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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá metodami a postupy vzdělávání zaměstnanců 

společnosti EUROVIA CS, a. s. V teoretické části se práce zabývá seznámením s firemním 

vzděláváním, rozborem všech pouţívaných vzdělávacích metod a jejich klasifikací. 

V praktické části potom zkoumá jednotlivé vzdělávací programy, kterých se zaměstnanci 

účastní a jejich efektivnost v následné pracovní činnosti zaměstnanců. Výsledkem je 

zjištění, zda jsou vzdělávací programy důleţité pro společnost a zda pracovníci dokáţou 

vyuţít získaných znalostí a také jsou v této práci uvedeny návrhy na zlepšení aspektů 

souvisejících s podnikovým vzděláváním. 

Klíčová slova 

Školení, vzdělávání, zaměstnanci 

 

 

 

 

Summary 

This work concerns with methods and procedure about education of employees. 

Theoretical part includes company education, explores all methods of education and their 

classification. Practical part of this work concerns with individual method of education, 

which is used by company and its effectivity during working activity. The main goal is 

how are programs of education important for company and how can employees use 

experience gained and also here are suggestions for better usage new experience. 

Keywords 

Training, education, employees 
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1 Úvod 

Úspěšné podniky rozvoj lidských zdrojů ve společnosti povaţují za prioritní oblast, 

které je věnována velká pozornost. Sestavují proto koncepce vzdělávání a zaměřují se také 

na jednotlivé zaměstnance, pro něţ vytvářejí vzdělávací plány. Tyto plány musí v případě 

potřeby flexibilně reagovat na nové potřeby pracovníků i podniku. 

Pro svou bakalářskou práci jsem se tedy rozhodl prozkoumat jednotlivé vzdělávací 

programy společnosti, poodhalit jejich případné nedostatky a zjistit jaké dopady mají tyto 

programy na činnost vykonávanou zaměstnanci a znalosti potřebné pro její vykonávání. 

Tato práce obsahuje pět kapitol včetně tohoto úvodu. Ve druhé kapitole najdeme 

charakteristiku společnosti se všemi základními údaji, její historii, současnost a vize do 

budoucna. 

Třetí kapitola pojednává o firemním vzdělávání, prostředí pro to určená a všechny 

pouţívané vzdělávací metody. Dále na tuto teoretickou část navazují metody a postupy 

vyskytující se ve společnosti EUROVIA CS a činnosti s tím související. Dozvíme se co 

předchází samotnému školícímu programu, způsob jeho financování a kritéria pro 

rozhodování o volbě daného programu a nakonec závěrečné hodnocení po ukončení 

školení. 

Čtvrtá kapitola obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení efektivnosti vzdělávání 

zaměstnanců a poskytuje opatření pro zlepšení celkového systému vzdělávání ve 

společnosti. 

Poslední šestá kapitola jako závěr je shrnutím všech kapitol této práce s vlastním 

názorem na firemní vzdělávání společnosti EUROVIA CS a závěrečným hodnocením 

systému vzdělávání jejich pracovníků. 
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2 Charakteristika společnosti 

EUROVIA CS, a. s. je lídrem na trhu dopravního stavitelství s historií v oboru 

sahající aţ do roku 1952. Zabývá se výstavbou a rekonstrukcí silnic a dálnic, mostů, 

sportovních staveb, rekonstrukcí historických náměstí, zemními pracemi, sanací objektů, 

výrobou obalovaných ţivičných směsí v obalovnách, má celou řadu dceřiných společností 

v Čechách, na Moravě i ve Slovenské republice včetně lomů. V roce 2009 dosáhl 

konsolidovaný obrat společnosti 24,5 miliard korun. Společnost je s více neţ čtyřmi tisíci 

pracovníků významným regionálním zaměstnavatelem v ČR a v SR. EUROVIA CS náleţí 

do největšího stavebního koncernu na světě VINCI, jejím jediným vlastníkem je 

francouzská EUROVIA se sídlem v Paříţi. 

2.1 Základní údaje 

Logo firmy:   

Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s. 

Sídlo:   Národní 10, 113 19 Praha 1 

Identifikační číslo: 452 74 924 

Právní forma:  Akciová společnost 

Základní kapitál: 1 386 200 000 Kč 

Akcie:   1 386 200 ks  kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve 

jmenovité hodnotě 1 000 Kč 

Statutární orgán: Představenstvo 

Předseda:  Ing. Martin Borovka 

Místopředseda: Grégoire Pinasseau 
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Členové: Jacques Tavernier, Patrick Jutier, Didier René Bossut, 

Claude Charles Alfred Lascols, Dominique Maurice Simon Collomp, 

Ing. Zdeněk Synáček 

Dozorčí rada 

Předseda:  Jean-Louis Marchand 

Členové:  Prof. Ing. Jiří Witzany DrSc., Bohuslav Jirka, Drahoslav Galoda, 

Jaromír Pešek, Ing. Bořivoj Kačena [9] 

2.2 Historie a předmět podnikání společnosti 

Jak jiţ bylo řečeno, vznik společnosti se datuje do roku 1952, přesněji 1. března 

1952, kdy společnost začala vystupovat pod názvem Stavby silnic a ţeleznic (dále jen 

SSŢ) se sídlem v Praze. 

Ke konci roku 1952 jsou SSŢ rozčleněny na 5 závodů – dva v Praze, v Plzni, Ţďáru 

nad Sázavou a Brně. V roce 1958 SSŢ zaměstnávají jiţ 8 000 lidí. V témţe roce se stává 

novým sídlem firmy Palác Dunaj na Národní třídě v Praze, kde společnost sídlí dodnes. 

V průběhu let vznikají další a další závody v různých městech Československé 

Republiky. 

V 70. letech se SSŢ výrazně angaţují také v zahraničí – podílejí se na výstavbě 

rafinérie v Homsu v Sýrii, mostů v egyptské Benze a Gize a vodojemů v Kuvajtu. 

V květnu 1992 se státní podnik Stavby silnic a ţeleznic mění na akciovou 

společnost, která je následně privatizována – téměř 82 procent akcií kupónovou metodou 

a 15 procent přímým prodejem společnosti Entreprise Jean Lefebvre. V červenci 1992 se 

majoritním vlastníkem SSŢ stává Entreprise Jean Lefebvre. V druhé polovině roku 2001 se 

majoritním akcionářem SSŢ stává francouzská společnost EUROVIA ze skupiny VINCI, 

největšího stavebního koncernu na světě. Od roku 2006 vlastní společnost EUROVIA 100 

procent akcií SSŢ. Zaloţením společnosti EUROVIA Services, s. r. o., přebírají Stavby 

silnic a ţeleznic řídící funkci filiálek ve střední Evropě. Dne 1. ledna 2007 se generálním 

ředitelem Staveb silnic a ţeleznic stává Ing. Martin Borovka. [7] 
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2.3 Současnost 

Společnost EUROVIA CS, a. s. patří k nejvýznamnějším stavebním firmám 

v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Staví na svých bohatých 

zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 22 regionálních závodů 

a 17 dceřiných společností, působících v šesti oblastech na území České a Slovenské 

republiky. 

Společnost poskytuje své sluţby zákazníkům jiţ více neţ 59 let. Od roku 2006 je 

jejím úplným vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 17 zemích 

světa a je součástí světového koncernu VINCI. 

EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou drţiteli certifikátu systému 

řízení kvality ISO 9001. Jako první velká stavební společnost v České republice navíc 

obdrţela certifikát environmentálního systému řízení ISO 14 001. 

2.4 Vize 

Nejlepší ve svém oboru 

Velký potenciál společnost EUROVIA CS vidí v úspěšném propojení tradice 

a zkušeností svých zaměstnanců s dynamikou a moderním přístupem ke stavebnictví jak 

v oblasti nových technologií, tak v oblasti lidských zdrojů a v ekologicky citlivém přístupu 

k projektům. 

Nejvyhledávanější zaměstnavatel v oboru 

Pro společnost jsou talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci klíčoví. 

Právě proto si EUROVIA CS, a. s., aktivně vychovává své vlastní pracovníky a podporuje 

vzdělávání mladých a ambiciózních lidí, kterým nabízí uplatnění v mnoha profesích. 

Rozšiřování sluţeb 

Silniční a ţelezniční stavby tvoří největší část zakázek společnosti. Stále 

významnější podíl ale získávají sportovní stavby, projekty ochrany ţivotního prostředí, 

rekonstrukce památkových center nebo speciální inţenýrské stavby. Cílem společnosti je 

ještě výraznější profilace v těchto oblastech stavebnictví. Vysokou úroveň sluţeb chce 
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Skupina EUROVIA CS i nadále stavět na kvalifikovaných zaměstnancích, investicích do 

technologií a modernizaci strojů a zařízení. 

Spolehlivý obchodní partner 

Hlavní prioritou je spokojený zákazník. Aby toho společnost dosáhla, je nutné vţdy 

odvést kvalifikovanou a odbornou práci. Dlouholetá tradice, kladné reference, důraz na 

nové technologie, ohled na ţivotní prostředí a motivace zaměstnanců, tyto faktory 

napomáhají tomu, aby byl zákazník vţdy spokojený. [8] 



Patrik Rajnoch: Metody vzdělávání pracovníků společnosti EUROVIA CS, a. s. 

2011  12   

2.5 Organizační struktura společnosti 

 

Obr. č. 1: Organizační struktura 
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2.6 Personální struktura zaměstnanců 

Ve společnosti EUROVIA v současné době pracuje 41 500 zaměstnanců, v 17 

zemích světa, z čehoţ 33 % zaměstnanců je starších 35 let. Na území České Republiky je 

počet zaměstnanců organizace 3 806. 

2.6.1 Počet zaměstnanců pro Českou Republiku 
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Obr. č. 2: Počet zaměstnanců 
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3 Seznámení s firemním vzděláváním 

 Firemní vzdělávání je vzdělávání zaměstnanců ve firmě. 

 Firemní vzdělávání zahrnuje povinné a kvalifikační vzdělávání zaměstnanců. 

 Firemní vzdělávání zahrnuje zvyšování, získávání, prohlubování a udrţování 

kvalifikace zaměstnance. 

 Firemní vzdělávání je součástí profesního vzdělávání. 

 Firemní vzdělávání představuje část systému formování pracovních schopností 

člověka. 

 Firemní vzdělávání zahrnuje rozvoj kompetencí zaměstnanců. [3] 

Firemní vzdělávání je hledání a následné odstraňování rozdílu mezi tím, ,,co je”, a tím, 

,,co je žádoucí” (Bartoňková 2008, s. 104). 

Podnikové vzdělávání pracovníků je poměrně široce koncipovaná personální 

činnost, která má významné vazby na ostatní personální činnosti. [5] 

3.1 Prostředí firemního vzdělávání 

Kaţdá organizace se snaţí přetrvat v prostředí, udrţet se v něm, přičemţ toto 

prostředí neurčuje jenom vzdělávací potřeby, ale také cíl a design příslušné organizace. 

Charakter vnějšího i vnitřního prostředí firmy ovlivňuje i podobu strategie vzdělávání 

a rozvoje pracovníků dané firmy. 

3.1.1 Vnější prostředí 

Dění v kterékoliv organizaci je ovlivňováno tím, co se děje mimo ni. Co nebo kdo 

všechno se vyskytuje v tomto prostředí a ovlivňuje tak organizace, její cíl, design, ale 

i vzdělávací potřeby a podobu firemního vzdělávání. 

Podstatné je především to, ţe pokud nastane změna v některém segmentu vnějšího 

prostředí firmy, můţe to potenciálně vyvolat vzdělávací potřebu. Příkladem změny 

vnějšího prostředí můţe být změna technologie, změna legislativy, expanze na nový 

segment trhu, nový silný konkurent atd. 
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Zákoník práce 

Z hlediska obsahu textu nás zajímá především oblast vzdělávání zaměstnanců, která 

je na obecné rovině upravená zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákoník práce stanovuje překáţky v práci z důvodu školení či jiné 

formy přípravy nebo studia. 

,,Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat 

předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon 

sjednané práce, která je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní 

doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo 

platu.“ (zákoník práce, § 205). 

3.1.2 Vnitřní prostředí 

Do vnitřního prostředí firmy spadají veškeré interní procesy dané firmy, jejich 

podmínky a prostředky jejich fungování. Pokud jde o firemní vzdělávání, existují dvě 

základní východiska pro jeho efektivní fungování ve firemním prostředí. Obecně to jsou: 

a) Existence a provázanost podnikové politiky, podnikové strategie, strategie řízení 

lidských zdrojů a strategie vzdělávání pracovníků, včetně návaznosti na další kroky 

(tvorba koncepce vzdělávání, systému, plánu vzdělávání zaměstnanců atd.), 

b) vytvoření organizačních a institucionálních předpokladů vzdělávání. [3] 

3.2 Metody vzdělávání 

Při vzdělávání pracovníků můţeme pouţít širokou škálu metod. Tyto metody je 

moţné rozdělit na: 

1) Metody vzdělávání při výkonu práce (na pracovišti) 

Pouţívají se v kaţdodenní praxi jako součást speciálně na míru šitého vzdělávacího 

programu. Zahrnují demonstrování, koučování, rotaci práce, plánované záţitky, mentoring 

a ostatní aktivity osobního rozvoje. 
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2) Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Pouţívají se ve formálních vzdělávacích kurzech, konaných ve vzdělávacích 

zařízeních. Zahrnují přednášky, přednášky spojené s diskuzí, případové studie, hraní rolí, 

simulaci, skupinová cvičení, distanční vzdělávání, učení se hrou a semináře. 

3) Metody pouţívané na pracovišti i mimo pracoviště 

Zahrnují instruktáţ, otázky a odpovědi, učení se akcí, pověření úkolem, projekty, 

studium doporučené literatury, vzdělávání pomocí počítačů (e-learning), interaktivní video 

a video. 

3.2.1 Metody vzdělávání při výkonu práce 

Demonstrování (ukázka pracovního postupu) 

Demonstrování je metoda, při níţ se lidem říká a ukazuje, jak mají dělat svou práci 

a okamţitě se jim umoţní, aby si to sami zkusili. Je to bezprostřední metoda a vzdělávaná 

osoba je při ní aktivně zapojena. 

Koučování 

Koučování je metoda zaloţená na vztahu dvou lidí a pouţívá se k rozvoji 

individuálních dovedností, znalostí a postojů. Koučování je nejefektivnější, jestliţe se 

můţe uskutečňovat neformálně, jako součást normálního procesu řízení nebo vedení týmu. 

Tento typ koučování tvoří: 

 Pomáhání lidem, aby si uvědomili, jak pracují a co se musejí naučit, 

 kontrolované delegování, 

 vyuţívání kaţdé situace jako příleţitosti k učení se a vzdělávání, 

 usměrňování v tom, jak vykonávat určité pracovní úkoly. 

Mentoring 

Mentoring je metoda pouţívající speciálně vybraných a školených jedinců, kteří 

vedou a radí, čímţ pomáhají rozvíjet kariéru svých chráněnců, kteří jsou jim přiděleni. 

Účelem mentoringu je doplňovat učení se při výkonu práce, které je vţdy nejlepším 
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způsobem osvojování si konkrétních dovedností a znalostí, které drţitel určitého 

pracovního místa potřebuje. 

Mentoring rovněţ doplňuje formální vzdělávání tím, ţe nabízí vzdělávanému 

individuální vedení od zkušeného managera nebo odborníka, který je dobře informovaný 

o organizaci. 

Mentoři poskytují svému chráněnci např.: 

 Radu, jak vypracovat program svého sebevzdělávání, 

 všeobecnou pomoc s programem vzdělávání, 

 vedení v tom, jak dosáhnout nezbytných znalostí a dovedností, potřebných 

pro výkon nové práce, 

 koučování týkající se specifických dovedností. 

Rotace práce (plánované záţitky) 

Cílem rotace práce je rozšiřovat zkušenosti lidí tím, ţe budou postupně pracovat na 

různých pracovních místech nebo v různých útvarech organizace. Pokud to není pečlivě 

naplánováno a kontrolováno, můţe jít o neúčinnou a frustrující metodu získávání 

dodatečných znalostí a dovedností. 

Úspěšnost této metody závisí na zpracování programu, který stanovuje, co by se 

měl pracovník v kaţdém útvaru nebo na kaţdém pracovním místě naučit. Musí rovněţ 

existovat vhodná osoba, která dohlédne na to, aby vzdělávající se osoby měly ty správné 

pracovní záţitky nebo příleţitosti se učit, a musí být rovněţ řečeno, jakým způsobem se 

budou prověřovat pokroky v učení. 

3.2.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Přednáška 

Přednáška je metodou vzdělávání s malou či ţádnou participací vzdělávaných, 

s výjimkou závěrečné části, která bývá věnována otázkám a odpovědím. Pouţívá se 

k přenášení informací k posluchačům a vyznačuje se tím, ţe přednášející má pod svou 

kontrolou jak obsahovou, tak časovou strukturu přednášky. 
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Efektivnost přednášky závisí na schopnosti přednášejícího prezentovat látku 

s rozumným pouţitím vizuálních pomůcek. V zájmu maximální efektivity by přednáška 

neměla být delší neţ 30 nebo 40 minut. Nesmí obsahovat příliš mnoho informací, musí se 

snaţit usnadnit zapamatování informací pomocí vhodných vizuálních pomůcek a musí 

jasně ukázat, co se musí udělat pro praktické vyuţití přednášené látky. 

Přednáška spojená s diskusí 

Přednáška spojená s diskusí je méně formální přednáška pro malou skupinu, 

nepřesahující 20 lidí, se spoustou času věnovaného diskusi. Vedení lidí k aktivní účasti 

a povzbuzování jejich zájmu znamená, ţe si lidé uchovají více poznatků, neţ je tomu 

u obyčejné přednášky. 

Diskuse 

Účelem pouţití metody diskuse je: 

 Přimět posluchače, aby se aktivně zapojili do učení, 

 poskytnout lidem moţnost učit se ze zkušeností ostatních, 

 pomoci lidem, aby pochopili jiné názory, 

 rozvíjet schopnosti sebevyjadřování. 

Cílem vzdělavatele by mělo být vést a usměrňovat uvaţování a myšlení skupiny. 

Měl by se soustředit více na formování postojů neţ na sdělování nových znalostí. 

Vzdělavatel musí nenápadně stimulovat lidi k tomu, aby mluvili, vést diskusi předem 

danými cestami a zajišťovat dílčí a závěrečné shrnutí diskuse. 

Případová studie 

Případová studie je historie nebo popis nějaké události nebo řady okolností, které 

vzdělávající se osoby analyzují, aby odhalily příčiny problému a vypracovali jeho řešení. 

Případové studie by měly usilovat o zlepšení schopnosti zkoumat problémy, hledat 

informace, vyměňovat si nápady a analyzovat záţitky a zkušenosti tak, aby účastníci 

vzdělávání mohli objevovat podstatu věcí a procesů, na které je případová studie zaměřena. 

Nebezpečí případových studií spočívá v tom, ţe je účastníci často vnímají jako 

něco, co neodpovídá jejich potřebám, a to dokonce i v případě, kdyţ případové studie 
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vycházejí ze skutečnosti. Je úkolem vzdělavatele vyhnout se tomuto nebezpečí tím, ţe 

nedovolí účastníkům, aby případové studie odbývali nedomyšlenými poznámkami 

a věnovali se jim povrchně. Vzdělavatelé musejí provokovat zájem a nutit lidi, aby 

zdůvodňovali své úvahy a argumenty. 

Hraní rolí 

Při hraní rolí účastníci předvádějí nějakou situaci a berou na sebe role postav 

zapojených do této situace. Půjde o situaci, v níţ se projevuje vzájemné působení, či 

vzájemná součinnost mezi dvěma lidmi nebo uvnitř skupiny. 

Hraní rolí se pouţívá proto, aby poskytlo manaţerům, vedoucím týmům nebo 

obchodním zástupcům určitou obratnost pro zvládání takových situací, v nichţ spolu 

jednají lidé tváří v tvář, například při výběrových pohovorech, hodnotících rozhovorech, 

konzultování atd. 

Simulace 

Simulace je metoda vzdělávání, která kombinuje případové studie a hraní rolí tak, 

aby se dosáhlo v podmínkách učebny maximální míry realismu. Cílem je usnadnit přenos 

toho, co se účastníci naučili během vzdělávání mimo pracoviště, do pracovního chování, 

a to tak, ţe se v učebně napodobí a předvedou situace, které co nejvíce odpovídají 

skutečnému ţivotu. 

Skupinová cvičení 

Při skupinových cvičeních účastníci zkoumají problémy a formulují jejich řešení 

jako skupina. Cílem cvičení tohoto druhu je, aby si lidé vyzkoušeli a osvojili schopnost 

pracovat kolektivně a uvědomili si, jak se skupina lidí chová při řešení problémů a při 

rozhodování. 

Semináře 

Seminář (workshop) tvoří speciálně sestavená skupina lidí, kteří s pomocí jakéhosi 

moderátora společně zkoumají záleţitosti organizace nebo posuzují svou týmovou 

efektivnost za účelem navrţení dohodnutých kroků, jimţ budou všichni plně oddáni 

a v nichţ se budou všichni plně angaţovat. [1] 
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3.2.3 Metody pouţívané na pracovišti i mimo pracoviště 

Učení se akcí 

Učení se akcí je metodou pomáhající manaţerům v rozvíjení jejich schopnosti tím, 

ţe je vystavuje skutečným problémům. Musejí tyto problémy analyzovat, formulovat 

doporučení a poté podniknout příslušné kroky. Metoda je v souladu s tvrzením, ţe 

manaţeři se nejlépe učí tím, kdyţ něco konkrétního dělají, neţ kdyţ se jim něco říká. 

Pojetí učení se akcí je zaloţeno na šesti předpokladech: 

 Zkušení manaţeři jsou velmi zvědaví na to, jak pracují jiní manaţeři, 

 neučíme se tolik v případě, jsme-li motivováni k učení, jako v případě, 

jsme-li motivováni k učení něčeho, 

 poznávání sama sebe, jestliţe má tendenci měnit naši představu o nás 

samotných, nás ohroţuje a máme k němu odpor, 

 lidé se učí pouze, kdyţ něco dělají, a učí se tím více, čím daný úkol povaţují 

za odpovědnější, 

 učení je hlubší, kdy je do něj zapojena celá osoba – myšlení, hodnoty, tělo 

a emoce, 

 učící se osoba ví lépe neţ kdokoliv jiný, co se naučila. 

Instruktáţ pro práci 

Metoda instruktáţe pro práci by měla být zaloţena na analýze dovednosti a na teorii 

učení se. Postup při instruktáţi by měl mít čtyři fáze: 

 Příprava, 

 prezentace – vysvětlování a demonstrování, 

 procvičování a testování, 

 pouţívání a zdokonalování. 
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Pověření úkolem 

Pověření úkolem představuje specifický úkol nebo šetření, které vzdělávaný 

pracovník provádí na ţádost vzdělavatele nebo manaţera. Tuto metodu lze pouţít jako 

testu na závěr vzdělávání, a mělo by napomoci přenesení toho, co se vzdělávaný naučil, do 

normální pracovní situace. 

Projekty 

Projekty jsou v hrubých rysech zpracované studie nebo úkoly, které mají účastníci 

vzdělávání dodělat, často na základě obecných pokynů svého vzdělavatele nebo manaţera. 

Povzbuzují iniciativu při vyhledávání a analyzování informací, vytváření nápadů a při 

přípravě a prezentování výsledků projektu. Podobně jako pověření úkolem, i projekty 

poskytují vzdělávaným či manaţerům příleţitosti vyzkoušet si to, co se naučili a zároveň 

prohloubit své zkušenosti. 

Studium doporučené literatury 

Znalosti lidí lze zvýšit také tím, ţe jim poskytneme knihy nebo podnikovou 

literaturu a poţádáme je, aby si tyto písemnosti přečetli a komentovali je. Čtení jako část 

programu rozvoje můţe být významným způsobem rozšiřování znalostí, pokud ovšem 

účastníci vzdělávání povaţují písemné materiály za relevantní a existuje kontrola 

prověřující to, zda se lidé něco naučili. 

Vzdělávání pomocí počítačů nebo tzv. e-learning 

Vzdělávání pomocí počítačů nebo tzv. e-learning je formou individualizovaného 

vzdělávání se, a jako takové je projevem vzdělávací technologie. Vyuţívá schopnosti 

počítače pomáhat při soustavném formování kvalifikace a při rekvalifikaci lidí, týkající se 

nových procesů a postupů. 

Tento typ vzdělávání začíná vytvářením návrhu vzdělávacích systémů. Kaţdá 

jednotlivá akce se plánuje na základě pečlivé analýzy, promýšlí se sekvence vzdělávání 

a systém se testuje. Vzdělávání pomocí počítačů umoţňuje vzdělavatelům zabudovat do 

vzdělávání prvek adaptability, který by měl zabezpečit skutečně interaktivní proces učení. 

[2] 



Patrik Rajnoch: Metody vzdělávání pracovníků společnosti EUROVIA CS, a. s. 

2011  22   

Video 

Schopnost videa prezentovat informace vizuálně představuje nepochybně značnou 

pomoc při vzdělávání všude tam, kde je nedostatek dobrých vzdělavatelů. Vzdělávání je 

efektivnější, je-li doplněno vedením nějakého vzdělavatele, který zabezpečuje, aby pasivní 

povaha dívání se na obrazovku vyústila do aktivního učení se. S pomocí kamer můţe video 

poskytnout okamţitou zpětnou vazbu, zejména při vzdělávání v takových interaktivních 

dovednostech, jako je vedení rozhovoru, konzultování, prodej, řízení schůzí a instruování. 

[4] 

Interaktivní video 

Interaktivní video je zaloţeno na splynutí dvou významných vzdělávacích 

technologií – vzdělávání pomocí počítačů a videa – jejichţ kombinace znamená, ţe 

výsledný efekt je větší neţ součet efektů obou částí. 

Vzdělávání pomocí počítačů je individualizované a interaktivní. Pomocí 

programového vybavení je schopné se přizpůsobit potřebám a tempu kaţdého 

vzdělávajícího se jedince. Video je účinné, kdyţ je důleţitý realistický zvuk a obraz 

a práce s kamerou můţe vykompenzovat plošnost obrazovky a napomáhá tak ke zpodobení 

třírozměrné reality. Interaktivní video tedy nabízí to nejlepší z obou metod vzdělávání. [4] 

3.3 Vzdělávací metody a postupy uţívané společností EUROVIA CS 

V této části je popsáno, jak tato stavební společnost řeší otázku ohledně firemního 

vzdělávání zaměstnanců. Pojednává, jakým způsobem zjišťují potřeby uskutečnění 

vzdělávacích kurzů, jaké metody pouţívají a se kterými agenturami spolupracují. Závěr 

kapitoly bude věnován způsobu hodnocení zaměstnanců, lektorů a vzdělávacích programů. 

3.3.1 Identifikace potřeb 

Potřebu vzdělávání pracovníků můţeme rozdělit do tří skupin: 

 Ze zákona (povinná – bezpečnostní školení, školení řidičů), 

 poţadavek nadřízeného, 
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 poţadavek zaměstnance. 

Ze zákona 

Většina povinných školení jsou prováděna interním způsobem, čili 

vnitropodnikově, popřípadě v podniku, kdy je přizván externí lektor. Zaměstnanci zejména 

na postech dělníků jsou povinni splňovat podmínky, které vyţaduje jejich činnost a musí 

k tomu vlastnit patřičné průkazy. Pracovníci na pracovních pozicích vazačů či jeřábníků 

musí absolvovat školící kurz pro svou činnost, která vyţaduje jeho kaţdoroční obnovu, 

kdeţto kupříkladu u svářečských kurzů je povinné přezkoušení kaţdé dva roky. 

Mezi další povinná školení, prováděna interně vlastní firmou patří školení BOZP, 

školení 1. pomoci, či obsluha a řízení referenčních vozidel. 

Poţadavek nadřízeného 

Běţnou metodou jsou také vzdělávací programy uskutečněné z příkazu 

nadřízeného, kdy se jedná převáţně o pracovní místa dělníků. Zde rozhodují o účasti na 

vzdělávacích kurzech stavbyvedoucí, jelikoţ nejlépe vědí, jaké znalosti a zkušenosti 

potřebují od jednotlivých dělníků, aby své profese zvládli. Dělníci samotní v tomto případě 

sice mají moţnost zajímat se o různé vzdělávací programy, ale tato skupina zaměstnanců 

není dostatečně iniciativní a účastní se pouze kurzů, vybraných jejich stavbyvedoucími. 

Také při nástupu nových zaměstnanců do společnosti jsou tito pracovníci podrobeni 

tzv. ,,vstupnímu školení“, jehoţ formu a obsah určí jejich nadřízený. Tento tříměsíční 

zaškolovací plán připraví pracovníka na jeho budoucí činnost ve firmě a promění tak jeho 

teoretické zkušenosti na praktické. 

Poţadavek zaměstnance 

Zaměstnanec si můţe také sám zvolit, kterých vzdělávacích aktivit by se chtěl 

účastnit a podat tento návrh nadřízenému, který se zaměstnancem domluví pohovor 

a zaměstnanec si zde obhájí své poţadavky pro daný vzdělávací kurz. Závěry tedy vychází 

od zaměstnance a nadřízený je dle proběhnutého pohovoru schválí nebo naopak zamítne. 

Tento způsob se ovšem vyskytuje převáţně u administrativních pracovníků při jejichţ 

práci jsou neustálé změny, inovace a zdokonalování pouţívaných programů. Tyto pokroky 

doby vyvolávají v zaměstnancích potřebu se dál vzdělávat, aby stačili udrţet krok 
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s vývojem. Dělníci a technici, zejména staršího věku se inovacím vyhýbají a nepovaţují za 

nutné se dál vzdělávat. U pracovníků v předdůchodovém věku je investice do jejich dalšího 

vzdělávání povaţována za problematickou. 

3.3.2 Plánování vzdělávacích aktivit 

V březnu kaţdého roku společnost sestavuje Roční plán vzdělávání, kde se hodnotí 

a sestavují výsledky školení předešlého roku a na základě toho se vytváří plán pro další 

rok. Tento plán obsahuje osobní kartu kaţdého zaměstnance, kde se evidují školení 

kterými prošel a školení kterých by se měl v následujícím roce účastnit. 

Tento plán zůstává vţdy otevřený a zaměstnanci či nadřízení tak mohou v průběhu 

roku některá školení z plánu vyřadit nebo jej naopak rozšířit. Příčinou takových manipulací 

mohou být neočekávané inovace v následujícím roce, získání nové zakázky, ve které je 

zapotřebí činností, na které zaměstnanci nejsou vyškolení a pokud se jedná o významnou 

zakázku, je lepší pracovníky proškolit, neţ o zakázku přijít. 

3.3.3 Klasifikace školení 

Vzdělávací programy lze rozdělit na: 

 Interní – prováděné na půdě organizace, popř. vlastními pracovníky. 

 Externí – prováděné mimo organizaci, externí firmou. 

Interní 

Jak jiţ bylo zmíněno, do interní skupiny vzdělávacích aktivit spadají převáţně 

povinná školení, které vedou vlastní zaměstnanci nebo jsou přizváni lektoři z jiných firem, 

kteří vyučují podle osnov navrţených naší společností. 

Externí 

Externí školení jsou dodávány tzv. „na klíč“. Většina školení, které podnik 

uskuteční, spadají do externí skupiny. 

Nejčastějším případem jsou jazykové kurzy nebo komunikační dovednosti. Na 

pracovníky mají tyto školení větší vliv neţ školení prováděna interním způsobem. 

Pracovníci se totiţ více soustředí na to, co lektor vyučuje, a protoţe je cizí, neznámá osoba, 
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má z něj posluchač větší respekt. Důleţité je také místo, kde školení probíhá. Pokud je to 

mimo firmu, jsou posluchači více soustředění neţ na domácí půdě. Školící agentury 

nabízejí moţnost školení pro firmu jako samotnou, které se pouţívá, pokud jde o školení 

pro větší počet zaměstnanců nebo školení otevřené, kdy je agentura otevřená veřejnosti 

a firma si zvolí pracovníky, pro které má tento typ školení význam a ti se jej účastní, popř. 

předají získané vědomosti po návratu zbylým pracovníkům. 

3.3.4 Financování vzdělávacích kurzů 

Jako u většiny organizací, i společnost EUROVIA CS hradí vzdělávací kurzy svým 

zaměstnancům. Pokud jde o jazykové kurzy, byla zde podmínka úspěšného postupu třemi 

prvními ročníky. V prvním roce hradí firma jazykový kurz z 30 %, pokud se pracovník 

dostane do druhého ročníku, společnost mu uhradí 50 % a pokud se dostane do třetího 

ročníku, hradí společnost celou částku a má tak jistotu, ţe zaměstnanec nebere kurz na 

lehkou váhu. 

U ředitelů společnosti byl zaveden rychlejší postup pro dosaţení plné úhrady kurzu, 

ale tento kurz je sloţitější a jazyky jsou zde probírány na vyšší úrovni. 

3.3.5 Vzdělávací metody společnosti 

Společnost vyuţívá téměř všechny metody, které jsou uvedené v teoretické části, 

v přehledu vzdělávacích metod. Tyto metody navzájem kombinuje a vyuţívá to nejlepší 

z kaţdé metody. 

Jediná metoda, kterou v dnešní době společnost nevyuţívá je e-learning, se kterým 

před dvěma roky začala, avšak z důvodu připojení společnosti ODS – Dopravní stavby ke 

společnosti EUROVIA CS, zanikla. Francouzský systém tuto metodu nevyuţívá, a tak 

společnost zůstala u zbylých vzdělávacích metod. 

Projekt CZ.04.1.03/4.1.14.2/0065 

Tento projekt s názvem „Nastavení trvalého rozvoje lidských zdrojů ve stavebních 

firmách – cesta ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti“ byl navrţen pro všechny 

zaměstnance ve všech pracovních kategoriích. Trval bezmála jeden rok a zabýval se 

převáţně komunikačním školením zaměstnanců, vhodným vyjadřováním a vyjednáváním 

pro manaţerské posty a také odborným a technickým školením dělníků. Projekt byl 
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financován ze 40 % Evropským sociálním fondem. Zbylých 60 % hradila organizace. 

Projekt byl ukončen z důvodu sloučení společnosti k organizaci EUROVIA CS, která 

začala rapidně sniţovat stavy zaměstnanců a tento projekt Evropské Unie přestal být  pro 

podnik efektivní. 

3.3.6 Přehled vzdělávacích agentur 

Společnost si pro vzdělávání svých zaměstnanců vybírá agentury, které nabízejí 

kvalitní školící program a zkušené lektory. S většinou agentur firma spolupracuje jiţ delší 

dobu a drţí se jich na základě předešlých zkušeností. 

V dnešní době chtějí jak nové, tak stávající agentury zasahovat do všech oblastí 

vzdělávání. Nabírají mnoho lektorů,  s co největším rozsahem znalostí, ti jsou ovšem málo 

kvalifikovaní a na školení se zaměstnanci naučí pouze střípky z velkého mnoţství znalostí. 

Kdeţto u kvalitních agentur, které poskytují sluţby pouze v některých firemních 

disciplinách, se pracovníci naučí zvládnout danou pracovní situaci s maximálním 

přehledem. 

Odborná školení společnosti: 

 GAMA-GAPEX, s. r. o. 

 AHRA – Consulting, s. r. o. 

 TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. 

 Teburg, s. r. o. 

GAMA-GAPEX, s. r. o. 

Společnost GAMA-GAPEX poskytuje firmám kurzy a školení pro obsluhy 

stavebních strojů, vazačů břemen, hydraulických ruk, motorových pil, motorových vozíků 

a další. Prohlídky stavebních strojů a prokazatelné proškolení obsluh stavebních strojů, 

revize manipulačních plošin a lávek. 

AHRA – Consulting, s. r. o. 

Tato společnost jiţ dlouho spolupracuje s organizací EUROVIA CS a poskytuje ji 

školení v oblasti managementu, obchodu, marketingu, dále v oblasti financí a komunikace. 
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Provádí trénink dovedností a tvorby projektů systematického vzdělávání. Zajišťuje 

assessment, prodejní a manaţerský audit a personální outsourcing. 

TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. 

Společnost, která působí na trhu vzdělávacích kurzů hlavně v oblasti informatiky. 

Poskytuje standardní veřejné kurzy v technologicky vybavených učebnách, kdy lektor 

pracuje na svém počítači s výstupem na datový projektor. 

Tato společnost je příkladem sniţující se kvality z důvodu školení v dalších 

vzdělávacích oblastech. Budoucí spolupráce firmy TEMPO TRAINING & CONSULTING 

a společnosti EUROVIA CS proto nemá pozitivní vyhlídky. 

Teburg, s. r. o. 

Soukromá jazyková škola Teburg nabízí výuku jazyků s ucelenou koncepcí 

ověřenou dvaceti lety praxe. Společnost EUROVIA CS vyuţívá převáţně výuku 

anglického a francouzského jazyka. Tento kurz je ve společnosti nejvyuţívanější, co se 

týče pravidelnosti. Výuka jazyků probíhá minimálně jednou týdně a přes letní prázdniny je 

výuka pozastavena, ovšem je zde moţnost docházet na tzv. udrţovací hodiny, ve kterých 

se pouze opakují předešlé lekce. 

Zde je pouze výčet několika vzdělávacích agentur, se kterými firma spolupracuje 

delší dobu. Zaměstnancům dále chodí nabídky jiných vzdělávacích agentur formou 

elektronické pošty a zaměstnanci si z příchozích nabídek mohou vybrat jiné vzdělávací 

programy, které povaţují za důleţité. 

3.3.7 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců můţeme rozdělit na tři stupně: 

1. stupeň 

Hodnocení lektorem ihned po skončení kurzu, kdy se lektor dotazuje účastníků na 

některé části obsahu vzdělávacího programu. 
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2. stupeň 

Účastník hodnotí výkon lektora, popř. pokud měl kurz nějaké rezervy, můţe 

účastník podat návrhy na zlepšení. 

Dále firma hodnotí na „stránkách individuálního rozvoje“ , čím si který pracovník 

prošel a který kurz mu má být doporučen v budoucnu a hodnotí zde pokroky a zlepšení 

zaměstnance. 

3. stupeň 

Společnost půl roku po účasti zaměstnance na školení prověří jeho znalosti, zda 

uplatnil získané dovednosti z kurzu a zda nadřízený pozoruje u svého pracovníka nějakou 

změnu. 

Problémem je ovšem časová náročnost tohoto hodnocení. Společnost tento 

3. stupeň pomalu opouští. 

Důleţité je, aby si zaměstnanci uvědomili, ţe školící kurzy jsou součástí jejich 

práce a je to tedy jejich výkon, který se koná v pracovní době. A tak jako odvedená práce 

by měla mít určitou kvalitu, tak i znalosti získané školením by měli být uplatněny 

v patřičné kvalitě. 
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4 Efektivnost školících kurzů a návrhy na zlepšení 

V závěrečné fázi této práce bych rád uvedl své návrhy a doporučení na zvýšení 

efektivnosti vzdělávání zaměstnanců společnosti EUROVIA CS. 

4.1 Likvidace pracovní pozice 

Prvním problémem této společnosti je zrušení funkce vedoucího personálního 

útvaru, k čemu došlo v říjnu roku 2010. Všechny aktivity spojené s firemním vzděláváním 

tak přebraly pracovnice mzdové účtárny, kterým přibyla práce a navíc nejsou plně 

kvalifikovány v této oblasti. S tím souvisí i pokles vzdělávacích aktivit, které ve 

společnosti probíhají spíše silou setrvačnosti a společnost se nyní nepouští do ţádných 

dalších projektů. 

4.2 Systém následníků 

Spolu se vzdělávacími plány bych také uvedl návrh na vytvoření  tzv. 

,,následnictví“. Kaţdý administrativní pracovník by byl povinen vychovávat si tzv. 

,,následníka“, který by byl schopen nahradit pracovníka na dané pozici při mimořádných 

událostech nebo odchodu pracovníka ze společnosti. Následnické plány by napomohly 

současně také identifikaci vzdělávacích potřeb potencionálních následníků. Cílem těchto 

plánů by bylo eliminovat škody způsobené ztrátou zaměstnance a vyuţít tak výhod, které 

nám přináší obsazení pozice z interních zdrojů. 

 Odpadají náklady na získávání náhradníků prostřednictvím inzerce, 

pohovorů, 

 testováni apod., 

 eliminace nákladů spojených se vstupními školeními, zaučováním, 

 absence sníţeného výkonu nových pracovníků po dobu zaučování, 

 znalost organizační kultury, 

 ztotoţnění se s cíli organizace, 
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 Motivace zaměstnanců aj. (Armstrong, 2007) 

Ne kaţdý pracovník povaţuje za nutné vychovávat si svého následníka. Vyvolává 

to v něj obavy, ţe svými znalostmi a schopnostmi zvládne danou činnost vykonávat lépe 

a efektivněji neţ on sám a můţe tak dojít k jeho propuštění. 

Optimálním řešením je zaučovat následníky pouze v některých běţných činnostech, 

ve kterých by neohrozili pozici svého vyučujícího pracovníka. 

4.3 Motivace dělníků 

Další změna k lepšímu by zajisté nastala při větším zájmu o vzdělání na straně 

dělnických pozic. Pokud by všichni dělníci více usilovali o neustálé vzdělávání se, mohlo 

by to zvýšit kvalitu sluţeb poskytovaných společností a moţná také zvýšit počet získaných 

zakázek, jelikoţ města a obce si pro svou stavební činnost vyberou společnost s plně 

kvalifikovanými dělníky, popř. zkušenějšími neţ zaměstnávají ostatní společnosti. 

Vyskytuje se zde však otázka motivace. Jakým způsobem přimět zaměstnance na 

dělnické pozici, aby se dále zdokonaloval a vyvíjel? V našem státě je ovšem taková 

situace, kdy neustálé propouštění zaměstnanců působí jako negativní motivace. Dělník 

musí být natolik vyškolený a kvalifikovaný, aby nedošlo k jeho propuštění z firmy. 

Naopak nesmíme těmto zaměstnancům poskytovat takové moţnosti vzdělání, aby 

nám po dostatečném absolvování vzdělávacích programů nepřestoupili k jiné společnosti. 

Vzdělávání dělníků vyţaduje pohyb v určitých mezích, tak aby nám nevznikly 

ţádné hrozby. 

4.4 Výběr agentur 

Pečlivý výběr vzdělávací agentury je v dnešní době velmi důleţitým bodem pro 

efektivní vzdělávání pracovníků. Společnost musí zhodnotit na základě svých předchozích 

zkušeností nebo sběrem informací od jiných společností kvalitu a úroveň výuky daného 

vzdělávacího programu, výkony lektorů a celkový dojem z absolvování daného školení. 

Jak jiţ bylo zmíněno, mnoho vzdělávacích agentur sníţilo kvalitu svých sluţeb z důvodu 

rozšíření vzdělávacích aktivit v dalších oblastech a snaha poskytovat školení v širokém 
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spektru činností. Rozhodnutí pro spolupráci s danou vzdělávací společností by proto 

nemělo být příliš uspěchané. 

4.5 Pravomoc zaměstnance 

Výběr vzdělávacích aktivit samotnými zaměstnanci není pro společnost příliš 

vhodným řešením. Pracovníci mohou této pravomoci vyuţívat a společností hrazené 

vzdělávací aktivity tak mohou být brány jako propustka z běţné pracovní činnost. Navíc 

vedení firmy vede pro kaţdého pracovníka vzdělávací plán, ve kterém se s ním v budoucnu 

počítá pro určité činnosti a jsou zde vypsaná školení u kterých by bylo dobré, aby se jich 

pracovník zúčastnil. Pokud uţ by společnost měla zůstat u tohoto systémů výběru 

vzdělávacích aktivit, měla by zpřísnit hodnocení zaměstnanců a přesvědčit nadřízeného, ţe 

zkušenosti nabyté díky účasti na daném školení z velké části uplatňuje. 

4.6 Vyslání posla 

Jeden ze způsobů jak sníţit náklady na firemní vzdělávání je vyslat jednoho nebo 

několik málo pracovníků na určitý vzdělávací kurz. Pracovník po návratu referuje vše, co 

se na kurzu dozvěděl. Měl by si zapamatovat co nejvíc informací a přednášet je v co 

nejpřesnější verzi pomocí názorných pomůcek. Toto tzv. ,,sekundární školení” by se mělo 

co nejméně lišit od původního kurzu konaného externí firmou. 

Ušetří se tak náklady spojené s financováním vzdělávacího kurzu pro všechny 

zaměstnance, kterých se to týká, náklady na dopravu a čas ztracený nepřítomností 

zaměstnanců ve společnosti. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjištění, zda jsou vzdělávací aktivity pro 

zaměstnance a manaţery efektivní a zda pracovníci vyuţívají co nejvíc nově získaných 

zkušeností při běţné pracovní činnosti. Pro některé chybné kroky jsem uvedl několik 

návrhů a opatření, jak by se daly problémy vyřešit a odstranit. 

Společnost si vede velmi dobře v oblasti vyuţívání vzdělávacích metod. Při 

vzdělávacích aktivitách se vyuţívají téměř všechny vzdělávací metody aţ na jednu 

zmiňovanou, a to e-learning. Úspěchy má firma také v oblasti jazykových kurzů, které 

navštěvuje většina zaměstnanců na administrativních a manaţerských pozicích. 

Negativním faktem společnosti je ztráta zájmu o nové projekty jako byl například 

projekt „Nastavení trvalého rozvoje lidských zdrojů ve stavebních firmách – cesta ke 

zvyšování jejich konkurenceschopnosti“. Francouzské vedení společnosti nechce 

poskytovat takové mnoţství finančních prostředků na firemní vzdělávání, jako tomu bylo 

před spojením organizací EUROVIA CS a ODS - Dopravní stavby. Tento přístup vedení 

společnosti zřejmě neponese ţádné pozitivní následky, ačkoli by firma na tento fakt měla 

klást velký důraz, a to především po katastrofální události, ke které došlo v srpnu roku 

2008, kdy se před jedoucí rychlík zřítil most na kterém probíhala rekonstrukce společností 

EUROVIA CS. 

Jeden z mých dalších návrhů je opětovné zavedení pracovní pozice v personálním 

útvaru, která by měla na starost komplexní systém vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanec 

na této pozici by vytvářel Roční vzdělávací plány, pomáhal ostatním zaměstnancům 

s volbou správného školícího programu a sám by to poté konzultoval s vedením 

společnosti. Také by měl na starost zavádění nových vzdělávacích aktivit, do kterých by se 

společnost zapojovala. 

Ostatní méně důleţité opatření by také napomohly ke zefektivnění vzdělávání ve 

společnosti. Vysláním jednoho zaměstnance na kurz, který by po návratu přednášel vše co 

se dozvěděl by ušetřilo náklady. Vysoká kvalifikace dělníků by pomohla získat větší 

a důleţitější zakázky pro společnost a správný výběr vzdělávacího kurzu od kvalitní 



Patrik Rajnoch: Metody vzdělávání pracovníků společnosti EUROVIA CS, a. s. 

2011  33   

vzdělávací agentury zajistí získání nových znalostí na vysoké úrovni a eliminuje to tak 

problémy zapříčiněné zaměstnancem, který nesprávně pochopil probíranou látku. 

Doufám, ţe se mi podařilo srozumitelně pojednat o systému vzdělávání společnosti 

EUROVIA CS a doufám také, ţe podané návrhy a opatření budou přínosem nejen pro mě, 

ale i pro společnost EUROVIA CS. 
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