

školením interního a externího charakteru rovněţ v souvislosti se změnou legislativy, 

v daném periodickém cyklu.    

 oblast personalistiky (např. změna zákoníku práce), 

 oblast účetnictví (např. zdravotní a důchodové pojištění, DPH, daň z příjmů FO), 

 celní deklarace,  

 energetika, 

 jeřábníci (např. jeřáb ovládaný ze země, mostový), 

 svářeči (např. absolvování svářečských kurzů), 

 montáţníci, 

 hasiči (např. školení profesionálních řidičů), 

 řidiči motorových vozíků (např. desty), 

 elektrikáři (vyhláška č.50/1978 Sb.). 
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ŠKOLENÍ POTŘEBNÁ K VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ (ODBORNÁ 
POVOLÁNÍ) 

 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců se realizuje jednak pravidelným proškolením  

a přezkoušením zaměstnanců ve vazbě na legislativní předpisy:  

 Školení jsou zaměřena podle útvarů: 

 ekonomický útvar, 

 personální útvar,  

 obchodní úsek – např. proškolení obchodníků z oblasti uzavírání obchodních smluv,  

 technický úsek – např. proškolení odborného technika zdvihacích zařízení, 

proškolení z oblasti rizik výbuchu, 

 řízení jakosti – např. metody zlepšování, neshody, statistické metody. 

 

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

U středoškolsky vzdělaných zaměstnanců, zařazených ve středním managementu, 

provádí podnik školení manaţerských schopností a dovedností, které jsou zaměřeny na:  

 rozvoj schopností vést pracovní tým, 

 komunikace, 

 rozhodování, 

 práce s PC, 

 jazykové kurzy, 

 marketingové vzdělávání, 

 obchodní dovednosti. 

U TOP managementu se jedná o prohloubení kvalifikace školením manaţerských 

dovedností.  

 

BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ 

 

Ve společnosti XY je bezpečnostní školení zajišťováno interně – bezpečnostním 

technikem. Bezpečnostní školení probíhá v den nástupu zaměstnance v obecné rovině, poté 

projde dalším školením na pracovišti ke konkrétní pracovní činnosti (v kompetenci 

příslušného vedoucího zaměstnance). Součástí tohoto školení je i prevence poţární 
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ochrany, ze které školí poţární technik. Mezi další školení, která se provádí v den nástupu 

zaměstnance, patří úvodní školení jakosti, kdy školí technický pracovník útvaru řízení 

jakosti. Školí se podle osnovy, která se řídí podle těchto bodů: 

 pro nově nastupující zaměstnance, 

 úvod do jakosti, 

 organizace řízení jakosti, 

 standardy ISO 9001, 16949, 14001, 18000,  

 procesy a zdroje, 

 politika kvality, 

 cíle kvality. 

 

Společnost XY má vlastní školící místnosti, které jsou vybaveny dataprojektorem, 

tabulí, PC sestavou, ţidlemi se stolky.  

 

Vzhledem ke specifikaci výrobního programu společnosti je zaměstnanců s danou 

odborností (hutní a strojní) na trhu práce nedostatek. Střední odborné učiliště, patřící firmě, 

bylo po roce 1989 převedeno v rámci platné legislativy pod ministerstvo školství, následně 

bylo, jako mnoho učňovských škol, zrušeno. Tento fakt se negativně promítá do 

poţadavků na profese hutník a valcíř, kdy velmi rychle ubývá stávajících zaměstnanců 

v důsledku odchodu do starobního důchodu. Společnost řeší v rámci vzdělávání tento 

nedostatek formou rekvalifikace stávajících nekvalifikovaných zaměstnanců ve spolupráci 

se SOU Ostrava v délce 50 hodin teoretické výuky „tváření kovů“. V roce 2004 byla 

zahájena jednání se SŠ za účelem sjednání akreditace pro dané učební obory. Akreditace 

byla udělena a první ţáci nastupovali na obor hutník v roce 2006. V roce 2009 úspěšně 

ukončili učení. Z deseti absolventů jich šest nastoupilo do společnosti XY na pozici hutník.  

 

Akreditace je udělena od roku 2004, ale problém je, ţe nejsou zájemci. Je to nejspíš 

tím, ţe učební obor nenabízí v rámci osnov řidičský průkaz skupiny C a svářečský kurz. 

Tyto kurzy jsou tak pro absolventy jiných učebních oborů velmi zajímavé z hlediska 

budoucího uplatnění na trhu práce. To je jeden z důvodů, druhým je úzké uplatnění 

v konkrétním oboru. Tím vzniká problém v získání potenciálních studentů. 

 

Od roku 2002 zabezpečuje podnik rekvalifikace stávajících zaměstnanců dělnické 

kategorie v oboru „tváření kovů.“  
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V roce 2009 byla dokončena rekvalifikace pro povolání tiskař. Rekvalifikace 

z polygrafie se uskutečnila díky projektu „Vzdělávejte se“, kdy tento projekt dotovala EU  

a úřad práce. Rekvalifikace byla uskutečněna ve spolupráci se SŠ v Olomouci. 

 

Samotnou kapitolou je studium zaměstnanců společnosti, především na vysokých 

školách, které vychází z plánu nástupnictví, plánu zastupitelnosti, ošetřené dohodou  

o zvýšení kvalifikace. 

 

Rozvoj zaměstnanců je ve společnosti XY druhým nejrozpracovanějším procesem 

(první je proces výběrového řízení).  

 

Manaţeři se aktivně podílejí především na fázi identifikace potřeb vzdělávání. 

Realizační fáze spadá do kompetence personalisty. Na fázi vyhodnocení účinnosti 

vzdělávání participují společně manaţeři a personalista. Strategie vzdělávání vytváří 

dostatečný prostor pro rozvoj zaměstnanců s cílem prohlubování a zejména zvyšování 

kvalifikace. Při výcviku a rozvoji zaměstnanců je vyuţíváno formy externího i interního 

školení.  

 

4.4 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A 

ROZHOVORU 

 

Pomocí dotazníku a rozhovoru jsem se snaţila zjistit současný stav vzdělávání  

a rozvoje zaměstnanců ve společnosti XY. Strukturovaný rozhovor jsem provedla 

s personalistkou společnosti a dotazníky byly vyplněny zaměstnanci, kteří obsazují pozice 

ve středním managementu. Jsou to vedoucí úseků - ekonomika, nákup, logistika, technický 

úsek, řízení jakosti.  

 

Dotazník obsahoval šestnáct otázek. Byl rozdán mezi všechny vedoucí úseků, 

kterých je ve společnosti XY celkem třicet. Ze třiceti dotazníků se mi jich vrátilo 

vyplněných dvacet dva, návratnost tedy byla asi 73%. 

Strukturovaný rozhovor obsahoval osm otázek. 
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Otázka č. 1 Vzdělávání ve společnosti XY probíhá podle Vašeho názoru 

Graf 4.1. Názor dotazovaných na průběh vzdělávání ve společnosti 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Z dvaceti dvou dotazovaných si dvanáct zaměstnanců (54,5%) myslí, ţe vzdělávání 

ve společnosti probíhá často. Devět dotazovaných (41%) si myslí, ţe vzdělávání probíhá 

občas a jeden (4,5%) zaměstnanec vybral moţnost velmi často. Nikdo nezaškrtl odpověď 

skoro vůbec. Z takové odpovědi mohu usuzovat, ţe vzdělávání v podniku XY probíhá a to 

často. 

 

Otázkač. 2 Myslíte si, že školení a nabízené kurzy jsou pro Vaše povolání dostačující? 

Graf 4.2. Názor dotazovaných na dostatek poskytovaných kurzů a školení 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Na otázku, zda si dotazovaní myslí, ţe školení a kurzy jsou pro jejich povolání dostačující, 

jedenáct (50%) vybralo moţnost spíše ano. Pět (23%) vybralo odpověď určitě ano, čtyři 

(18%) dali moţnost spíše ne a dva zaměstnanci (9%) vybrali odpověď určitě ne. 
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Otázka č. 3 Kdybyste si mohl/a vybrat, v čem Vy osobně byste se chtěl/a vzdělávat? 

Graf 4.3. V jakém oboru by se chtěli dotazovaní vzdělávat 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku odpovědělo jedenáct respondentů (50%), ţe by se chtěli vzdělávat v oboru 

cizí jazyky. Sedm dotazovaných (32%) vybralo jako moţnost vzdělávání informační 

technologii. Pouze jeden (4,5%) dotazovaný by se chtěl vzdělávat v právních normách. Do 

odpovědi jiné dalších sedm respondentů (32%) napsalo, ţe by se chtěli vzdělávat např.      

v předpisech vztahujících se k energetice a vyhrazeným technickým zařízením, v kvalitě, 

jako technik kvality, v metodě 5S a KAIZEN. Nejvíce respondentů v této moţnosti 

odpovědělo, ţe by chtěli odborné vzdělávání vztaţené k profesi. 

 

Otázka č. 4 Které kurzy, školení jste již absolvoval/a? 

V této otázce byly odpovědi různé. Dotazovaní absolvovali kurz tribotechniky, školení 

uţivatelů zdvihacích zařízení, školení řidičů motorových vozíků, školení řidičů 

referentských vozidel, jazykový kurz angličtiny, kurz senzorického hodnocení obalů, kurz 

interní auditor, plánování a řízení výroby, motivace, delegování, počítačový kurz, kurz 

psychologie, jakost, vedení týmu, kurz asertivní komunikace, time management, 

prezentační dovednosti, úvod do logistiky, školení na novely zákonů o účetnictví, o DPH  

a o daních z příjmů, školení řidičů sluţebních automobilů, kurz manaţerských dovednosti, 

semináře pro energetiku, semináře pro vysoké napětí, školení mistrů, manaţer znalosti, 

MBA, školení vzorkování odpadních vod, testové zátěţe osobnosti, školení vedení týmu, 

BOZP, PO, SAP, INTRASTAT, INCOTERMS 2010, QRQC metodiku, auditor ISO/TS, 

FMEA, údrţbář poţárního zařízení, kurz svařování plamenem, jeřábnický kurz. 
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Otázka č. 5 Jaká je podle Vás úroveň školitelů? 

Graf 4.4. Úroveň školitelů 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku si zvolilo šestnáct dotazovaných (73%) odpověď dobrá. Tři (13,5 %) 

vybrali moţnost dostačující, dva vynikající (9%) a jeden (4,5%) zaškrtl moţnost nízká. 

 

Otázka č. 6 Které metody vzdělávání jste již absolvoval/a? 

Graf 4.5. Absolvované metody vzdělávání 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Z grafu lez vidět, ţe osmnáct dotazovaných (82%) absolvovalo metodu přednáška, 

jedenáct (50%) pracovní porada, devět (41%) pověření úkolem, šest (27%) instruktáţ při 

práci, pět (23%) coaching a pět (23%) zaškrtlo moţnost jiné, kde uvedli jako odpověď 

např. brainstorming, odborně zaměřené semináře, školení, trénink, workshop. 
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Otázka č. 7 Jestliže jste se účastnil/a více vzdělávacích kurzů nebo školení, který kurz 

(školení) považujete za nejpřínosnější pro Vaši pozici ve společnosti XY? 

Dotazovaní na tuto otázku napsali např. kurz tribotechniky, anglický jazyk, kurz 

zkušebnictví, prezentační dovednosti, seminář pro energetiky – vysoké napětí, manaţer 

jakosti, kurz vzorkování, interní auditor, INCOTERMS 2010, controlling – SAP. Asi čtyři 

respondenti na tuto otázku napsali, ţe všechny kurzy a školení, které absolvovali, povaţují 

za nejpřínosnější pro jejich pozici v podniku. 

 

Otázka č. 8 Využíváte získané informace (ze školení, kurzů) v praxi? 

Graf 4.6. Vyuţitelnost informací v praxi 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Tady odpovědělo patnáct respondentů (68,5%), ţe určitě vyuţívají získané informace ze 

školení/kurzů v praxi. Šest (27%) vybralo moţnost spíše ano. Pouze jeden respondent 

(4,5%) vybral moţnost spíše ne a nikdo si nemyslí, ţe by vůbec nevyuţil získané 

informace v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

15

6

1 0



 

46 

Otázka č. 9 Považujete podnikové vzdělávání za důležité? 

Graf 4.7. Důleţitost podnikového vzdělávání 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Z grafu lze vidět, ţe osmnáct dotazovaných (82%) povaţuje podnikové vzdělávání určitě 

za důleţité, čtyři (18%) vybrali odpověď spíše ano. Nikdo si nemysli, ţe je podnikové 

vzdělávání zbytečné. 

 

Otázka č. 10 Využíváte ve Vaší profesi znalost cizího jazyka? 

Graf 4.8. Vyuţívání cizího jazyka 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Deset respondentů (45,5%) na tuto otázku vybralo moţnost spíše ne. Šest (27%) jich 

zaškrtlo odpověď spíše ano, pět (23%) vybrali moţnost určitě ano a jeden (4,5%) vybral 

moţnost určitě ne. 
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Otázka č. 11 Máte možnost kariérového růstu při zvyšování Vaší kvalifikace? 

Graf 4.9. Moţnost kariérního růstu 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, ţe si deset dotazovaných (45,5%) myslí, ţe spíše nemají moţnost 

kariérového růstu při zvyšování kvalifikace. Šest dotazovaných (27%) si myslí, ţe spíše 

mají moţnost kariérového růstu, pět (23%) si myslí, ţe určitě tuto moţnost nemají a jeden 

respondent (4,5%) si myslí, ţe určitě můţe při zvyšování své kvalifikace kariérově růst. 

 

Otázka č. 12 Myslíte si, že jsou ve společnosti XY nějaké nedostatky ve vzdělávání a 

rozvoji zaměstnanců? 

Graf 4.10. Nedostatky ve vzdělávání a rozvoji ve společnosti 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku odpovědělo devět dotazovaných (41%) ne a třináct (59%) dotazovaných 

vybrali moţnost ano. Zároveň těchto třináct zaměstnanců napsalo jaké nedostatky to podle 

nich jsou – nedostatek financí a s tím i související škrtání školení, ţádná odborná školení 

kromě těch povinných, u některých školení a kurzů chybí hloubka školení a více příkladů 
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na jejich aplikaci v praxi, neexistence moţnosti kariérního růstu, perioda vzdělávání, chybí 

školení ekonomické návaznosti, práce v SAPU, výběr vhodných kurzů ze strany vedoucích 

pracovníků, nízká odbornost související s vykonávanou prací. 

 

Otázka č. 13 Jak dlouho jste zaměstnancem společnosti XY? 

Graf 4.11. Délka pracovního vztahu v podniku 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Drtivá většina dotazovaných (86,5%) je zaměstnancem ve společnosti XY více, jak deset 

let. Dva dotazovaní (9%) jsou v podniku 4-7let a pouze jeden (4,5%) respondent je 

zaměstnancem 1-3 roky. 

 

Otázka č. 14 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Graf 4.12. Nejvyšší dosaţené vzdělání 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 
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Mezi dotazovanými je jedenáct zaměstnanců (50%) s maturitou, osm (36,5%) jich má 

vysokoškolské vzdělání, dva (9%) mají vyšší odborné vzdělání a jeden (4,5%) je pouze 

vyučen. 

 

Otázka č. 15 Vaše pohlaví? 

Dotazník vyplnilo osmnáct můţu (82%) a čtyři ţeny (18%). 

 

Otázka č. 16 Váš věk? 

Graf 4.13. Věk dotazovaných 

 

Zdroj: dotazníkové šetření – vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, ţe polovina respondentů (50%) je ve věku od 36 do 45 let. Dalších sedm 

(32%) se jich nachází ve věku mezi 46 – 55 rokem. Tři dotazovaní (13,5%) jsou v kategorii 

56 let a více a pouze jeden dotazovaný (4,5%) se nachází mezi 27 – 35 rokem. 

 

Rozhovor 

Paní XY je personalistkou ve společnosti XY a byla ochotna provést se mnou 

strukturovaný rozhovor na téma „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti XY“. Po 

provedení tohoto rozhovoru jsem získala odpovědi na těchto sedm otázek, osmá otázka se 

týká názoru personalistky na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti. 
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 Ze zákona – patří zde školení, na kterém se vzdělávají zaměstnanci, kteří 

pracují s jeřábem, svářeči, montáţníci, hasiči. 

 Odborné – záleţí na útvaru podle zaměření – ekonomický útvar, personální 

útvar, obchodní útvar, technický úsek, řízení jakosti. U řízení jakosti školí 

zaměstnance interní auditor. Dále probíhají školení z rizika výbuchu, 

odborný technik zdvihacích zařízení, školení z práva formou seminářů, 

proškolení obchodníků ze zajišťovacích instrumentů, školení k legislativě, 

které souvisí se změnami zákoníku práce. 

 Jazyky – management a technici tvoří skupiny po dvou, třech, čtyřech 

zaměstnancích, záleţí podle úrovně vzdělání v jazyce. Při zahájení kurzu je 

prováděn audit a na základě toho jsou zaměstnanci rozděleni do skupinek 

podle pokročilosti v jazyce. Na konci kurzu je opět prováděn audit, aby se 

posoudilo, zda se vzdělávaní zaměstnanci v cizím jazyce posunuli dopředu.  

Cizí jazyk je zajišťován třemi externími lektory, kteří do společnosti XY 

dojíţdějí. 

 

Měkké dovednosti 

 tady probíhalo poslední školení v rámci projektu „Vzdělávejte se“. Školení bylo 

určeno pro nové vedoucí pracovníky. 

 

2. Jaké metody používáte při vzdělávání Vašich zaměstnanců?  

Většinou jsou to přednášky, které jsou vyuţívány u legislativy a jsou zakončeny 

testem. 

U odborného zaměření je to kombinované. V rámci interfiremního vzdělávání se 

pouţívá přednáška a interaktivní spolupráce. Převládají přednášky, na které se 

jezdí. 

V rámci projektu „Vzdělávejte se“ je interaktivní vzdělávání, kam patří vedení, 

hodnocení, obchodní techniky, asertivní chování. Během vzdělávání se píšou testy, 

lidé se natáčejí na kameru, aby poté mohli udělat rozbor toho, jak pracovali. 

Natáčení na kameru probíhá na konci a na začátku, aby bylo moţné posoudit, kam 

se vzdělávaní posunuli.  

V roce 2006 – 2008 společnost XY zorganizovala kurz „lektor – školitel“. Bylo 

vybráno celkem dvanáct zástupců různých útvarů s cílem naučit je učit, přednášet 

v rámci interfiremního vydělávání.  
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Mezi vybranými zástupci byl podnikový právník, informatik, výrobní manaţer, 

personalista, technolog, logistik a dalších šest zástupců z různých útvarů a oborů. 

Kaţdý zástupce je odborníkem ve své profesi. Aby získali dovednosti školit 

zaměstnance ve společnosti XY, absolvovali tento kurz. Například podnikový 

právník po absolvování kurzu školil obchodní zástupce v oblasti obchodního 

zákoníku, směnek. Informatik zase školil uţivatele z Excelu, Internetu, Wordu, 

moţnosti vyuţití e-learningu v rámci interfiremního vzdělávání. 

 

3. Kolik společnost XY investovala do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců 

v posledních třech letech? 

Částky jsou uvedeny za vzdělávání jak dělníků, tak i managementu. 

Rok 2008 – 1 460 102 Kč, 

Rok 2009 – 1 706 446 Kč, 

Rok 2010 – 1 587 605 Kč. 

 

4. Jak vyhodnocujete výsledky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců?  

U školení ze zákona (legislativy) je výstupem způsobilost řídit motorový vozík, 

obsluhovat jeřáb, svařovat.   

U odborného vzdělávání se evaluace provádí sloţitě. Výsledky vzdělávání  

a rozvoje zaměstnanců hodnotí jejich nadřízený v pravidelném hodnocení. Většinou 

je to průměrné zlepšení v práci a delší proces zlepšování v kvalitě odváděné práce.  

Evaluace z externího školení je posledním krokem procesu ţádosti o účast na 

školení, kurzu. Nadřízený zaměstnance zadá ţádanku do systému, kde kromě 

organizačních záleţitostí je stanoven cíl účasti zaměstnance na konkrétní 

vzdělávací akci. Po absolvování školení, kurzu je zaměstnancem vzdělávací 

aktivita hodnocena, dále je hodnocen přínos účasti zaměstnance na školení nebo 

kurzu nadřízeným zaměstnancem, který jak jsem jiţ psala, má dlouhodobější 

charakter. Závěrem je pak moţné doporučení školení dalších zaměstnanců, 

průběţné zlepšování pracovních aktivit zaměstnance, které se následně odrazí 

v hodnocení.  

 

5. Jak motivujete své zaměstnance, aby byli ochotni vzdělávat se? 

Zaměstnanci přistupují ke školení a vzdělávání velmi vstřícně. Většinou je účast na 

školení podmíněna popisem pracovního místa, odborností k vykonávání konkrétní 
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pracovní činnosti. U mnoha zaměstnanců je zvyšování kvalifikace spojeno 

s kariérovým růstem. Ne u všech zaměstnanců je ţádoucí, aby měli osobní plán ve 

vazbě na kariéru vypracován. Nesplnění kariérního postupu je demotivující. Výběr 

kandidátů je omezen, probíhá ve spolupráci s nadřízenými zaměstnanci. Dalším 

motivem pro vzdělávání a rozvoj je kvalita vykonávané práce, která je jedním 

z prémiových ukazatelů. Špatná kvalita práce, nízká produktivita, menší finanční 

odměna. 

 

6. Jak často podstupují zaměstnanci školení, kurzy? 

Pokud se jedná o legislativu, tak tam je školení v průměru kaţdých dva a půl roku. 

Záleţí také na skutečnosti, jak často se mění zákon, např. mzdová účetní. Ostatní 

školení je individuální, podle potřeby. 

 

7. Plánuje společnost XY do budoucna nějaké změny ve vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců? 

Příští rok plánuje rekvalifikaci v oblasti tváření kovů. Tato rekvalifikace je určena 

pro zaměstnance, kteří nejsou vyučeni v oboru, ale jsou v něm vyškoleni a dělají to 

v praxi. Rekvalifikace má suplovat odbornost, jedná se o teoretické ukotvení 

zpracování pouţívané suroviny. Společnost XY má hodně nekvalifikovaných 

zaměstnanců v oboru hutník.  

Dále očekáváme znovu otevření prvního ročníku oboru hutník.  

Také moţná letos bude znovu společnost XY spolupracovat s externí společností, 

která má vypracovaný vlastní projekt vzdělávání (bude čerpat dotace), do kterého si 

sama, dle svých kritérií, vybere spolupracující firmy. Oblast vzdělávání zatím není 

specifikována.  

 

8. Doporučila byste Vy sama nějaké změny pro lepší vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců? 

Kaţdý jeden plánovaný kurz nebo školení by mělo být delší, technicky propojené 

přednáškami a interaktivními úkoly, trénování.  

Měl by být prováděn externími pracovníky, formou workshopu, případové studie. 

Měl by probíhat v externím  prostředí, aby byl školený neustále zapojen do školení 

a neodbíhal vyřizovat své záleţitosti.  
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Prioritou by mělo být, ţe ten, kdo byl pozván k účasti na projektu, by to měl brát 

jako odměnu. Člověk by to měl brát jako prestiţ, ţe byl vybrán na projekt, který 

bude trvat například rok a půl. A také společnost, která by si vybírala zaměstnance 

ke spolupráci, by měla říct „Nabízím Vám.“ Neměla by pouţít slova jako „Půjdeš!“ 

Co se týče cizích jazyků, jsou pracovní pozice, které vyţadují aktivní znalost 

(zaměstnanci obchodu, nákupu, technologové, kvalitáři, management). Po vstupním 

auditu jsou zařazeni do skupin, po absolvování kurzu je znovu prováděn kontrolní 

audit. Měla by být zavedena odměna za aktivní účast při vyjednávání se zákazníky, 

auditory.  

Jako další a poslední by mělo být vzkříšeno interfiremní vzdělávání, aktivní vyuţití 

stávajících interních školitelů/lektorů. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  
 

V této části své práce se pokusím předloţit návrhy a doporučení, které by mohly 

společnosti XY pomoci zlepšit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Návrhy a doporučení 

vyplynuly z informací, které mi byly poskytnuty personalistkou společnosti XY, 

dotazníkového šetření, které jsem prováděla s vedoucími úseků a rozhovoru, který jsem 

taktéţ prováděla s personalistkou.  

 

Motivace 

Na základě rozhovoru s personalistkou, jsem se dozvěděla, ţe jednou z motivací je 

kvalitní práce a odměna za ni. Není to špatný způsob motivace, ale navrhla bych další 

moţnosti, jak motivovat zaměstnance. Podnik by mohl například kaţdý měsíc vyhlašovat 

nejvýkonnějšího zaměstnance. V kaţdém úseku by se mohla měřit pracovní výkonnost 

zaměstnanců a jejich pracovní nasazení. Na základě toho by mohl vedoucí zaměstnanců 

posoudit, který zaměstnanec byl nejlepší, nejvýkonnější a díky tomu by se stal nejlepším 

zaměstnancem. Jelikoţ je ve společnosti XY několik úseků, tak by kaţdý úsek mohl mít 

svého nejlepšího pracovníka. Na poradách by vedoucí mohli všem sdělit, kdo je nejlepším 

pracovníkem v jejich úseku. Po roce bych odměnila pracovníky, kteří byli za 12 měsíců 

nejvíce krát zvoleni nejlepším zaměstnancem, finanční částkou 3000 Kč. 

 

Cizí jazyk 

Na základě dotazníkového šetření jsem se dozvěděla, ţe by se většina respondentů 

chtěla vzdělávat v cizím jazyce. Myslím si, ţe cizí jazyk je potřebný jak u manaţerů, tak  

i u mistrů a vedoucích výrobních úseků. Na základě rozhovoru s personalistkou společnosti 

XY jsem se dozvěděla, ţe tento podnik vyrábí 60% výrobků pro zahraniční zákazníky. Ze 

zahraničních firem   jezdí provádět audit do společnosti XY. Vedoucí zaměstnanci, 

obchodníci, nákupčí a kvalitáři by měli být schopni se s těmito zástupci domluvit. 

Zaměstnanci, kteří ke svému povolání potřebují cizí jazyk, by měli absolvovat jazykové 

kurzy.  

 

Po rozhovoru s personalistkou společnosti XY jsem se dozvěděla, ţe někteří 

zaměstnanci, kteří se účastní kurzů cizího jazyka, jsou stálými polozačátečníky. Jelikoţ se 

provádí audit na začátku kurzu a na konci, tak lze porovnat, zda zaměstnanec udělal 

pokrok. Pokud bych viděla, ţe někteří účastníci kurzu neudělali ţádný pokrok, tak bych je 
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nejdříve ústně napomenula. Jestli by ani po absolvování dalšího kurzu neudělali ţádný 

pokrok, tak bych jim uloţila písemnou důtku. Tito lidé musí pochopit, ţe cizí jazyk je pro 

jejich výkon povolání nutný. A zase zaměstnanci, kteří by udělali v cizím jazyce veliký 

pokrok, by dostali na konci kurzu finanční odměnu. Působilo by to i jako motivace.  

 

Vedení podniku by mělo mít přehled o jazykových kvalitách lektorů a kvalitním 

průběhu jazykových lekcí, protoţe by mohlo docházet právě k tomu, ţe někteří účastníci 

jazykového kurzu by mohli být neustálými polo začátečníky. 

 

Informační technologie 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe by se někteří respondenti chtěli vzdělávat 

v oboru informační technologie. Jelikoţ se tento obor neustále vyvíjí a jde kupředu, tak by 

měl podnik zařizovat a hradit kurzy IT pro zaměstnance, kteří potřebují PC k výkonu své 

práce (např. mistři, informační technologové, management). Školení by mohlo být 

zajišťováno například společností AP Netsoft, která sídlí v Opavě. Tato společnost nabízí 

kurzy speciální, operační systémy Microsoft, rekvalifikační kurzy (5 240 Kč včetně DPH) 

apod. 

 

Poskytnutí některých žádaných vzdělávacích aktivit zaměstnanců 

Na otázku, v jaké oblasti by se chtěli zaměstnanci vzdělávat, kdyby záleţelo na 

nich, mi sedm respondentů odpovědělo, ţe by se chtěli vzdělávat v předpisech vztahujících 

se k energetice a vyhrazeným technickým zařízením, v kvalitě, jako technik kvality, 

v metodě 5S a KAIZEN a také by chtěli odborné vzdělávání vztaţené k profesi. Společnost 

XY by mohla vyuţít nabídky společnosti DTO CZ, s. r. o., která sídlí v Ostravě  

 a poskytuje kurzy, školení, rekvalifikace a jiné. Např. kurz metody 5S stojí 2 400 Kč 

včetně DPH, kurz KAIZEN stojí 6 000 Kč včetně DPH, kurz na technika kvality stojí 13 

800 Kč včetně DHP. Je pravda, ţe tyto kurzy nejsou zrovna nejlevnější, ale díky těmto 

kurzům podnik investuje do svých zaměstnanců. Zvyšuje tak jejich kvalifikovanost. 

Zaměstnanci budou podávat vyšší pracovní výkonnost, která můţe firmě zajistit úspěšnost 

na trhu.  

 

Ve společnosti XY, jako skoro v kaţdé organizaci, je problém s omezeným 

zdrojem financí na vzdělávání. Kdyby byl dostatek financí, tak by bylo zaměstnancům 

nabízeno a hrazeno více kurzů a školení.  
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Komunikace 

Myslím si, ţe by mělo vedení více komunikovat se svými zaměstnanci a zjistit, 

v čem by se rádi vzdělávali. Společnost XY by mohla vyuţívat pravidelné ankety, 

dotazování nebo schránky, kam by mohli zaměstnanci psát, v čem by se chtěli vzdělávat 

 a jaké kurzy by chtěli podstoupit. Pokud by vedení uznalo za vhodné, ţe je ţádaný kurz 

nebo školení pro jejich odbornost důleţité a nezbytné, tak by podnik mohl školení zajistit 

 a uhradit. Díky tomu by podnik investoval do školení a kurzů, které budou pro jejich 

zaměstnance důleţité a jejich odbornost bude souviset s vykonávanou prací. 

 

I přes nedostatek financí si myslím, ţe je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

ve společnosti XY na dobré úrovni a na základě rozhovoru s personalistkou lze usuzovat, 

ţe do budoucna společnost plánuje další vzdělávání zaměstnanců, rekvalifikace a otevření 

učňovského oboru hutník. 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza a vyhodnocení systému vzdělávání  

a rozvoje zaměstnanců ve společnosti XY.  

 

Má bakalářská práce obsahuje tyto čtyři důleţité části. V první části, teoretické, 

jsem se snaţila popsat, jak by mělo probíhat vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále jsem 

popisovala metody, které lze ke vzdělávání pouţít, jak zaměstnance motivovat, aby byli 

ochotni vzdělávat se. V této části je i kapitola, jak lze vzdělávání vyhodnotit.  

 

V části druhé, praktické, jsem charakterizovala společnost XY, popsala jsem její 

historii, předmět podnikání, sloţení zaměstnanců, u kterého jsem provedla i grafické 

vyhodnocení dat. Do příloh jsem umístila zjednodušenou organizační strukturu 

společnosti.  

 

Ve třetí části jsem analyzovala současný stav vzdělávání a rozvoje ve společnosti 

XY. V této kapitole jsem psala o vzdělávání a rozvoji zaměstnanců ve společnosti, jaké 

druhy vzdělávání ve společnosti existují. Jako poslední je v práci uvedeno vyhodnocení 

dotazníkového šetření a rozhovoru. Snaţila jsem se graficky a písemně vyhodnotit 

odpovědi respondentů. Poté jsem napsala vlastními slovy odpovědi na otázky, které mi 

poskytla personalistka společnost XY. 

 

V poslední části své práce jsem se snaţila předloţit návrhy a doporučení, které by 

mohly společnosti poradit, jak lépe vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance. Abych byla 

schopna dospět k takovým závěrům, potřebovala jsem k tomu informace, které mi byly 

poskytnuty z dotazníků a rozhovoru. Další potřebné údaje jsem získala opět od 

personalistky. 

   

  Díky společnosti XY jsem měla moţnost nahlédnout, jak probíhá vzdělávání 

 a rozvoj zaměstnanců v praxi. Zjistila jsem, v čem konkrétně organizace podniká, jaké 

jsou její cíle a co zamýšlí do budoucna. Setkala jsem se s lidmi, kteří jsou pro společnost 

XY velmi důleţití a nepostradatelní. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

PO – poţární ochrana 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ZV – základní vzdělání 

SOU – střední odborné učiliště 

SŠ – střední škola 

VOŠ – vyšší odborná škola 

BC – bakalářské vzdělání 

VŠ – vysoká škola 

VŠDV – vysokoškolské doktorské vzdělání 

SAP – informační systém společnosti (modul výroby, plánování, nákupu, obchod, 

ekonomika, controlling) 

INTRASTAT – systém statistiky obchodu se zboţím mezi ČR a státy EU 

INCOTERMS – rizika při podnikání v mezinárodním obchodě 

Auditor ISO/TS – školení, přezkoušení, vydání osvědčení zaměstnanci, který můţe 

provádět v rámci společnosti interní audit konkrétního procesu (např. personalistika, 

obchod, výroby, nákup apod.) 

FMEA, QRQC – metody postupu práce v oblasti řízení jakosti (preventivní metoda, 

řešení neshod). 
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 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO)má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 

35 odst. 3); 

 souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 
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 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 
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