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Anotace 

V předloţené diplomové práci  je zpracována problematika  Řízení lidských zdrojů 

(ŘLZ) ve vybrané společnosti s podrobným zaměřením na vzdělání a rozvoj pracovníků. 

Hlavním cílem této práce je analýza  systému vzdělávání a rozvoje ve vybrané organizaci 

a  pomocí dotazníkového šetření  zjistit spokojenost zaměstnanců s podnikovým 

vzděláváním. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou uvedeny základní 

teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů a vzdělávání. Praktická část pak 

obsahuje stručnou charakteristikou  vybrané  společnosti – Československé  obchodní 

banky, a.s., analýzu  systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, výsledky  empirického 

výzkumu a ověření hypotéz spokojenosti. V závěru práce je vyhodnocený zavedený systém 

vzdělávání a  uvedeny moţné návrhy, které by měly přispět ke zvýšení spokojenosti 

a vyuţitelnosti informací získaných na vzdělávacích aktivitách.  
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Summary 

The submitted diploma thesis deals with issues of the Human Resource Management 

(HRM) in the selected company which a detailed focus on education and employee 

professional development. The main objective of this thesis is the analysis of the education 

and professional development system in the selected company and through questionnaire 

investigation to determine employee satisfaction with company education. The thesis is 

divided into a theoretical part, which provides basic theoretical knowledge in the field of 

human resoource management and education. The practical part includes a brief 

description of the selected company – CSOB, exactly analysis of employee training and 

development, the results of empirical research and test hypotheses satisfaction. In the thesis 

conclusion evaluates an established system of education and the possible proposals for 

action, which should help to increase the satisfaction and use of information collected on 

educational activities. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době není jiţ nikdo na pochybách, ţe také lidé rozhodují o úspěšnosti 

organizací a o tom, ţe jejich správné řízení můţe být rozhodujícím faktorem, zda 

organizace uspěje na konkurenčních trzích. Proto se také stále hledají nové a 

efektivnější přístupy k řízení lidí v oblasti teorie i praxe. Vyzdvihuje se význam člověka 

– lidské pracovní síly jako jednoho z nejdůleţitějších výrobních vstupů, který uvádí do 

pohybu ostatní zdroje vyuţívané organizací. 

Snahou organizací je neustálé zefektivňování řízení lidských zdrojů a dosaţení 

toho, aby toto řízení co nejvýznamněji přispívalo k úspěšnosti organizace 

při dosahování jejich cílů. Proto se hledají nové způsoby, jak zvýšit jejich pracovní 

spokojenost a zároveň tím zvýšit motivaci k práci. 

Jako téma diplomové práce jsem zvolila Řízení lidských zdrojů ve vybrané 

společnosti. ŘLZ se zabývá mnoha oblastmi jako je např. získávání zaměstnanců, výběr 

a přijímání pracovníků, vzdělávání, hodnocení, nebo odměňování. V této práci jsem se 

podrobněji zaměřila právě na problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, protoţe 

se domnívám, ţe pokud chce být společnost úspěšná a konkurenceschopná neměla by 

zapomenout investovat také do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Hlavním cílem 

práce je analýza systému vzdělávání ve vybrané organizaci a zjištění spokojenosti 

zaměstnanců s moţnostmi vzdělávání. Mezi další podpůrné cíle práce patří ověření 

hypotéz spokojenosti, provedení vlastního empirického výzkumu, zhodnocení hlavních 

teoretických poznatků k dané problematice a formulování návrhů, které by mohly 

přispět k zefektivnění ŘLZ, pro účely této práce především zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců se vzděláváním. K provedení analýzy vyuţiji metodu dotazníkového 

šetření, kdy budou osloveni zaměstnanci některých poboček Československé obchodní 

banky, a.s. v Ústeckém kraji. Následně provedu vyhodnocení dotazníků, jejichţ 

výsledky budou slouţit i k ověření předem formulovaných hypotéz. Diplomová práce je 

rozdělena na část teoretickou zaměřenou na základní teoretická východiska 

problematiky ŘLZ, přičemţ velká pozornost je věnována právě oblasti vzdělávání.  

V další části charakterizuji vybranou společnost – Československou obchodní banku, 

a.s. (ČSOB) a její oddělení lidských zdrojů. V následující kapitole analyzuji zavedený 

systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a provedu vlastní empirický výzkum. Na 
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základě výsledků toho výzkumu navrhnu opatření k zefektivnění této činnosti ŘLZ, 

respektive opatření, která by měla přispět k vyšší spokojenosti se vzděláváním nejen u 

zaměstnanců, ale i jejich nadřízených manaţerů. V závěru diplomové práce se zabývám 

splněním hlavních cílů této práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Řízení lidských zdrojů lze podle Armstronga [1] definovat jako strategický 

a logicky promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní 

pracujících lidí, kteří jako jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosaţení jejich cílů.  

Problematika řízení lidských zdrojů tak představuje nejnovější koncepci personální 

práce. Stává se jádrem řízení organizace, jeho nejdůleţitější sloţkou a také 

nejdůleţitější úlohou všech manaţerů. 

V souvislosti s řízením lidí v organizaci se můţeme ještě setkat s pojmy 

personální práce, personalistika, personální administrativa či personální řízení.  Termíny 

personální práce, personalistiky se obvykle pouţívají jako nejobecnější označení pro 

tuto oblast řízení organizace, bez ohledu na to, o jakou koncepci, systém, nebo 

vývojovou fázi řízení se jedná. Personální řízení a řízení lidských zdrojů jiţ označuje 

vývojové fáze či koncepce personální práce [4]. 

2.1 Úkoly řízení lidských zdrojů 

V nejobecnějším pojetí je úkolem ŘLZ slouţit k tomu, aby byla organizace 

výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. Neustálým zlepšováním vyuţívání 

všech zdrojů, kterými organizace disponuje, můţeme toto zabezpečit. Jedná se o zdroje 

materiální, finanční, informační a lidské zdroje. ŘLZ je bezprostředně zaměřeno na 

neustálé zlepšování vyuţití a neustálý rozvoj pracovních schopností lidských zdrojů, ale 

protoţe lidské zdroje rozhodují i o vyuţívání materiálních a finančních zdrojů, 

zprostředkovaně tak rozhoduje i o zlepšování vyuţití zbývajících zdrojů organizace [4]. 

Dle Koubka [4] se na základě současné teorie a praxe rozvinutých zemích toto 

řízení musí zaměřit na následující hlavní úkoly: 

 usilovat o zařazování správného člověka na správné místo,  

 optimální vyuţívání pracovních sil v organizaci,  

 formování týmů, efektivní styl vedení lidí, mezilidské vztahy v organizaci,  

 personální a sociální rozvoj pracovníků,  



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 4 

 dodrţování zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí, lidských práv 

a vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

Z prvních třech úkolů je zřejmé, ţe sledují především zájmy organizace, čtvrtý 

úkol se orientuje na zájmy pracovníka (nelze bez něj uspokojivě plnit předchozí tři 

úkoly a z pátého úkolu je patrno jak zaměření na zájmy organizace, tak i na zájmy 

zaměstnance-pracovníka a jeho právo na slušné zacházení. 

2.2 Personální činnosti (sluţby, funkce), jejich význam 

Personální činnosti vykonává personální útvar k realizaci organizačních cílů 

v oblasti řízení a vedení lidí. Úkolem personálního útvaru je zajistit především 

administrativní správu personálních agend vyplývajících ze zákonných a dalších 

předpisů a také koncepční, metodické, analytické a poradenské aktivit [2]. V literatuře 

se můţeme setkat s různým pojetím těchto činností, nejčastěji se však uvádějí 

v přibliţně následující podobě [4]: 

 vytváření a analýza pracovních míst, 

 personální plánování, 

 získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

 hodnocení pracovníků, 

 zařazování pracovníků a ukončování pracovního poměru, 

 odměňování, 

 vzdělávání pracovníků, 

 pracovní vztahy, 

 péče o pracovníky, 

 personální informační systém. 

Tyto činnosti a úkoly řízení lidských zdrojů směřující k jejich plnění nejsou 

záleţitostí pouze personálního útvaru, ale měly by být neoddělitelnou součástí práce 

všech vedoucích pracovníků organizace. Také proto jsou organizována zvláštní školení 

a doškolování pro všechny úrovně vedoucích pracovníků, protoţe ne vţdy mají 

odpovídající znalosti postupů a metod personální práce [2]. 
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Personální práce v podobě ŘLZ je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, 

konkurenceschopnosti a tím i ekonomické úspěšnosti společnosti. Má i podíl na 

vytváření zdravých mezilidských a ostatních pracovních vztahů v organizaci, 

pozitivních vazeb pracovníků k organizaci a tím i ztotoţňování individuálních cílů s cíli 

organizace[4]. 

2.3 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické ŘLZ se podle Armstronga [1] týká vztahu mezi řízením lidských 

zdrojů a strategickým řízením firmy. Souvisí tak s obecným přáním organizace 

směřovat ke splnění svých cílů pomocí a prostřednictvím lidí.  Nástrojem tohoto řízení 

je dlouhodobé personální plánování. Strategické řízení se musí důkladně zabývat 

vnitřními i vnějšími podmínkami organizace [4]. 

a) Vnější podmínky:  

 populační vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdrojů a sil, 

 vývoj trhu práce – vztah mezi nabídkou a poptávkou po pracovních 

silách, 

 změn techniky a technologie vyuţívané v organizaci, 

 změny hodnotových orientací lidí – především kvalifikačních orientací, 

 prostorová mobilita,  

 pracovní a sociální legislativa a politika zaměstnanosti, 

 průběh tzv. průmyslového cyklu (střídání konjunktury a deprese), 

 moţné změny v poptávce po výrobcích či sluţbách organizace, 

 změny v míře otevřenosti národní ekonomiky. 

b) Vnitřní podmínky: 

 souvislost s organizací př. její velikost, organizační struktura, technika 

a technologie, personální politika aj., 

 souvislost s prací tj. její charakter a obsah, rozmanitost, obtíţnost, 

rizikovost, úroveň, 
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 souvislost s pracovníky - jejich počet, demografická, ekonomická, 

sociální struktura, znalosti a dovednosti, mobilita aj. 

2.4 Strategický rozvoj lidských zdrojů 

Podle Armstronga [1] rozvoj lidských zdrojů (LZ) představuje široký 

a dlouhodobý pohled na to, jak politika praxe rozvoje lidských zdrojů můţe přispět 

k uskutečnění podnikových strategií. Je zaměřen na zvyšování schopností zdrojů 

v souladu s přesvědčením, ţe lidské zdroje firmy jsou hlavním zdrojem konkurenční 

výhody. Značná část procesů rozvoje LZ směřuje k vytvoření prostředí podněcujícího 

vzdělávání a rozvoj pracovníků. Rozvoj lidských zdrojů je orientován na rozvoj 

pracovní schopnosti organizace jako celku a na rozvoj schopnosti týmů.  S tím souvisejí 

i pojmy učení probíhající v organizaci (dochází k němu spontánně, prostřednictvím 

interakce mezi lidmi, kolektivní proces vytváření, předávání a přejímání znalostí, metod 

a postupů) a učící se organizace (vytváření klima v organizace, které povzbuzuje lidi ke 

vzdělávání a rozvoji, na základě učení se uskutečňuje nepřetrţitý proces přeměn 

organizace) [4]. 

2.4.1 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 Vzdělávání zaměstnanců v organizaci představuje soubor cílených, vědomých 

a plánovaných opatření a činností, které jsou orientovány na získávání znalostí, 

dovedností a schopností a osvojení si ţádoucího pracovního jednání pracovníky 

organizace. 

Mezi základní oblasti vzdělávání pracovníků patří [2]: 

 orientace – jejím cílem je krátká a efektivní adaptace nového pracovníka na 

organizaci, kolektiv spolupracovníků a pracovní prostředí, 

 prohlubování kvalifikace (doškolování) – proces přizpůsobování 

odborných znalostí a dovedností pracovníka požadavkům jeho pracovního 

místa, 

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

umožní zaměstnanci vykonávat práci na jiném než současném pracovním 

místě, 
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 profesní rehabilitace – opětovné pracovní zařazení osob, kterým jejich 

zdravotní stav trvale nebo dlouhodobě bránil vykonávat dosavadní 

zaměstnání. 

2.4.2 Systematické vzdělávání pracovníků 

Aby vzdělávání v organizaci bylo co nejefektivnější, mělo by být dobře 

zorganizované[4].  

Rozdělení vzdělávacího cyklu v organizaci: 

a) identifikace mezery, potřeb a moţností - důležitým podkladem bývají 

materiály pravidelného hodnocení pracovníků, jejich pracovních výkonů, 

b) design vzdělávací aktivity (plánování a rozpočtování) - obsah vzdělávání, 

komu je určeno, jakým způsobem, kým, kdy, kde, jaká je cena, náklady jak se 

bude hodnotit, důležitá je volba metody vzdělávání, 

c) realizace vzdělávacího procesu - realizací vrcholí cyklus vzdělávání, skládá 

se z fáze přípravy, vlastní realizace, transfer (je důležité získané a nabyté 

zkušenosti co nejdříve uplatnit v praxi), 

d) zpětná vazba a měření efektivity vzdělávacích aktivit - vyhodnocování 

výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů, měření podle toho 

kdo je autorem hodnocení (př. dotazníky spokojenosti). 

Toto rozfázování vzdělávacího cyklu uvádí většina autorů, ale i řada firem 

postupuje podle tohoto schématu. Dá se tedy říci, ţe rozdělení cyklu vzdělávání do čtyř 

fází je všeobecně přijímáno[3]. 

2.4.3 Metody vzdělávání 

Můţeme rozlišovat metody vzdělávání na pracovišti, které kladou důraz na 

ovládnutí potřebných dovedností a osvojení si ţádoucího pracovního jednání. Tyto 

metody bývají povaţovány za vhodnější pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných 

profesí. Metody vzdělávání mimo pracoviště jsou zaměřeny na získání a pouţívání 

odborných znalostí a jsou vhodnější pro vzdělávání vedoucích zaměstnanců, specialistů 

a technických profesí[2]. 
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a) Metody vzdělávání na pracovišti: 

 instruktáž při výkonu práce - jednorázový zácvik nového či méně 

zkušeného zaměstnance, výhodou je rychlý zácvik, 

 coaching, mentoring a counselling -zaměřené na rozvoj zaměstnance, 

zaměstnanec pod dohledem školitele-kouče si dlouhodobě a soustavně 

osvojuje schopnosti, znalosti a dovednosti, které potřebuje pro svůj 

odborný i sociální rozvoj a pomáhají mu k lepšímu pracovnímu výkonu, 

 asistování-školený je přidělen ke zkušenému zaměstnanci, kterému 

pomáhá při plnění jeho úkolů, 

 rotace ( ross training) -vzdělávaný pracovník je na určité období 

pověřován pracovními úkoly v různých částech organizace, především 

při výchově řídících pracovníků. 

b) Metody vzdělávání mimo pracoviště: 

 přednáška (popř. přednáška s diskuzí)-zprostředkování faktických 

informací a teoretických znalostí, 

 demonstrování -názorné, praktické vyučování ve výukových dílnách, 

 workshop, případové studie -předkládají účastníkům reálnou nebo 

smyšlenou problémovou situaci, která jiţ proběhla, nebo je aktuální, 

 brainstorming -varianta případové studie, skupina účastníků je vyzvána 

k návrhu řešení zadaného problému, 

 simulace -zaloţeno na řešení běţné ţivotní situace vyskytující se v práci 

vedoucích pracovníků, 

 hraní rolí (manažerské hry)-orientace na rozvoj praktických schopností 

účastníků, pouţívá se většinou u manaţerů, 

 assessment centre -slouţí nejen pro výběr, ale i vzdělávání manaţerů, 

 outdoor training -učení se hrou či pohybovými aktivitami, pouţívá se 

často pro vzdělávání manaţerů, 

 e-learning -počítače umoţňují simulovat pracovní situaci, usnadňují 

učení pomocí schémat, grafů a obrázků, nabízejí různé tesy a cvičení. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

3.1 Československá obchodní banka, a.s. 

Československá obchodní banka, a.s., která působí jako universální banka v České 

republice, byla zaloţena státem v roce 1964. V červnu 1999 byla privatizována a jejím 

majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. 

V roce 2000 ČSOB převzala Investiční a Poštovní banku.  Od roku 2007 je KBC Bank 

jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 banka působila na českém 

i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008. 

Obchodní profil ČSOB zahrnuje segmenty: fyzické osoby, malé a středně velké 

podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní 

bankovnictví. V privátním bankovnictví působí společnost pod obchodní značkou 

ČSOB a Poštovní spořitelna. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 248 pobočkách, klienti 

Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 52 Finančních center a vyuţívají 

také rozsáhlou síť obchodních míst České pošty. Dále své sluţby poskytují 

prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních 

kanálů přímého bankovnictví. 

Pobočková síť ČSOB nabízí také produkty a sluţby celé Skupiny ČSOB. Ucelená 

nabídka sluţeb kromě bankovních sluţeb obsahuje také pojistné produkty ČSOB 

Pojišťovny, penzijní připojištění (penzijní fond Stabilita a Progres), financování bydlení 

(Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna), kolektivní investování a správu 

majetku (investiční fondy ČSOB Investiční společnosti, ČSOB Asset Management) 

a další specializované sluţby (ČSOB Leasing, ČSOB Factoring)
 
[5]. 
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3.2 Struktura HR oddělení  

HR oddělení je ve společnosti vedeno výkonným ředitelem a je uspořádáno do tří 

základních útvarů, z nichţ kaţdý má své cíle a dané odpovědnosti. Na obrázku 1 je 

znázorněno základní schéma organizační struktury HR oddělení ČSOB. 

 

 

Obrázek 1: Organizační struktura HR 

                                                 Zdroj: Interní materiály ČSOB 
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Cíle a klíčové odpovědnosti jednotlivých útvarů: 

1. HR Distribuce:  

 navrhuje a řídí implementaci koncepcí a programů zaměřených na co 

nejefektivnější vyuţití lidských zdrojů tak, aby byly splněny cíle společnosti, 

 zajišťuje realizaci schváleného interního a externího komunikačního 

programu, který podporuje firemní image a firemní strategii,  

 usnadňuje jasnou a otevřenou komunikaci uvnitř společnosti, napomáhá 

úspěšné implementaci projektů a aktivit v oblasti HRM, 

 měří a vyhodnocuje zákaznickou spokojenost. 

2. HR Administrativa: 

 odpovídá za pracovně právní dokumentaci celé společnosti, provádí veškeré 

administrativní úkony spojené s legislativními poţadavky, 

 odpovídá za řádné, včasné a kvalitní zpracování mezd ve společnosti a za 

dodrţování související legislativy, 

 spravuje organizační systémy, organizační řád, konzistenci organizačních 

schémat a vydává a eviduje vnitřní předpisy, 

 zajišťuje správu zaměstnaneckého fondu, 

 zajišťuje metodickou a procesní podporu činností týmu HR Distribuce. 

3. HR Expertní centrum: 

 strategicky řídí zavádění programů odměňování, vzdělávání a personálního 

controllingu, vyvíjí a řídí po odborné stránce zavádění programů 

odměňování a zaměstnaneckých výhod, 

 zajišťuje náleţité ohodnocení pracovních funkcí, 

 navrhuje, prosazuje a zajišťuje programy vzdělávání a rozvoje lidského 

potenciálu, 

 metodicky řídí nábor na základě existujících vstupů z útvaru HR Distribuce. 
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3.3 Fluktuace zaměstnanců 

V ČSOB stejně jako v jiných společnostech je při výběru nových zaměstnanců či 

hodnocení stávajících, posuzována kvalita jejich výkonu, hloubka znalostí a dovedností. 

Ve společnosti pracuje kolem 8000 zaměstnanců. Toto číslo se však mění, protoţe i zde 

dochází k fluktuaci zaměstnanců dobrovolné i nedobrovolné. Kaţdodenní snahou 

společnosti je tedy udrţet a motivovat zaměstnance tak, aby se prohlubovala jejich 

loajalita ke společnosti, coţ se pak samozřejmě projeví i na jejich pracovní výkonnosti. 

Na obrázku 2 je znázorněn vývoj celkové fluktuace zaměstnanců a porovnává roky 

2008 – 2010.  

 

 

 Obrázek 2: Celková fluktuace zaměstnanců 

Zdroj: vlastní na základě interních materiálů 
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4 ANALÝZA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ  

4.1 Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Systém vzdělávání a rozvoje v bance reaguje nejen na aktuální potřeby obchodu 

a provozu banky, ale také na dlouhodobé cíle strategického rozvoje. Veškeré vzdělávací 

aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající zaměstnance, respektuje 

téţ individuální potřeby zaměstnanců i manaţerů v rámci jejich plánu osobního rozvoje. 

Vzdělávací aktivitou se rozumí jakákoliv organizovaná činnost, jejímţ cílem je získání, 

zvýšení a prohloubení kvalifikace zaměstnanců[6]. 

4.2 Zabezpečování vzdělávání zaměstnanců 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou zabezpečovány pouze útvarem Rozvoj 

kompetencí. Útvar Rozvoje kompetencí stanoví po schválení výkonným ředitelem 

útvaru ŘLZ v souladu se strategií banky hlavní cíle vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

pro období 1 roku aţ 5 let. Průběţně také sleduje aktuální potřeby bankovního obchodu 

a provozu banky a případně tyto potřeby zohledňuje a následně dochází k aktualizaci 

těchto cílů [10]. 

Činnosti, které útvar zajišťuje: 

 sestavuje roční plán externích nákladů na vzdělávání společnosti, 

 na základě zjištěných potřeb a ve spolupráci s odbornými útvary připravuje 

obsahovou náplň jednotlivých vzdělávacích akcí, 

 zajišťuje aktuální nabídku školení a plánuje jejich termíny (katalog interních 

školení v aplikaci SAP/HR),  

 vede evidenci vzdělávání v bance, 

 dle potřeby poskytuje poradenství zaměstnancům k individuálnímu rozvoji 

s ohledem na poţadované klíčové znalosti/kompetence, 

 zajišťuje organizaci školení a dodavatele (lektory) pro tréninky 

a objednávky veškerých vzdělávacích a rozvojových aktivit,  

 měsíčně alokuje náklady za vzdělávání na nákladová střediska útvarů 

účastníků školení, 
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 tvoří nástroje pro průběţné vyhodnocování kvality školení a pro sledování 

dlouhodobého přínosu vzdělávání. 

4.3 Vzdělávání zaměstnanců 

Pro všechny nově nastupující zaměstnance do distribuční sítě je připravena tzv. 

vstupní příprava, jejíţ součástí jsou kurzy zaměřené na znalost produktů, pouţívaných 

bankovních aplikací a systémů a také na rozvoj prodejních dovedností. Všechny kurzy 

vstupní přípravy jsou pořádány ve školicích střediscích banky v Praze a také jsou 

prokládány praktickou přípravou přímo na jednotlivých pobočkách. Celková doba 

přípravy nového pracovníka trvá přibliţně 3 měsíce. 

Stávající zaměstnanci mají také moţnost kdykoliv po dohodě s nadřízeným 

manaţerem absolvovat katalogové kurzy zaměřené na znalost produktů a kurzů 

prodejních dovedností pokud nabývají dojmu, ţe v dané problematice mají případné 

nedostatky. 

Všichni zaměstnanci mají povinnost projít některými povinnými e-learningovými 

kurzy a jejich absolvování po určité době zopakovat. Periodicita těchto povinných kurzů 

je většinou 1x za 2 roky. 

HR oddělení pomocí systému SAP/HR hlídá termíny těchto školení 

a zaměstnanec je včas informován před ukončením platnosti kurzu emailem.  Termín si 

můţe zaměstnanec také přímo zjistit v aplikaci. Vidí zde, které kurzy jsou splněné a kdy 

uplyne expirace absolvovaných e-learningových kurzů. 

Po úspěšném absolvování těchto kurzů si pracovník vytiskne osvědčení 

o absolvování daného kurzu, které se uchovává pro případnou kontrolu. Sloţením 

povinného kurzu plní zaměstnanec nejen podmínky stanovené zákoníkem práce, 

pokynů nadřízeného, ale také si osvěţí důleţité informace, které mohou např. chránit 

jeho zdraví, případně mu napomohou předcházet škodám, které by mohl způsobit 

nesprávným postupem. 

Povinné e-learningové kurzy: 

 BOZP a PO pro zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance – všichni 

zaměstnanci včetně zaměstnanců na manažerských pozicích, 

 bezpečnost IS – všichni zaměstnanci, 
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 ohroţení bombovým útokem – všichni zaměstnanci, 

 loupeţné přepadení a únos – pracovníci pobočkové sítě (1xročně), 

 opatření proti praní špinavých peněz- všichni zaměstnanci, kteří se mohou 

s tímto jednáním setkat, 

 školení řidičů profesionálů – zaměstnanci používající služební vozidlo, nebo 

soukromé vozidlo pro služební účely, 

 mobilita zaměstnanců – uživatelé mobilních zařízení (notebooků). 

Za absolvování povinných školení podřízených zaměstnanců, jak nových, tak 

i stávajících zodpovídá manaţer, který by měl také motivovat zaměstnance k osobnímu 

i profesnímu rozvoji. 

Dále se obecná struktura vzdělávání skládá z odborných školení, manaţerské 

přípravy, jazykové výuky a kurzů měkkých dovedností. Všechny tyto kurzy jsou 

pořádány interně i externě. Interní kurzy jsou vedeny profesionálními interními lektory 

tj. zaměstnanci segmentu Retail /SME a lektoři MT (masového trhu), ale i zaměstnanci 

zařazenými do interního lektorského sboru. Externí kurzy jsou zajišťovány 

dodavatelským způsobem na základě výběrového řízení externími vzdělávacími 

společnostmi. 

Odborná školení: 

 produktová školení pro jednotlivé segmenty banky, 

 odborné kurzy na míru, 

 dlouhodobá studia a certifikační kurzy. 

Manaţerská příprava: 

 katalogové a speciální rozvojové aktivity zaměřené na rozvoj leadershipu, 

 manaţerská akademie Retail/SME, 

 skupinové rozvojové programy pro přípravu na první manaţerskou pozici, 

 individuální rozvojové aktivity na míru. 

Jazyková výuka: 

 prezenční jazykové kurzy, 
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 individuální kurzy, 

 kombinovaná výuka ( e-kurz a prezenční výuka), 

 specifické intenzivní kurzy. 

Do základní dlouhodobé výuky jazyků je zařazen student s mírně pokročilými 

znalostmi. Základním předpokladem zařazení do těchto dlouhodobých kurzů je, ţe 

zaměstnanec potřebuje angličtinu pro svoji práci. Nominován můţe být pouze po 

posouzení nadřízeného manaţera. Do kurzů pro pokročilé a vysoce pokročilé studenty 

jsou jiţ zařazeni pouze zaměstnanci, kteří vedou sloţitá obchodní jednání nebo 

zpracovávají dokumenty v angličtině. Ostatní zaměstnanci mají moţnost si své znalosti 

dále rozvíjet či pouze udrţovat pomocí e-learningových kurzů v aplikaci SAP. 

Kurzy měkkých dovedností: 

 široká nabídka v interním katalogu, 

 skupinové rozvojové programy na míru – podle potřeb jednotlivých týmů. 

Tyto kurzy jsou rozděleny dle náročnosti a zkušeností zaměstnanců. Základní 

náplní těchto kurzů je prohloubit jejich obchodní a prodejní dovednosti. Kurzy jsou 

rozděleny do čtyř oblastí, kde se zaměstnanci připravují na telefonickou komunikaci 

s klienty, přípravu a vedení prodejních rozhovorů a následnou péči o klienty. Součástí 

kurzů je prodejní argumentace k jednotlivým produktovým oblastem a také příprava na 

zvládání obtíţných situací a stresu.  

Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou plánovány jednak v rámci ročního hodnocení, 

mohou být však plánovány dle potřeby i mimo něj. Zaměstnanci si tak udrţují 

a prohlubují svou odbornou kvalifikaci. Na interní katalogové kurzy se přihlašují 

zájemci pomocí SAP HR Portálu. Pokud má zaměstnanec zájem o externí vzdělávací 

akci, musí připravit pro manaţera informace, které potřebuje jeho  rozhodnutí 

o povolení účasti na této akci. Pokud je zaměstnanec na kurz přihlášený má povinnost 

se ho zúčastnit. Pokud dojde k situaci (např. nemoc, nedostatek pracovníků na pobočce) 

můţe svou účast na školení po dohodě s manaţerem zrušit nejpozději 5 pracovních dní 

před zahájením kurzu. Manaţer po absolvování kurzu zjišťuje u svého podřízeného 

přínosy vzdělávací akce a poskytuje zaměstnanci zpětnou vazbu k rozvoji jeho 

odborných kompetencí a poskytuje také zpětnou vazbu HR oddělení na kvalitu 

jednotlivých tréninků. 
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4.4 Kariérní plánování a rozvojové programy 

ČSOB má vytvořený systém kariérního plánování, který dává moţnost 

talentovaným zaměstnancům realizovat svůj kariérní růst.  Zároveň dává bance moţnost 

umístit správné lidi s optimálními kompetencemi a znalostmi na důleţité pracovní 

pozice. Výběr zaměstnanců do rozvojových programů je opět na základě ročního 

hodnocení. Závěry z těchto hodnocení jsou podkladem pro přehled nominovaných 

talentů k budoucímu vyuţití na pozicích s vysokou mírou zodpovědnosti. V rámci 

development center dochází následně ke zmapování potenciálu nominovaných 

zaměstnanců a určení optimálního profilu (manaţer, expert, obchodník) a stanovení 

rozvojového plánu [7]. 

Přehled rozvojových programů pro jednotlivé cílové pozice: 

 Specialisté, obchodníci: 

Program Křepelky 

 slouţí pro adaptaci a rozvoj nových zaměstnanců,  

 cíleně je zaměřen pro talentované absolventy vysokých škol, 

  cílem programu je poskytnout vybraným účastníkům nadstandardní vzdělávání 

v oblastech měkkých dovedností, odborných školení a bankovní angličtiny a tím 

je připravit na jejich další úspěšné působení na pozicích specialistů, následně 

i manaţerů ČSOB, 

  účastníci poznávají praktické fungování některých útvarů prostřednictvím 

krátkodobých stáţí, 

  po ukončení programu mají příleţitost získat mentora, který ho podporuje po 

celý rok po nástupu na pozici. 

Program Corporate Banking Bachelor ( CBB) 

  slouţí pro talentované studenty nebo absolventy vysokých škol se zájmem 

o rozvoj obchodních dovedností, 

 příprava na působení v segmentu Korporátního a institucionálního bankovnictví 

ČSOB, 

  účastníkům je poskytováno stejné nadstandardní vzdělávání jako v programu 

Křepelky. 
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Programy Vlaštovky a vstupní příprava na klientské poradce 

 jsou určeny pro nové zaměstnance, kteří nastupují na jednotlivé pozice do 

segmentů Retail/SME a masového trhu. 

 

 První manažerská pozice: 

Programy Hawks (jestřábi), Pikes(štiky) a Eagles(orli) 

 jsou určeny pro talenty s výrazným manaţerským profilem a potenciálem, 

 jedná se o specialisty či obchodníky připravujícími se na svoji první 

manaţerskou roli v rámci skupiny ČSOB. 

 

 Experti/střední management: 

Program Experti 

 je zaměřen na identifikaci a rozvoj špičkových specialistů (nemanaţerů), jejichţ 

know-how je pro společnost klíčové. 

 

 Seniorní management: 

Program Top Talents 

 kategorie - Young Potentials, High Potentials a Top Potentials), 

 mohou sem být nominováni specialisté a manaţeři s vysokým manaţerským 

potenciálem, ambicemi a ochotou pracovat na svém individuálním rozvoji, 

 tvoří základnu pro rozvoj budoucích manaţerů skupiny ČSOB/KBC. 

Zaměstnancům zařazeným do programu Experti a Top Talents je věnovaná 

nadstandardní specifická péče a tvoří ji maximálně 3% z celkového počtu zaměstnanců.  

4.5  Koučovací centrum ČSOB 

Koučování je v dnešní době velmi populární forma rozvoje lidí v mnoha oborech. 

Společnosti řeší, zda a jak se tento přístup má zařadit do rozvojových a vzdělávacích 

systémů svých zaměstnanců. Dříve manaţeři v bance procházeli systematickým 

vzděláváním - Leadership akademií, jejíţ součástí byl také skupinový koučink 

prováděný externími profesionálními kouči. Zájemci o metodu koučování jako takovou 
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a poţadavek na další rozvoj lidí ve svém okolí se objevoval i z řad klíčových manaţerů 

a specialistů. Byl přijat koncept interního koučování. Důvodem vzniku ČSOB 

Koučovacího centra v roce 2008 byla tedy především snaha o změnu firemní kultury 

organizace a hlavně změnit styl manaţerské práce. 

V současné době má koučovací centrum 44 interních koučů, kteří neustále 

zdokonalují své koučovací dovednosti vzděláváním i praxí. Interní kouči jsou uznávaní 

manaţeři ČSOB a specialisté či manaţeři ŘLZ, kteří mají pro toto vhodné předpoklady 

(schopnost maximálně respektovat potenciál koučované osoby pomoci si k poţadované 

změně svou vlastní cestou, vlastní sebeuvědomění a dostatečná úroveň jak ţivotních, 

tak i profesních zkušeností a především schopnost empatického naslouchání [8]). 

Koučovací centrum plní několik funkcí: 

 zajišťuje externí profesionální kouče pro zájemce z řad seniorního 

managementu, 

 zprostředkování interního koučování zájemcům středního managementu 

a specialistům banky (v rámci programů Experti a Top Talents je toto 

automatickou součástí), nabídnout zaměstnancům (především manaţerům 

a talentům) nadstandardní a efektivní formu individuálního rozvoje k převzetí 

plné zodpovědnosti za vlastní růst, větší samostatnost, kompetentnost 

a jednoznačně i vyšší výkonnost, 

 realizuje výcvik interních koučů a zodpovídá za jejich další rozvoj (vybírá 

vhodné adepty, rozvoj dalších koučovacích technik), 

  maximálně vyuţívat vnitřní zdroje a potenciál manaţerů či specialistů pro 

předávání zkušeností a know-how (mentorink) i dovedností a umění (koučink) 

a tímto způsobem zároveň pozitivně ovlivňovat firemní kulturu, 

 v případě potřeby řešit konkrétní náročné situace či závazky [8]. 

4.6 Hodnocení efektivity vzdělávání a zpětná vazba 

V rámci celobankovního pohledu se pravidelně vyhodnocuje efektivita vzdělávání 

a celkový dopad vzdělávacích aktivit na plnění prodejních cílů jednotlivých pracovníků. 

Toto vyhodnocování je zaloţeno na porovnání dvou skupin zaměstnanců. První skupina 

je sloţena z těch, kteří v posledním roce neprošli prezenčními tréninky a individuálním 
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tréninkem na své pobočce. Ve druhé skupině jsou pracovníci, kteří absolvovali 

prezenční trénink zaměřený na všeobecné prodejní dovednosti i na dovednosti 

v různých doménách a zároveň spolupracovali s interním trenérem v rámci 

individuálního tréninku. V níţe uvedené tabulce jsou pro názornost uvedeny rozdíly 

v počtu a objemu prodaných produktů za sledované období tj. listopad 2010 u 

trénovaných a netrénovaných zaměstnanců. Z těchto výsledků je patrné, ţe pracovníci, 

kteří pravidelně spolupracují s trenérem a vzdělávají se v oblasti prodejních dovedností, 

dosahují vyšších prodejních výsledků. 

Tabulka 1: Analýza dopadu individuálního tréninku 

  

počet měřených 
zaměstnanců 

prům. počet 
prodaných 

produktů za týden 

prům. objem 
prodaných 

produktů za týden 

netrénovaní 59 2,88 204 664 

trénovaní 59 3,59 296 252 

Zdroj: vlastní na základě interních materiálů 

Jako další moţnosti hodnocení efektivity vzdělávání poskytuje útvar Rozvoje 

kompetencí tyto hodnotící nástroje [10]: 

 hodnocení vzdělávací akce účastníky, 

 hodnocení vzdělávací akce lektory, 

 rozhovory s lektorem, 

 rozhovory s účastníky, 

 hospitace metodika útvaru Rozvoj kompetencí. 

Metodik útvaru následně vyjedná se zadavatelem vzdělávací aktivity konkrétní 

nástroje hodnocení a jejich periodicitu. Pečlivě také sleduje kvalitu lektorského 

zabezpečení a aktuálnost nabízených vzdělávacích aktivit z hlediska obsahu, formy, 

uţívaných metod, přínosu do banky a pro účastníky vzhledem ke strategii a cílům 

Skupiny ČSOB [10]. 

Zpracování výstupů z hodnocení vzdělávání se:  

 vyhodnocuje pravidelně a systematicky pro jednotlivé akce podle dohody 

se zadavatelem, 

 poskytuje pravidelná informace o hodnocení vzdělávací akce podle 

konkrétního zadání na základě pouţitého nástroje hodnocení, 
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 poskytují podněty a návrhy případných úprav, které po případném 

odsouhlasení zadavatelem metodik projedná s lektory, kteří zajistí jejich 

realizaci, 

 předává zpětnou vazba lektorům, 

 v případě, ţe je hodnocení neuspokojivé navrhuje téţ příslušná opatření 

vedoucí ke zvýšení kvality jednotlivých vzdělávacích akcí, 

 u vzdělávacích aktivit, které jsou zajišťovány externě – dodavatelsky, 

dochází k uplatňování smluvních sankcí, případně výměně lektora, nebo 

přímo dodavatele. 

Náklady na účastníka jednotlivých vzdělávacích akcí jsou vţdy jednou měsíčně 

účtovány na vrub pobočky, ze které je daný účastník [10]. 

4.7 Vlastní empirický výzkum 

Aby podnikové vzdělávání bylo opravdu efektivní a následně přineslo i pozitivní 

výsledky především ve zvýšení výkonnosti pracovníků tj. zlepšení prodejních výsledků, 

je důleţité, aby i samotní zaměstnanci měli dostatečnou moţnost se vzdělávat a byli 

s danými kurzy spokojeni. Určitě je tedy důleţité, aby absolvované kurzy byly přínosné 

k jejich práci, a případně, aby jim i napomohly k jejich dalšímu osobnostnímu 

i kariérnímu rozvoji. 

Mým záměrem je zjistit a následně poskytnout obecné informace o tom, jaká je 

úroveň spokojenosti zaměstnanců s moţnostmi podnikového vzdělávání a zda také 

naplňuje jejich očekávání. 

Ke zjištění, jak jsou zaměstnanci ČSOB spokojeni s moţnostmi vzdělávání, jsem 

provedla vlastní empirický výzkum. Tento výzkum prováděný pomocí dotazníkového 

šetření mi pomůţe také potvrdit či vyvrátit níţe stanovené hypotézy. 

V přípravné etapě výzkumu jsem se zaměřila zejména na následující dílčí úkoly: 

 definování výzkumného problému, 

 stanovení hypotéz, 

 stanovení metody výzkumu, 

 sestavení dotazníku, 

 výběr oslovených respondentů. 
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Přípravou fázi jsem se snaţila pečlivě připravit, protoţe se domnívám, ţe správné 

stanovení problému výzkumu a jeho cíle je důleţité pro následující analyzování 

a vyhodnocení. 

V další fázi jsem se jiţ soustředila na: 

 sběr dat, 

 třídění a zpracování,  

 analýzu a zpracování získaných údajů, 

 vyhodnocení výsledků a jejich interpretace. 

Jako výzkumný problém jsem definovala spokojenost vybraného vzorku 

zaměstnanců ČSOB s podnikovým vzděláváním. Cílem prováděného výzkumu pak 

potvrzení či vyvrácení níţe stanovených hypotéz: 

Hypotéza č. 1 : Podpora vzdělávání ze strany zaměstnavatele má pozitivní vliv na 

celkovou spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním. 

Hypotéza č. 2: Spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním souvisí 

s dobrou organizací a systémem vzdělávání. 

Hypotéza č. 3: Celková spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním bude 

větší, čím více přispěje toto vzdělávání i k rozvoji jejich pracovních dovedností. 

Hypotéza č. 4: Spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním se bude 

zvyšovat, čím více mu vzdělávání umožní osobnostní nebo  kariérní růst.  

Pro získání poţadovaných informací jsem se rozhodla vyuţít kvantitativní metodu 

tj. dotazníkové šetření, které mi umoţnilo jednoduchým způsobem oslovit větší počet 

respondentů. Dotazníky byly dotazovaným zaslány elektronickou formou v průběhu 

měsíce února roku 2011, nebo předány v písemné podobě prostřednictvím interního 

lektora některým účastníkům školení ve školicím středisku v Praze. Celé znění 

dotazníku je uvedeno v příloze 1 této práce. Dotazovaní respondenti byli většinou 

pracovníci některých poboček z Ústeckého kraje (Most, Chomutov, Louny, Ţatec, 

Litvínov a Kadaň), dále pak pracovníci pobočky Mělník. Otázky v dotazníku jsem se 

snaţila vytvořit tak, abych získala moţnost pro potvrzení (či vyvrácení) výše uvedených 

hypotéz. Oslovení zaměstnanci odpovídali na celkem 21 otázek, kdy vybírali vţdy 

jednu ze dvou aţ čtyř moţností (ano, ne; případně: určitě ano, spíš ano, spíš ne, určitě 

ne). 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 23 

Celkem bylo tímto způsobem osloveno 100 zaměstnanců. Návratnost byla 80 

dotazníků tj. 80% z celkového počtu oslovených. Většinou se jednalo o zaměstnance na 

pozicích klientských poradců, osobních a firemních bankéřů.  

V otázkách 1 aţ 5 se snaţím zjistit, jakou mají pracovníci moţnost vzdělávat se 

a zda je toto vzdělávání podporováno ze strany zaměstnavatele. Určitě je důleţité, aby 

nadřízený manaţer neustále motivoval své zaměstnance ve vzdělávání se, coţ by se 

mělo následně projevit právě v lepších pracovních výkonech. 

Z otázek 6 aţ 10 se snaţím zjistit, zda jsou zaměstnanci ztotoţněny s myšlenkou 

druhé hypotézy a to zda nabízené kurzy jsou dobře organizovány s kvalitními lektory 

a dostatečnou materiálovou podporou a zda povaţují systém vzdělávání za přehledný, 

jestli se cítí být dostatečně informováni o moţnostech vzdělávání. 

Cílem vzdělávání zaměstnanců by mělo být to, aby absolvované kurzy dostatečně 

přispěly k rozvoji a prohloubení jejich dosavadních znalostí, aby skutečně napomohly 

k poţadovanému výkonu na pracovní pozici, kterou pracovník zastává. K potvrzení této 

domněnky se vztahují otázky č. 11 aţ 13.  

Kvalitní podnikové vzdělávání by mělo být zaměřené nejenom na prohlubování 

dosavadních znalostí a dovedností zaměstnanců, mělo by také umoţnit jejich 

rekvalifikaci, aby se jim případně otevřela moţnost přechodu na jinou pracovní pozici. 

K tomuto zjištění mi pomohou otázky č. 14 aţ 16.   

Otázka č. 17 je otevřeného typu a týkala se vyjádření zaměstnanců, o jaké formy 

vzdělávacích aktivit mají zájem (např. e-learning, prezenční školení atd.). 

Poslední čtyři otázky vypovídají o struktuře respondentů, tj. jak dlouho je 

pracovník zaměstnán u ČSOB, zda se jedná muţe o či ţenu, jakého je věku a vzdělání.  

 Následně jiţ uvádím výsledné grafické znázornění odpovědí respondentů na 

jednotlivé otázky. Prostřednictvím těchto otázek provedu potvrzení či vyvrácení 

jednotlivých hypotéz, které podrobněji uvedu v následující podkapitole. 
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1. Absolvoval (a) jste v průběhu uplynulého roku nějaké vzdělávací aktivity 

organizované Vaším zaměstnavatelem? 

Graf 1 

 

Zdroj: vlastní 

Z výsledků je patrné, ţe celých 89 % respondentů ze zkoumaného vzorku 

absolvovalo v průběhu uplynulého roku nějakou vzdělávací aktivitu. Z tohoto usuzuji, 

ţe vzdělávání je v organizaci věnována dostatečná pozornost a ţe i zaměstnanci aktivně 

vyuţívají této moţnosti. 

2. Jste spokojen (a) s množstvím absolvovaných vzdělávacích kurzů v tomto 

období? 

Graf 2 

 

Zdroj: vlastní 

Z navrácených dotazníků je zřejmé, ţe 18% respondentů negativně zhodnotilo 

mnoţství absolovaných kurzů a 82% jej zhodnotilo pozitivně.  Proto se domnívám, ţe 

zaměstnanci měli dostatečnou moţnost zúčastnit se více kurzů ve sledovaném období 

a tuto moţnost i vyuţili.Z negativních odpovědí můţeme usoudit, ţe 18% nevyuţilo 

moţnost zúčastnit se více kurzů( z důvodu nedostatečného zájmu), nebo u nich nebyla 

po zhodnocení manaţera identifikována potřeba dalšího vzdělávání.  
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3. Jste spokojen (a) s nabídkou vzdělávacích aktivit, kterou zaměstnavatel 

poskytuje?                

Graf 3 

 

Zdroj: vlastní 

Dotazovaní zaměstnanci jsou v 86% spokojeni s nabídkou vzdělávacích aktivit. 

Naproti tomu 14% zaměstnanců vyjádřilo nespokojenost. Z těchto výsledků přesto 

usuzuji, ţe nabídka vzdělávacích aktivit pořádaných zaměstnavatelem je dostatečná. 

4. Máte možnost spolurozhodovat o volbě vzdělávací aktivity podle Vašich 

požadavků? 

Graf 4 

 

Zdroj: vlastní 

Respondenti hodnotili v 74% moţnosti spolurozhodovat o volbě vzdělávacích 

aktivit pozitivně a 26% k tomuto zaujalo negativní postoj. Z negativních odpovědí se 

můţeme domnívat, ţe potřebu vzdělávání u těchto pracovníků převáţně řídí manaţer 

podle aktuálních potřeb poboček a ne zcela přihlíţí k přání dotazovaných. To můţe být 

způsobeno organizační situací na pobočce např. pobočka má mnoho pracovníků 

investiční domény, proto manaţer vyšle pracovníka na vzdělávání v oblasti úvěrů, 

i kdyţ pracovník by upřednostnil jinou doménu. 
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5. Máte možnost samostudia (např. e-learningové kurzy, studium předpisů atd.), 

které zaměstnavatel nabízí? 

Graf 5 

 

Zdroj: vlastní 

Z navrácených dotazníků vyplynulo, ţe 99% dotázaných vidí moţnost samostudia 

a pravděpodobně ji také vyuţívá. Zanedbatelné mnoţství a to 1% respondentů tuto 

moţnost nevidí. Předpokládám, ţe respondent s negativní odpovědí tuto moţnost 

nevědomky opominul. Z vlastní zkušenosti pracovníka pobočky vím, ţe mi 

v samostudiu nikdo nebrání ba naopak. 

6. Absolvoval (a) jste dané vzdělávací aktivity včas z hlediska jejich využití ve Vaší 

praxi? 

Graf 6 

 
Zdroj: vlastní 

Na tuto otázku odpovědělo 80% respondentů pozitivně, coţ můţe být tím, ţe 

vzdělávací aktivity absolvovali pracovníci dostatečně včas proto, aby získané 

dovednosti a znalosti mohli následně vyuţít pro svou praxi. Z negativních odpovědí, 

kterých bylo 20% je zřejmé, ţe zaměstnanci neabsolvovali tyto aktivity v termínu 

potřeby, nebo nemohli po absolvování kurzů získané dovednosti a znalosti ihned vyuţít 

v praxi, případně je mohli absolvovat později.  
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7. Jste spokojen (a) s odbornou úrovní kurzů? 

Graf 7 

 
Zdroj: vlastní 

S odbornou úrovní kurzů je spokojeno 85% dotazovaných a pouze 15% není 

spokojeno. 

8. Byl (a) jste spokojen (a) s úrovní lektorů (odbornost, znalost tématu)? 

Graf 8 

 

Zdroj: vlastní 

Respondenti v 92% pozitivně zhodnotili úroveň lektorů a pouze 8% nebylo 

spokojeno. Z tohoto usuzuji, ţe odbornost lektorů v ČSOB je na vysoké úrovni, 

a předpokládám, ţe i sami lektoři se pravděpodobněji dále vzdělávají a zdokonalují. 

9. Byl (a) jste spokojen (a) se schopností lektorů zaujmout a spolupracovat 

s účastníky? 

Graf 9 

 

Zdroj: vlastní 

Respondenti v 90% odpovídali na tuto otázku pozitivně a pouze 10% negativně. 

Potvrzuje se tím má hypotéza z předchozí otázky, ţe lektoři v ČSOB jsou velmi 

kvalifikovaní. 
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10. Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání, které organizace nabízí? 

Graf 10 

 

Zdroj: vlastní 

Z navrácených dotazníků 85% dotazovaných potvrdilo, ţe mají dostatečné 

mnoţství informací o moţnostech vzdělávání. Na druhou stranu 15% respondentů se 

domnívá, ţe tyto informace nemá v dostatečném mnoţství. Opět musím z vlastní 

zkušenosti potvrdit, ţe informací ke vzdělávacím aktivitám je dostatek a je pouze na 

zaměstnanci jak se k této otázce postaví, zda vůbec má zájem se dál vzdělávat. 

11. Využil (a) jste nabyté zkušenosti dané vzdělávací aktivity při výkonu Vaší 

práce? 

Graf 11 

 

Zdroj: vlastní 

Nabyté zkušenosti vyuţilo celkem 84% respondentů při výkonu své práce. 

Negativně odpovědělo 16% dotazovaných, coţ mohlo být způsobeno např. nevhodným 

výběrem vzdělávacího kurzu. 

12. Zvýšil se Váš pracovní výkon po absolvování daného kurzu? 

Graf 12 

 
Zdroj: vlastní 
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Pracovní výkon se dle zaslaných odpovědí zvýšil u 61% dotazovaných a 39% si 

toto nemyslí. Jsem přesvědčena, ţe zvýšení výkonu by se mělo ověřit i ze strany 

nadřízeného manaţera, protoţe někteří pracovníci mohou svůj výkon hodnotit 

subjektivně (buď příliš negativně, nebo příliš pozitivně). Dále je nutné podotknout, ţe 

vzdělávání nemusí vţdy přinést pouze zvýšení výkonů (př. počty prodejů produktů), ale 

důleţitý je i přínos v podobě zlepšení kvality práce (př. péče o klienty).  

13. Naplnily tyto absolvované vzdělávací aktivity Vaše očekávání? 

Graf 13 

 

Zdroj: vlastní 

Vzdělávací aktivity dle 60% respondentů naplnily jejich očekávání a u 40% 

dotazovaných očekávání nebylo naplněno. Je těţké hodnotit vyšší počet negativních 

odpovědí, protoţe neznám očekávání, se kterým se zaměstnanci do kurzu přihlásili, 

nebo to můţe být také špatně zvoleným typem kurzu. 

14. Pomohly Vám vzdělávací aktivity k rozvoji osobnostního nebo kariérního 

růstu?                         

Graf 14 

 

Zdroj: vlastní 

V 54% odpovědích respondenti pozitivně hodnotili přispění vzdělávacích aktivit 

k jejich osobnostnímu rozvoji a kariérnímu růstu a překvapivě 46% nevidí pozitivní 

přispění vzdělávání k jejich osobnostnímu rozvoji nebo kariérnímu růstu. Negativní 

hodnocení můţe být dáno např. tím, ţe mnoho lidí očekává příliš rychlý kariérní růst, 

ale nemusela ještě nastat vhodná příleţitost k jeho uskutečnění. Lidé by si měli naopak 
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uvědomit, ţe zvyšování kompetencí je devizou budoucnosti a příleţitost kariérního 

růstu se můţe objevit kdykoliv a oni jiţ na ni budou připraveni. 

15. Máte možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit, které přímo nesouvisí s Vaší 

pracovní náplní, ale mohly by případně napomoci Vašemu kariérnímu růstu? 

Graf 15 

 

Zdroj: vlastní 

Respondenti v 62% odpověděli pozitivně a v 38% negativně. U této odpovědi se 

domnívám, ţe je zapotřebí i pozitivní přístup a podpora ze strany nadřízeného manaţera 

a především zájem samotných zaměstnanců o seberozvíjení a zvýšení kvalifikace (př. 

VOŠ,VŠ apod.).  

16. Vzděláváte se mimo Vaší organizace? Zvyšujete si tím Vaší kvalifikaci? 

Graf 16 

 
Zdroj: vlastní 

Kvalifikaci si zvyšuje 35% respondentů, a předpokládám, ţe můţe jít 

o pracovníky poboček, kteří navštěvují bakalářské a magisterské programy vysokých 

škol. Negativně odpovědělo 65% dotazovaných. V této skupině se mohou nacházet jiţ 

vysokoškolsky vzdělaní lidí, případně, kteří dále studovat nechtějí. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 31 

17. Jaké formy vzdělávání upřednostňujete? 

Graf 17 

 
Zdroj: vlastní 

Tato otázka byla otevřeného typu a snaţila jsem se zjistit, jaká forma vzdělávání 

zaměstnancům nejvíce vyhovuje. Z grafu je patrné, ţe dotazovaní upřednostňují nejvíce 

samostudium, tj. 25% dopovědí, následují 24% prezenční kurzy a také vyšším 

procentem a to 21% je upřednostňována e-learningová výuka.  

18. Jak dlouho zde pracujete? 

Graf 18 

 
Zdroj: vlastní 

Hypoteticky usuzuji, ţe třetina zaměstnanců fluktuuje (tj. je v bance do 3 let) 

a dvě třetiny zaměstnanců jsou stabilnější zaměstnanci, kteří v bance pracují 4 a více let.  

19. Jste muž, žena? 

Graf 19 

 
Zdroj: vlastní 

Z tohoto grafu je patrné, ţe v bance pracuje (zejména na přepáţkách poboček) 

většina ţen. 
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20. Uveďte, prosím, v jaké jste věkové kategorii? 

Graf 20 

 
Zdroj: vlastní 

Nejvíce zaměstnanců je ve středním věku tj. 30 aţ 39 let, z dotázaných 

respondentů je to 41%, větším procentem tj. 36% je zastoupena věková kategorie 21 aţ 

29 let, 16% dotazových je ve věku 40 aţ 49 let a nejméně je zastoupena skupina 

pracovníků v kategorii 50 a více let. Z tohoto je patrné, ţe v bance pracují většinou 

mladší lidé. 

21. Uveďte, prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Graf 21 

 
Zdroj: vlastní 

Dotazník vyplnilo 70% středoškolsky vzdělaných zaměstnanců a téměř třetina 

respondentů má některý stupeň vysokoškolského vzdělání. 

4.7.1 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

Mým záměrem bylo pomocí dotazníkového šetření zjištění, jaká je míra 

spokojenosti vybraného vzorku zaměstnanců ČSOB s moţnostmi vzdělávání, které jim 

banka nabízí a na základě toho potvrdit stanovené hypotézy. 

Hypotéza č. 1 : Podpora vzdělávání ze strany zaměstnavatele má pozitivní vliv 

na celkovou spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním. 

Z dotazníků bylo ověřeno, ţe většina dotazovaných v průběhu uplynulého roku 

absolvovalo dostatečný počet nabízených kurzů a i moţnost se vzdělávacích aktivit 

zúčastnit se je dle jejich názoru dostačující.  Také většina zaměstnanců vnímá velmi 

pozitivně moţnost spolurozhodovat o volbě zadělávacích aktivit. A proto mohu 
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z výsledků odpovědí na prvních pět otázek a i na základě grafického znázornění 

u otázek č. 1 aţ 5 a potvrdit svou hypotézu, ţe podpora zaměstnatele v oblasti 

vzdělávání zaměstnanců má pozitivní vliv na jejich celkovou spokojenost. 

Hypotéza č. 2: Spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním souvisí 

s dobrou organizací a systémem vzdělávání. 

Soubor otázek 6 aţ 10, které jsou opět v grafickém provedení znázorněny 

u jednotlivých odpovědí, mi umoţnila zjistit jaká je spokojenost zaměstnanců 

s organizací a systémem vzdělávacích aktivit. Drtivá většina respondentů hodnotila 

odbornou úroveň kurzů a kvalifikaci lektorů velmi pozitivně a dále šetření potvrdilo, ţe 

zaměstnanci mají dostatek informací o moţnostech vzdělávání a téţ se většinou těchto 

aktivit zúčastnili včas z hlediska jejich vyuţití. Opět se potvrdila má hypotéza, ţe 

spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním je úzce spojena s dobrou 

organizací a systémem vzdělávání. 

Hypotéza č. 3: Celková spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním 

bude větší, čím více přispěje toto vzdělávání i k rozvoji jejich pracovních dovedností. 

Cílem vzdělávacích aktivit by mělo být přispění k rozvoji pracovních dovedností 

zaměstnanců. K této domněnce se vztahovaly otázky 11 aţ 13, které jsou graficky 

znázorněny taktéţ u jednotlivých odpovědí. Většina respondentů potvrdila, ţe vyuţila 

nabyté zkušenosti dané vzdělávací aktivitou při výkonu práce a dále je přesvědčena, ţe 

se po absolvování kurzu zvýšil i jejich pracovní výkon. Dvě třetiny dotazovaných 

uvedlo, ţe vzdělávací aktivity, které absolvovali, naplnily jejich očekávání. Z tohoto 

usuzuji, ţe se i tato stanovená hypotéza potvrdila, protoţe z šetření vyplynulo, ţe 

většina dotazovaných je více spokojená s podnikovým vzděláváním, pokud opravdu 

přispívá i k rozvoji a prohloubení jeho pracovních kompetencí. 

 Hypotéza č. 4: Spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním se bude 

zvyšovat, čím více mu vzdělávání umožní osobnostní i kariérní růst.  

Otázky 14 aţ 16 jsem zaměřila na zjištění, jak se na spokojenosti se vzděláváním 

odráţí to, pokud je zaměstnanci díky němu umoţněn osobnostní případně kariérní růst. 

Z grafů u těchto odpovědí je patrné, ţe necelé dvě třetiny dotazovaných zaměstnanců je 

přesvědčeno, ţe jim vzdělávací aktivity pomohly k osobnostnímu rozvoji nebo ke 

kariérnímu růstu. Větší část respondentů uvedla, ţe mají moţnost zúčastnit se 

vzdělávacích aktivit, které přímo nesouvisí s jejich pracovní náplní, ale mohla by jim 
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v budoucnu napomoci k případnému kariérnímu růstu.  Z uvedeného také vyplynulo, ţe 

35% dotázaných si jiţ aktivně kvalifikaci zvyšuje mimo vzdělávaní nabízené ČSOB. 

Můţu tak říct, ţe i poslední hypotéza se potvrdila, protoţe většina zaměstnanců je 

přesvědčena o tom, ţe vzdělávání a zvyšování kvalifikace jim umoţní osobnostní 

i kariérní růst. 

V následující kapitole se zaměřím na návrhy moţných opatření, která by měla 

přispět ke zlepšení vyuţitelnosti informací získaných na vzdělávacích aktivitách v praxi 

a také přispět ke zvýšení spokojenosti pracovníků i jejich nadřízených manaţerů 

s těmito aktivitami. 
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5 VYHODNOCENÍ A NÁVRHY K ZEFEKTIVNĚNÍ ŘLZ 

Analýza samotného systému vzdělávání a rozvoje v ČSOB ukazuje, ţe se jedná 

o systém velice dobře propracovaný a jak noví, tak i stávající zaměstnanci mají dostatek 

moţností a příleţitostí se daných vzdělávacích aktivit zúčastnit. Banka nabízí širokou 

škálu moţných typů školících programů v různých formách. Tradiční forma výuky je 

stále více rozšiřována i o elektronické formy výuky, jejichţ přínos je jak pro 

zaměstnance, kteří upřednostňují učení o samotě, tak i pro firmu, kdy tato forma není 

finančně náročná [9]. Stále vyuţívanější formou výuky je také individuální přístup 

v podobě interního lektora či kouče, coţ se projevuje zvýšeným prodejním výkonem 

koučovaných pracovníků coţ je patrné z tabulky 1 v kapitole 4.6. 

V níţe uvedené tabulce 2 uvádím vývoj nákladů na vzdělávání v letech 2008 aţ 

2010. Z uvedené tabulky je patrné výrazné sníţení nákladů v roce 2009. K tomuto 

sníţení došlo změnou v systému vzdělávání, kdy došlo ke sloučení podobných typů 

školení, jednak proto, aby se zvýšila jejich konečná efektivita a samozřejmě se také 

sníţily i náklady na jejich provozování. Změnila se celková struktura jednotlivých 

vzdělávacích programů a zkrátila se doba vstupních kurzů pro nově nastupující 

zaměstnance. Prioritou je, aby co nejdříve nový zaměstnanec měl moţnost uplatnit 

nabyté zkušenosti na dané pobočce, coţ se jeví mnohem efektivnější neţ pouhý náslech 

na školení bez praktického odzkoušení v praxi. V následujícím roce 2010 se náklady na 

vzdělávání opět zvýšily, coţ bylo způsobeno nárůstem počtu zaměstnanců a větším 

vyuţíváním školících programů ze strany zaměstnanců. 

Tabulka 2: Náklady na vzdělávání 

      Náklady na vzdělávání[Kč] 

2008 101 000 000 

2009 79 092 000 

2010 86 667 326 

Zdroj: vlastní na základě interních materiálů 

V roce 2009 bylo proškoleno 25 257 účastníků na 2 189 prezenčních kurzech. 

Jazykovou přípravu navštěvovalo 2 051 zaměstnanců a kvalifikaci si zvýšilo 119 

zaměstnanců. 
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V roce 2010 bylo proškoleno 28 996 účastníků, realizováno 3 266 prezenčních 

kurzů. Jazykovou přípravou prošlo 1 952 zaměstnanců a 105 pracovníků si zvýšilo 

kvalifikaci. 

5.1 Návrhy k zefektivnění vzdělávání 

Jak jsem jiţ uvedla výše, banka má dobře propracovaný systém vzdělávání 

a rozvoje s širokou škálou kvalitních kurzů. Domnívám se, ţe smyslem vzdělávání by 

mělo být kromě zvyšování kompetencí a dovedností i jejich vyuţitelnost v praxi, měly 

by plnit očekávání, se kterými je zaměstnanec na daná školení nominován.  

V souvislosti s výsledky dotazníkového šetření, především v souvislosti 

s odpověďmi na otázku č. 12 jsem se rozhodla ověřit u manaţerů vybraných poboček, 

jaký je přínos nabytých vědomostí u zaměstnanců po absolvování školení a zda i oni 

zastávají názor, ţe došlo ke zvýšení pracovního výkonu. Manaţeři se ve většině 

případů, ale shodli na názoru, ţe obsah mnohých kurzů neodpovídá jejich očekávání, se 

kterými na daný kurz zaměstnance nominovali. Domnívají se, ţe pracovník, který se 

vrátí z kurzu, by měl být schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi bez 

větších problémů. Bohuţel, dle jejich názoru je skutečnost taková, ţe mnohdy jsou 

zaměstnanci na kurzu zahlceni velkým mnoţstvím informací a samotná podstata věci 

jim uniká. Následně u otázky č. 13 se domnívám, ţe je poměrně vysoké procento tj. 

40% negativních odpovědí, kdy se zaměstnanci domnívají, ţe absolvované aktivity 

nesplnily jejich očekávání. Toto očekávání bylo negativně vnímáno i ze stran manaţerů. 

Vzhledem k výsledkům této analýzy, názoru manaţerů a také na základě vlastního 

pozorování jsem se rozhodla směřovat své moţné návrhy na to jak zvýšit očekávání 

u vzdělávacích aktivit, na vhodné načasování aktivit tak, aby byly opravdu přínosem 

pro všechny. 

Navrhovaná opatření: 

1. Vhodné načasovaní vzdělávací aktivity, uplatnění dovedností 

Aby vzdělávací aktivity byly přínosné i z hlediska času je vhodné, je naplánovat 

tak, aby mohly být získané dovednosti co nejdříve uplatněny v praxi. To vyplynulo i 

z odpovědí na otázku č. 6 kde dle grafického znázornění 80% respondentů absolvovalo 

dané kurzy v aktuálním čase potřeby a 20% dotazovaných si toto nemyslí. Určitě je 
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důleţité, aby zaměstnanci měli také moţnost nabyté zkušenosti co nejdříve uplatnit ve 

své praxi, protoţe jen tak budou opravdu efektivní. 

Jako řešení navrhuji více vyuţívat tzv. just-in-time (tj. právě v čas) vzdělávání, 

které právě umoţní pruţně reagovat na specifickou či aktuální potřebu. Tato forma 

vzdělávání je nabízena formou workshopu na pracovišti, které trvají podle potřeby 

pracovníků přibliţně v rozmezí 20 minut aţ 2 hodiny. Vzhledem k tomu, ţe tato forma 

reaguje na aktuální potřebu zaměstnanci tudíţ nabyté znalosti a dovednosti mohou 

ihned pouţít a jejich efektivita bude tak poměrně významná [9]. 

2. Přínos vzdělávací aktivity ke zvýšení pracovního výkonu 

Jak jsem jiţ dříve uvedla, v souvislosti s odpověďmi na otázku č. 12 jsem 

i u manaţerů pracovníků z dotazovaných poboček zjišťovala, zda i oni jsou přesvědčeni 

o tom, ţe se zvýšil výkon pracovníků po absolvovaném kurzu. Ve většině případů se 

shodují, ţe tomu tak není. Mnohdy se shodli i na tom, ţe obsah kurzů nenaplňuje jejich 

očekávání, se kterým pracovníka na daný kurz nominovali. Z grafického znázornění 

u této otázky vyplynulo, ţe  39% respondentů si toto nemyslí. Stejně tak i z odpovědí na 

otázku 13 a také z grafu u této otázky vyplynulo, ţe pro 40% dotázaných nesplnily 

vzdělávací aktivity jejich očekávání. U obou těchto odpovědí se domnívám, ţe je 

vysoké procento negativních odpovědí.  Proto jako částečné řešení navrhuji: 

   - Možnost vyjádření manažerů k obsahu dané vzdělávací aktivity formou 

detailnějších rozhovorů s organizátory akcí tj. metodiky HR oddělení, kdy na základě 

zkušeností a podnětů ze stran zaměstnanců nastavit náplň školení tak, aby odpovídala 

poţadavkům pro praktické vyuţití. Zaměření se především na stěţejní informace, které 

souvisejí s danou tématikou.  

- Zhodnocení potřeby vzdělávání pracovníka ne pouze na základě jeho ročního 

hodnocení, ale tato potřeba by se měla přehodnocovat častěji na základě jeho aktuálních 

pracovních výkonů. Domnívám se, ţe toto zhodnocení a aktualizace kariérního plánu by 

mělo být prováděné s kaţdým pracovníkem minimálně jedenkrát za čtvrtletí formou 

individuálního pohovoru pracovníka s nadřízeným manaţerem. Případně pohovory 

provádět i častěji pokud pracovník výrazně zaostává ve svých výkonech. Následně 

vybrat taková školení, která by byla přínosná pro zvýšení jeho výkonu. 

- Důsledná identifikace potřeb vzdělávání zaměstnance tj. zaměstnanec by měl 

objektivně sám zhodnotit své případné nedostatky a na základě pohovoru s nadřízeným 

manaţerem dohodnout kroky vedoucí ke zvýšení jeho pracovního výkonu. Na základě 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 38 

toho, by měly být vybrány vzdělávací aktivity, které budou opravdu přínosné, případně 

vyuţít spolupráce s interním lektorem, který můţe být také nápomocen. 

- Očekávání přínosu vzdělávání k osobnostnímu rozvoji nebo kariérnímu růstu 

také souvisí s důslednou identifikací potřeb vzdělávání a samozřejmě také s podporou 

ze strany nadřízeného manaţera. Dle hypotézy č. 4 se spokojenost zaměstnanců 

s podnikovým vzděláváním zvětšuje, pokud toto přispívá k jeho osobnostnímu nebo 

kariérnímu růstu. Dle odpovědí na otázku č. 14 a grafického znázornění u této odpovědi 

však 46% zaměstnanců nevidí pozitivní přispění vzdělávací akce k jejich osobnostnímu 

nebo kariérnímu růstu.  Proto se domnívám, ţe je důleţité, aby předem pracovníci 

věděli, co mohou od školení očekávat tj. jaká je náplň školení a zda opravdu vybraný 

kurz bude nápomocen k jejich osobnostnímu nebo kariérnímu růstu a tím zároveň 

naplní jejich očekávání.   

- Více vyuţívat spolupráci s interním trenérem, nebo koučem po dokončení 

kurzu, coţ můţe také přispět ke zvýšení efektivnosti a účinnosti vzdělávání se.  
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6 ZÁVĚR 

Vzdělaní pracovníci jsou hybnou sílou firmy, a proto je i vzdělávání zaměstnanců 

důleţitou součástí činností řízení lidských zdrojů. Kvalita vzdělávání vytváří moţnosti 

pro uplatnění v kaţdodenní praxi, pro usnadnění, zkvalitnění a rozvoj všech 

vykonávaných pracovních činností.  

Domnívám se, ţe moţnost vzdělávání a rozvoj osobního a profesního růstu je 

jedním z podstatných a motivujících vlivů jak pro stávající zaměstnance, tak i pro 

potenciální zájemce o práci v bance. V souladu s hodnotami ČSOB je tak 

zaměstnancům poskytována maximální podpora při rozvoji jejich znalostí a dovedností. 

Jsou vytvářeny předpoklady pro jejich kariérní růst jednak v rámci Skupiny ČSOB, 

případně i v rámci mateřské společnosti KBC. 

V závěru bych se ráda vrátila k hlavnímu cíli mé diplomové práce, kterým byla 

analýza systému vzdělávání a rozvoje ve vybrané organizaci a zjištění spokojenosti 

zaměstnanců s moţnostmi vzdělávání. Mezi další podpůrné cíle patřilo zhodnocení 

základních teoretických poznatků k dané problematice, ověření stanovených hypotéz 

spokojenosti. Na základě výsledků provedeného vlastního empirického výzkumu jsem 

následně navrhla moţná opatření v oblasti vzdělávání, která by přispěla nejen k vyšší 

spokojenosti zaměstnanců, ale i k spokojenosti manaţerů se zlepšením pracovních 

výkonů a kompetencí podřízených pracovníků. 

Po prostudování odborné literatury jsem do teoretické části práce uvedla základní 

obecné poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů a vzdělávání. V praktické části jsem 

stručně charakterizovala vybranou společnost – ČSOB a v následující, nejobsáhlejší 

kapitole jsem provedla analýzu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, který je zde 

zavedený. Podstatnou část této kapitoly tvoří dotazníkové šetření, na základě kterého 

vyplynulo, ţe stanovené hypotézy mohu potvrdit. Z toho usuzuji, ţe spokojenost 

s moţnostmi vzdělávání, podpora ze strany zaměstnavatele, moţnost zvyšování 

osobního rozvoje, nebo i kariérního růstu jsou jedním z podstatných vlivů, které na 

zaměstnance firem působí.  

Ve své diplomové práci jsem se věnovala i některým moţným návrhům v oblasti 

vzdělávání, které by přispěly nejen k vyšší spokojenosti samotných zaměstnanců, ale 

i ke spokojenosti manaţerů. Zároveň s tím bych očekávala i zlepšení pracovních výkonů 
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a kompetencí podřízených pracovníků. Závěrem mohu tedy konstatovat, ţe cíle 

stanovené v úvodu práce byly z mého pohledu splněny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 41 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

[1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 8.vyd.Praha: Grada Publishing, 

2002.856 s. ISBN 80-247-0469-2 

[2] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů, 1.vyd. Praha: 

C.H.Beck,2007.485s. ISBN 978-80-7179-893-4 

[3] HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing,2007.240s. ISBN 978-80-247-1457-8 

 [4] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky. 4. rozš. 

vyd. Praha: Management Press, 2007.399 s. ISBN 978-80-7261-168-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 42 

INTERNETOVÉ A OSTATNÍ ZDROJE 

 

[5] ČSOB a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-03-06]. O společnosti. Dostupné z WWW: 

<http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx>. 

[6] ČSOB a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-03-06]. Vzdělávání a rozvoj kariéry v ČSOB. 

Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/Csob/Kariera-u-nas/Stranky/Vzdelavani-a-

rozvoj-kariery-v-CSOB.aspx>. 

[7] ČSOB a.s. [online]. 2010 [cit. 2011-03-06]. Pracovní příleţitosti pro studenty a 

absolventy. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/Csob/Kariera-u-

nas/Stranky/Pracovni-prilezitosti-pro-absolventy-a-studenty-skol.aspx>. 

[8] Koučovací centrum ČSOB: ZKUŠENOST, INSPIRACE, CESTA. Moderní řízení 

[online]. 30. 11. 2010, 11, [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: 

<http://modernirizeni.ihned.cz>. 

[9] ČAPKOVÁ, Anna; SKALKOVÁ, Jana. Vybrané nejnovější trendy ve vzdělávání a 

rozvoji zaměstnanců. HR Forum [online]. 2011, 2, [cit. 2011-03-18]. Dostupný z 

WWW: <http://hronline.lidske-zdroje.org/cs/at-hrforum-archiv/>. 

[10] Instrukce: Zásady plánování a organizace vzdělávání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 43 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Organizační struktura HR …………………………………………………10 

Obrázek 2: Celková fluktuace zaměstnanců……………………………………………12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 44 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 : Analýza dopadu individuálního tréninku. ………………………………..20 

Tabulka 2: Náklady na vzdělávání………………………………………………...….. 35 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 45 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1:  Otázka č. 1……………………………………………………………………..24 

Graf 2 : Otázka č. 2……………………………………………………..………………24 

Graf 3:  Otázka č. 3……………………………………………………………………..25 

Graf 4:  Otázka č. 4……………………………………………………………………..25 

Graf 5:  Otázka č. 5……………………………………………………………………..26 

Graf 6:  Otázka č. 6……………………………………………………………………..26 

Graf 7:  Otázka č. 7……………………………………………………………………..27 

Graf 8:  Otázka č. 8……………………………………………………………………..27 

Graf 9:  Otázka č. 9……………………………………………………………………..27 

Graf 10:  Otázka č. 10…………………………………………………………………..28 

Graf 11:  Otázka č. 11…………………………………………………………………..28 

Graf 12:  Otázka č. 12…………………………………………………………………..28 

Graf 13:  Otázka č. 13…………………………………………………………………..29 

Graf 14:  Otázka č. 14…………………………………………………………………..29 

Graf 15:  Otázka č. 15…………………………………………………………………..30 

Graf 16:  Otázka č. 16…………………………………………………………………..30 

Graf 17: Otázka č. 17…………………………………………………………………...31 

Graf 18:  Otázka č. 18…………………………………………………………………..31 

Graf 19:  Otázka č. 19…………………………………………………………………..31 

Graf 20:  Otázka č. 20…………………………………………………………………..32 

Graf 21: Otázka č. 21…………………………………………………………………...32 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 46 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Dotazník...……………………………………………………...……………47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 47 

Dotazník: Spokojenost zaměstnanců s podnikovým vzděláváním 

Váţené kolegyně, váţení kolegové, 

obracím se na vás s prosbou o spolupráci při provádění výzkumu, který je zaměřený na 

zjištění, jaká je vaše spokojenost se systémem a moţnostmi vzdělávání v organizaci. 

Výsledky tohoto výzkumu budou následně zveřejněny v mé diplomové práci. 

Vyplnění dotazníku trvá několik minut. Prosím vás o pravdivé vyplnění níţe uvedených 

otázek. Tento průzkum je zcela anonymní. 

Děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 

U otázek vybírejte vţdy pouze jednu z nabízených moţností. 

1. Absolvoval (a) jste v průběhu tohoto kalendářního roku nějaké vzdělávací 

aktivity organizované Vaším zaměstnavatelem? 

o Ano 

o Ne 

2. Jste spokojen (a) s množstvím absolvovaných vzdělávacích kurzů v tomto 

období? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

3. Jste spokojen (a) s nabídkou vzdělávacích aktivit, kterou zaměstnavatel 

poskytuj? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

4. Máte možnost spolurozhodovat o volbě vzdělávací aktivity podle Vašich 

požadavků? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 
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5. Máte možnost samostudia (např. e-learningové kurzy, studium předpisů atd.) 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

6. Absolvoval (a) jste dané vzdělávací aktivity včas z hlediska jejich využití ve Vaší 

praxi? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

7. Jste spokojen (a) s odbornou úrovní kurzů? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

8. Byl (a) jste spokojen (a) s úrovní lektorů (odbornost, znalost tématu)? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

9. Byl (a) jste spokojen (a) se schopností lektorů zaujmout a spolupracovat 

s účastníky? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

10. Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání, které organizace nabízí? 

o Ano 

o Ne 

11. Využil (a) jste nabyté zkušenosti dané vzdělávací aktivity při výkonu Vaší 

práce? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 



Bc. Kateřina Jakubašeková: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                 49 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

12. Zvýšil se Váš pracovní výkon po absolvování daného kurzu? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

13. Naplnily tyto absolvované aktivity Vaše očekávání? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

14. Pomohly Vám vzdělávací aktivity k rozvoji osobnostního a karierního růstu? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

15. Máte možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit, které přímo nesouvisí s Vaší 

pracovní náplní, ale mohly by případně napomoci Vašemu kariérnímu růstu? 

o Určitě ano 

o Spíš ano 

o Spíš ne 

o Určitě ne 

16. Vzděláváte se mimo Vaší organizace? Zvyšujete si tím Vaší kvalifikaci? 

o Ano 

o Ne 

17. Jaké formy vzdělávání upřednostňujete? 

př. samostudium,e-learning,koučink,mentoring atd.) 

……………………………………………………. 

18. Jak dlouho zde pracujete? 

o Do 1 roku 

o 2 – 3 let 

o 4 – 5 let 

o 6 let a více 
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19. Jste – muž, žena? 

o Muž 

o Žena 

20. Uveďte, prosím, v jaké jste věkové kategorii? 

o 21 – 29 let 

o 30 – 39 let 

o 40 – 49 let 

o 50 let a více  

21. Uveďte, prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

o Středoškolské 

o Vyšší odborné 

o Vysokoškolské 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


