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Resumé 

Předmětem mé diplomové práce Vzdělávání zaměstnanců před krizí a v době krize 

je zjistit, zda byly pro zaměstnance firmy PANAV, a.s. kurzy a školení přínosem v pracovním 

procesu a osobním ţivotě. Dále zda mají nadále zájem o rozšiřování svých znalostí  

a dovedností v dalších vzdělávacích aktivitách. 

V teoretické části je nastíněn cíl vzdělávání, metody a formy vzdělávání a plánované 

vzdělávání ve firmě. 

Praktická část je zaměřena na podnik PANAV, a.s., kde jsem graficky porovnávala vlastní 

zdroje s financemi z Evropské unie. Dále jsem provedla dotazníkové šetření, kde byly zjištěny 

potřebné informace k návrhům dalšího vzdělávání.  

V závěrečné části jsem navrhla příslušné kurzy a školení, o které mají zaměstnanci zájem  

a připojila k nim své návrhy, které by měly přispět k dobrému chodu firmy.  

 

Klíčová slova: vzdělávání, zaměstnanec, školení a kurzy, metody vzdělávání, přínosy. 

 

 

 

 

 

 

Resumé 

The aim of my thesis The education of employees before crisis and during crisis is to find 

out if the courses and education training for employees of company PANAV, a. s. were 

beneficial in their personal life and job. I focused as well on their interest about another 

education trainings, which can enrich their knowledge. 

Theoretic part foreshadows the goal of education, techniques and ways of education and the 

education, which the company wants to realize. 

Practical part is focuse on the company PANAV, a. s., where I compared own sources with 

finances from European Union. I created own questionnaires so that I find out necessery 

informations for the concepts of other education. 

In final part I suggested the most preferred trainings by employees and as well I presented 

my suggestions, which should help the company to work well. 

 

Keywords: Education, employee, training and courses, methods of education, benefits. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Za odborné rady, pomoc, cenné připomínky a vedení při zpracování této diplomové práce 

děkuji Ing. Ivanu Dlugoši, Ph.D. 

Dále děkuji Ing. Heleně Škobrtalové z PANAV, a.s. a všem zaměstnancům za vstřícnost  

a za poskytnuté podklady a informace, které byly pro mě velkým přínosem. 



1 

 

Obsah 

 

1 Úvod .............................................................................................................................................. 1 

2 Teoretická část ......................................................................................................................... 2 

2.1 Cíl vzdělávání ................................................................................................................................. 3 

2.2 Účastníci a stupně vzdělávání .................................................................................................. 4 

2.3 Metody a formy vzdělávání ....................................................................................................... 6 

2.3.1 Vzdělávání na pracovišti ....................................................................................................................... 8 

2.3.2 Vzdělávání mimo pracoviště ............................................................................................................... 9 

2.3.3 Distanční vzdělávání ........................................................................................................................... 11 

2.4 Plánované vzdělávání ve firmě ............................................................................................. 12 

2.4.1 Identifikace potřeby vzdělávání ..................................................................................................... 13 

2.4.2 Vytvoření vzdělávacího programu a určení předpokládaných nákladů........................ 14 

2.4.3 Vlastní realizace vzdělávacího programu................................................................................... 15 

2.4.4 Hodnocení podle určených kritérií a vynaložených nákladů ............................................. 16 

2.5 Vztah vzdělávání zaměstnanců k jiným personálním činnostem ............................. 17 

2.5.1 Vymezení hodnocení ........................................................................................................................... 19 

2.5.2 Pojetí a měření efektivity podnikového vzdělávání ............................................................... 20 

3 Charakteristika společnosti PANAV, a.s. ...................................................................... 21 

3.1 Historie PANAV, a.s. ................................................................................................................... 21 

3.2 Zaměstnanecká struktura společnosti ............................................................................... 23 

4 Analytická část ....................................................................................................................... 27 

4.1 Zhodnocení financí dle plánu a skutečnosti před krizí a v době krize ................... 27 

4.2 Projekty v době krize ................................................................................................................ 32 

4.3 Realizace dotazníku .................................................................................................................. 40 

4.4 Výsledky dotazníku ................................................................................................................... 49 

5 Návrhy a doporučení ........................................................................................................... 49 

5.1 Zavedení hodnotících pohovorů ........................................................................................... 49 

5.1.1 Fáze hodnotícího pohovoru ............................................................................................................. 50 

5.1.2 Prvky hodnotícího pohovoru ........................................................................................................... 51 

5.1.3 Jak efektivně připravit hodnotící pohovor ................................................................................. 51 

5.2 Návrh na kurzy měkkých dovedností “soft skills” .......................................................... 52 

5.2.1 Typy měkkých dovedností ................................................................................................................ 52 



2 

 

5.3 Návrh na počítacový kurz ........................................................................................................ 54 

5.3.1 Návrhy na počítačové programy .................................................................................................... 54 

5.4 Návrh na kurz odbornosti ke své pozici ............................................................................. 55 

5.5 Návrh zavední jazykových kurzů .......................................................................................... 55 

6 Závěr .......................................................................................................................................... 56 

Seznam použité literatury: ......................................................................................................... 58 

Internetové zdroje: ....................................................................................................................... 58 

Seznam tabulek: ............................................................................................................................. 59 

Seznam grafů a obrázků: ............................................................................................................. 59 

Seznam zkratek: ............................................................................................................................. 60 

Seznam příloh: ................................................................................................................................ 61



1 

 

1 Úvod  

 

Richard Knowdell jednou řekl:  Kdyţ byla většina společností výrobními podniky, jedinými 

prostředky, které koupily a udrţovaly, bylo vybavení. V současné době jsou klíčovými  

prostředky znalosti a nadání zaměstnanců, jejich vzdělávací růst je tedy jediným způsobem, 

jakým tyto prostředky udrţujeme.      

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je v dnešní době velmi důleţitou součástí řízení lidských 

zdrojů. Firemní vzdělávání slouţí nejen k získávání nových znalostí zaměstnanců, ale vytváří 

podmínky pro jejich seberealizaci. Proto se mnoho firem na trhu snaţí o maximální 

vzdělanost svých zaměstnanců.  

Vzdělávání patří k základním cílům společnosti, ale je  zároveň i důsledkem moderní doby. 

Vzdělávání je důleţité jak pro kaţdého člověka samotného, tak i pro existenci firem, pro 

zkvalitnění jejich sluţeb,  navázání kontaktů se zákazníky, a pro mnoho dalších činností, které 

souvisí se vzděláváním zaměstanců ve firmě. Kaţdá firma má svou filozofii vzdělávání,  

a samotný přístup kaţdé firmy je individuální. Jedni získávají zaměstnance od konkurenční 

firmy, druzí si vychovávají své nejlepší zaměstnance sami, svými moţnostmi a ţivotními 

zkušenostmi. Tento vír na sebe navazujících problémů můţe ovlivnit i celkový 

makroekonomický vývoj ekonomiky v podobě růstu nezaměstnanosti a následné ztráty kupní 

síly.  

Pro svou diplomové práci jsem si zvolila téma “Vzdělávání zaměstnanců před krizí a v době 

krize”. Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda byly pro zaměstnance firmy PANAV, a.s. 

kurzy a školení přínosem v pracovním procesu, osobním ţivotě, zda mají nadále zájem  

o rozšiřování svých znalostí a dovedností v dalších vzdělávacích aktivitách a jakými 

prostředky získávali dotace na vzdělávání z různých institucí.  

Zaměřila jsem se na období let 2006-2010. Od roku 2006, kdy byla firma na trhu velmi 

úspěšná a prosperovala oproti konkurenci, do roku 2010, kdy se PANAV, a.s. dostává 

z ekonomické krize a staví se zpět na  pozici, jakou na trhu měl před krizí.  Toto období pěti 

let je kolísavé, a proto mě zaujalo natolik, abych jej zpracovala a analyzovala ve své 

závěrečné práci.  
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2 Teoretická část 

 

Předpokladem potvrzovaných praxí řízení lidských zdrojů je, ţe lidé jsou klíčovým zdrojem 

organizace a výkon organizace v rozhodující míře závisí právě na nich. Jestliţe jsou tedy 

vytvořeny a efektivně realizovány vhodné politiky a procesy v oblasti lidských zdrojů, pak 

budou mít útvary lidských zdrojů podstatný vliv na výkon firmy. 

Svatým grálem, který je hledaný mnoha badateli, v oblasti řízení lidských zdrojů je zjistit, 

zda existuje jasná pozitivní vazba mezi postupy v řízení lidských zdrojů a výkonem 

organizace. 

Během zhruba posledního desetiletí se uskutečnila spousta průzkumů, které se pokusily 

odpovědět na dvě základní otázky: Mají postupy v oblasti lidských zdrojů pozitivní dopad na 

výkon organizace? A pokud ano, jak je tohoto dopadu dosahováno? Druhá otázka je 

nejdůleţitější. Nestačí ospravedlňovat řízení lidských zdrojů tím, ţe je to dobrá věc. Důleţité 

je, co je moţné udělat k zajištění toho, aby to byla dobrá věc.  

Vzdělávání je proces, během něhoţ určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje. Podle Williamsovy definice je “vzdělávání cílově orientované, zaloţené 

na zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní“. 

Honey a Munform vysvětlili v roce 1996, ţe „ke vzdělávání dochází, kdyţ mohou lidé ukázat, 

ţe znají něco, co neznali předtím“. Munford a Gold zase v roce 2004 zdůraznili, ţe „vzdělání 

je jak proces, tak výsledek týkající se znalostí, dovedností a chápání.“  

Cílem politiky a programů vzdělávání v organizaci je zabezpečit kvalifikované, vzdělané  

a schopné lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb organizace. K dosaţení 

tohoto cíle je nutné zajistit, aby lidé byli připraveni a ochotni se vzdělávat, chápali, co musejí 

znát a být schopni dělat a byli schopni převzít odpovědnost za své vzdělávání tím, ţe budou 

plně vyuţívat existující zdroje vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze strany svých liniových 

manaţerů. 

Motivace ke vzdělávání lidí je učit se a vzdělávat. Měli by si být vědomi toho, ţe současnou 

úroveň jejich znalostí, dovedností, schopností nebo jejich současné postoje či chování, je třeba 

rozvinout nebo zlepšit, aby byli schopni vykonávat svou práci ke své vlastní spokojenosti i ke 

spokojenosti druhých. Musejí tedy mít jasnou představu o tom, jak by se v tomto případě měli 

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

Ochotu vzdělávat se projevují nejčastěji tehdy, kdyţ to uspokojuje jednu nebo více jejich 
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potřeb. A na druhé straně, i nejlepší programy vzdělávání mohou selhat, jestliţe je jejich 

účastnící nepovaţují za uţitečné. [1] 

 

2.1 Cíl vzdělávání 

 

Poţadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění  

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

a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat.  

Vzdělávání a formování pracovních schopností se v moderní společnosti stává celoţivotním 

procesem. Základním zákonem podnikání a úspěšnosti jakékoliv organizace je flexibilita  

a připravenost na změnu. A tak se zákonitě péče o formování pracovních schopností 

zaměstnanců organizace v současné době stává zřejmě nejdůleţitějším úkolem personální 

práce.  

Proto jiţ nestačí tradiční způsoby vzdělávání zaměstnanců, jakými je např. zácvik, 

doškolování či přeškolování, ale stále více jde o rozvojové aktivity zaměřené na formování 

širšího rejstříku znalostí a dovedností, neţ jaký vyţaduje momentálně zastavené pracovní 

místo, a v neposlední řadě i naformování osobnosti zaměstnanců, jejich hodnotových 

orientací, přizpůsobování jejich kultury kultuře organizace. Zmiňované aktivity formují 

flexibilitu zaměstnanců a jejich připravenost na změny. 

 

Důvody organizace, které vedou k úspěšnosti a konkurenceschopnosti, je věnování 

vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců: 

 

  Objevení nových poznatků a technologií, znalosti zaměstnanců stále rychleji zastarávají. 

  Proměnlivost lidských potřeb a trhu zboţí vyţaduje pruţnou reakci organizace a hlavně   

     jejich zaměstnanců. 

  Časté změny techniky a technologie v organizaci. 

  Orientace na kvalitu výrobku a sluţeb a na sluţby zaměstnanců. 

  Proměnlivost podnikatelského prostředí, organizace na to musí reagovat. 

  Mění se organizace práce, povaha práce i způsob řízení. 

  Rozvoj informačních technologií a jejich pouţívání v organizacích. 

  Globalizace a internacionalizace hospodářských aktivit. 

  Snaha sniţovat náklady a naplno vyuţívat technologii a technického zařízení. 
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  Změny hodnotových orientací lidí a orientace na kvalitu pracovního ţivota se projevují ve 

zvýšené potřebě lidí se vzdělávat. 

  Péče o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců spoluvytváří dobrou zaměstnavatelskou pověst 

organizace a usnadňuje získávání a stabilizaci zaměstnanců. 

Pojetí vzdělávání zaměstnanců v organizaci je dosti proměnlivé v čase a prostoru, závisí to 

například na sociálním prostředí , ve kterém organizace působí, na vzdělanostní úrovni země, 

na kultuře. Dále vzdělávání ovlivňuje povaha práce a vyuţívaná technika a technologie 

v organizaci.  

 

Vzdělávání zaměstnanců je personální činnost zahrnující následující aktivity: 

 

  Prohlubování pracovních schopností … flexibilita - nejčastějším a často i hlavním úkolem 

vzdělávání zaměstnanců v organizaci. 

  Zvyšování pouţitelnosti zaměstnanců … aby alespoň z části zvládali znalosti a dovednosti 

potřebné k vykonání dalších či jiných pracovních míst a úkonů. 

  Rekvalifikační procesy … úsilí o rozšiřování pracovních schopností zaměstnanců, kdy 

jejich místo uţ není vyuţíváno, tak se přeškolí na povolání potřebné. 

  Orientace zaměstnanců … zaměstnanec není plně připraven na pozici, kterou dostal, je 

nutné přizpůsobovat pracovní schopnosti těchto nových zaměstnanců specifickým 

poţadavkům daného pracovního místa, pouţívané technice, technologii, stylu práce 

v organizaci pomocí doškolování, přeškolování a nebo alespoň přizpůsobit do organizace. 

  Formování pracovních schopností … kvalifikace - překračuje hranice odborné 

způsobilosti, jsou to vlastnosti, které hrají významnou roli v mezilidských vztazích, 

ovlivňuje pracovní chování a vědomí zaměstnance, například potřeby, hodnoty, zájmy, 

postoje a normy, výrazně působí na procesy formování týmů i individuální a kolektivní 

výkon. [2] 

 

2.2 Účastníci a stupně vzdělávání  

 

Na úspěšnosti vzdělávání ve firmě se podílí pět účastníků. Nazvěme je „kvintet vzdělávání„.  

 

 Majitel firmy. 

 Linioví manaţeři ve firmě. 
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        Zaměstnanec 

 Manaţer pověřený přípravou vzdělávacího programu. 

 Lektor – trenér. 

 Posluchač – zaměstnanec. 

 

Obrázek č. 1 - Kvintet vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BLÁHA, J.; MATEICIUS, A.; KÁŇOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno:   

2005. 

 

Majitel firmy: 

 Má zodpovědnost za rozvoj lidí ve firmě. 

 Podněcuje a inspiruje vytváření vzdělávacích programů. 

 Vyţaduje zprávu o efektivnosti vzdělávacích programů a akcích. 

 Se svými podřízenými projednává výsledky vzdělávání a jejich vyuţití ve firmě. 

 Schvaluje předpokládané a vynaloţené náklady na vzdělávání a rozvoj ve firmě. 

 

Linioví manaţeři: 

 Identifikují oblasti, ve kterých je nezbytné provést školení a výcvik. 

 Podílejí se na projektování školení. 

 Účastní se školení a vybírají účastníky školení. 

 Pomáhají účastníkům školení ve vyuţití nabytých poznatků a dovedností v práci. 

                  Majitel firmy 

        Lektor – trenér  
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 Přednášejí vlastním zaměstnancům. 

 Připravují posouzení efektivnosti školení. 

Manaţer vzdělávání: 

 Má odpovědnost za přípravu a realizaci školení a výcviku na základě identifikovaných 

vzdělávacích potřeb. 

 Zajišťuje, aby program školení byl v souladu se strategií firmy a hlavními úkoly. 

 Kontaktuje vzdělávací instituce a dojednává s nimi cíle, obsah a podmínky školení. 

 Iniciuje workshopy pro liniové manaţery o významu vzdělávání ve firmě, o identifikaci 

vzdělávacích potřeb a o tom, jak vyhodnotit efektivnost školení. 

 Zpracovává finanční rozpočet na vzdělávání ve firmě. 

 Spolupracuje s majitelem firmy a top manaţerem v otázkách školení a výcviku. 

 Kontroluje efektivnost školení a dalších vzdělávacích aktivit. 

 Připravuje pro majitele zprávu o efektivnosti uskutečněných školení. 

Lektor – trenér: 

 Projektuje školení a výcvik na základě zjištěných vzdělávacích potřeb. 

 Dojednává s manaţerem vzdělávání cíle, obsah i metody školení. 

 Připravuje formy hodnocení efektivnosti školení. 

 Připravuje pro posluchače metody a formy, které by jim měly pomoci při aplikaci 

získaných znalostí a dovedností do praxe. 

Posluchač - zaměstnanec  

 Jeho hlavním úkolem je učit se a po zakončení školení zavádět nové poznatky  

a dovednosti do praxe, k tomu si připravuje vlastní plán, podle něhoţ krok za krokem 

zavádí získané poznatky a dovednosti do kaţdodenní práce. [3] 

 

2.3 Metody a formy vzdělávání  

 

Na vzdělávání zaměstnanců můţeme pouţít řadu metod, začínaje tradičními přednáškami 

aţ po interaktivní počítačové systémy.  

 

Metody vzdělávání jsou nejčastěji uspořádány podle:  

A. Aktivity posluchače – od pasivních metod výuky aţ po aktivní 

B. Místa – podle realizace na pracovišti a mimo pracoviště 
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PASIVNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNÍ  

 

Při výuce jsou upřednostňovány aktivní metody, i kdyţ rozhodující jsou cíle a konkrétní 

situace. Často se uvádí, ţe lidé při učení si zapamatují pouze určité procento z celkového 

mnoţství, a to je: 

 

 10% z toho, co čtou. 

 20% z toho, co slyší. 

 30% z toho, co vidí. 

 50% z toho, co slyší a vidí. 

 70% z toho, co říkají sami. 

 90% z toho, co sami říkají a dělají. [3] 

 

Vzdělávání podle místa  

 

Je třeba pečlivě zváţit, jaké metody ke vzdělávání svých zaměstnanců pouţijeme. Některé 

metody jsou vhodnější k zapracování nových zaměstnanců, některé k doškolování 

zaměstnanců, jiné k rozvoji zaměstnanců. Některé se pouţívají častěji ke vzdělávání 

manuálních zaměstnanců, jiné ke vzdělávání duševních zaměstnanců. 

Při vzdělávání zaměstnanců menší firmy můţeme pouţít metod pouţívaných ke vzdělávání 

na pracovišti, tedy při vykonávání práce, metod pouţívaných ke vzdělávání mimo pracoviště, 

popřípadě tzv. distančních metod vzdělávání. 

 

 Přednáška. 

 Vyuţití výukových videopořadů a filmů, videokonference. 

 Výuka pomocí počítačových výukových programů (e-learning). 

 Skupinová diskuse. 

 Workshop. 

 Zpracování projektu. 

 Development centre (rozvojové programy). 

 Outdoor training  (výcvik v přírodě se sportovním zaměřením 

vyţadující práci v týmu). 

 Koučování, mentorování, rotace práce. 
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2.3.1 Vzdělávání na pracovišti  

 

Ke vzdělávání nově přijatých zaměstnanců i pro doškolování současných zaměstnanců se 

v menších firmách nejčastěji pouţívají metody vzdělávání na pracovišti při vykonávání 

práce. Jsou to především tyto metody  „on the job“: 

 

 Instruktáţ při výkonu práce – zkušený zaměstnanec či bezprostředně nadřízený 

předvede pracovní postup a zaměstnanec si pozorováním a napodobováním tento 

pracovní postup osvojí při plnění svých vlastních pracovních úkolů. 

 Koučování – soustavné podněcování a směřování zaměstnance k ţádoucímu výkonu 

práce. 

 Counselling – vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování vzdělávaného 

zaměstnance a jeho školitele, vzdělávaný zaměstnanec vnáší do vztahu svou aktivitu  

a iniciativu, vyjadřuje se ke všem problémům své práce i procesu vzdělávání  

a předkládá vlastní návrhy řešení problému. 

 Asistování – vzdělávaný zaměstnanec je přidělen jako pomocník ke zkušenému 

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

 Pověření úkolem -  vzdělávaný zaměstnanec je pověřen svým školitelem splnit určitý 

úkol a přitom má vytvořeny všechny podmínky, jeho práce je sledována, usměrňována 

a hodnocena zadavatelem úkolu. 

 Rotace práce – je to metoda pro řídící nebo univerzálnější zaměstnance, vzdělávaný 

zaměstnanec je postupně vţdy na určité období pověřován pracovními úkoly 

v různých částech firmy a poznává firmu komplexněji. 

 Pracovní porady – účastníci se seznamují s problémy a fakty týkajícími se jak vlastní 

práce, problémů pracoviště i firmy, tak často i jiných oblastí, např. technické novinky, 

nové přístupy pouţívané v jiných firmách. 
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Klady vzdělávání na pracovišti, při vykonávání práce: 

 

 Je levné, ale můţe vést ke sníţení pracovního výkonu školitele z důvodu věnování 

pozornosti vzdělávanému zaměstnanci. 

 Je individuální a jeho průběh můţe být lehce přizpůsoben specifickým vlastnostem  

a schopnostem vzdělávaného zaměstnance. 

 Vzdělávaný zaměstnanec si odnáší praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti. 

 Učí se v konkrétních podmínkách firmy, na konkrétní firemní technice a pouţívá přímo 

firemní postupy. 

 

Zápory vzdělávání na pracovišti při vykonávání práce: 

 

 Ve firmě nejsou vţdy vhodní a schopní školitelé, např. kdyţ se do provozu zavádí nová 

technika nebo technologie. 

 Ne vţdy panují takové podmínky, aby vše proběhlo nerušeně. 

 Plné vytíţení všech zaměstnanců způsobuje, ţe se těţko hledá školitel, který by mohl 

působit na vzdělávaného zaměstnance soustavně. 

 Část práce školitele, kterou nestihne z důvodu školení vzdělávaného zaměstnance, musí 

odvést jiný zaměstnanec a to vzbuzuje nelibost těch zaměstnanců, kterým se rozšíří jejich 

povinnosti. 

 

2.3.2 Vzdělávání mimo pracoviště 

 

Metody pouţívané ke vzdělávání mimo pracoviště se uplatňují jak při zapracování 

nových zaměstnanců, tak při doškolování či rozvoji součastných zaměstnanců. Jde o kurzy na 

školách nebo ve vzdělávacích institucích, ve zvláštních vzdělávacích institucích, na 

vývojových pracovištích, v zařízeních předvádějících novou techniku. Klasické metody se 

orientují na rozvoj znalostí a sociálních vlastností, moderní metody se vyznačují stejně 

výraznou orientací na rozvoj znalostí jako na rozvoj dovedností. 

 Pouţívají se tyto metody „off the job“: 
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   Přednášky / instruktáţe – jsou obvykle zaměřeny na zprostředkování faktických informací 

či teoretických znalostí, atraktivitu a účinnost této metody můţe zvýšit vyuţití animované 

počítačové prezentace. 

   Semináře -  překonává nevýhodu přednášky / instruktáţe tím, ţe účastníky zapojuje od 

diskuse a tím se stimulují k aktivitě. 

   Vzdělávání pomocí počítačů (e-learning) -  má nejrůznější podobu, od prostorového 

vkládání různých informačních a vzdělávacích materiálů do firemní počítačové sítě, jimţ 

se vlastně nahrazují přednášky či hromadné instruktáţe, aţ k promyšleným a často přímo 

pro firmu vytvořeným interaktivním a multimediálním vzdělávacím programům se 

zpětnou vazbou, hlavní nevýhodou je vyuţívání, silně závisí na přístupu kaţdého 

jednotlivce. 

 

Klady vzdělávání mimo pracoviště, zejména mimo podnik: 

 

  Kurzy bývají vedeny velmi zkušeným odborníkem. 

  Účastníci získají nejnovější informace a znalosti i dovednosti. 

  Seznámení se s nejmodernějšími stroji a zařízeními. 

  Mají moţnost si vyměnit zkušenosti se zaměstnanci jiných firem. 

  Přinesou do firmy nové myšlenky a přístupy. 

 

Zápory vzdělávání mimo pracoviště, zejména mimo podnik: 

 

 Bývá velmi finančně nákladné.  

 Zaměřené na teoretické poznatky, ne ve všech firmách se dají uplatnit. 

 Rozdíl vybavení na kurzu a ve firmě.  

 Ne kaţdý kurz vyhovuje potřebám firmy. 

 Firmy mohou mít problém s uvolňováním zaměstnanců a během jejich nepřítomnosti 

mohou nastat problémy, které bez nich nelze vyřešit. 
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2.3.3 Distanční vzdělávání  

 

    V poslední době vyuţívají malé a střední podniky v zahraničí ke vzdělávání svých 

zaměstnanců tzv. distanční metody vzdělávání.  Jsou na rozhraní mezi „on the job“ a „off 

the job“. 

  Jde o korespondenci kurzu. Účastníci dostanou soubor materiálů, coţ jsou knihy, 

magnetofonové pásky, videokazety, interaktivní CD a v určitých hodinách mohou 

zaměstnanci telefonicky konzultovat s příslušným školitelem, popřípadě si s ním dopisovat. 

Vzdělávání hradí podnik, nebo se na úhradě podílí. 

 

Klady distančního vzdělání: 

 

 Zaměstnanci se vzdělávají ve svém volném čase a u toho mohou normálně pracovat. 

 Vzdělávání mívá náleţitou odbornou úroveň. 

 Zajišťuje se nový přísun myšlenek do firmy. 

 Náklady jsou niţší neţ při vzdělávání mimo firmu. 

 

Zápory distančního vzdělání: 

 

 Je příliš teoretické a orientováno na znalosti. 

 Musí se vzdělávat ve svém volném čase, ztrácí motivaci se učit. 

 Nemá si s kým zaměstnanec vyměnit zkušenosti.  

 Ne vţdy distanční vzdělání dá to potřebné pro firmu.  

 Chybí bezprostřední kontakt, bezprostřední kontrola a zpětná vazba mezi vzdělávaným  

a školitelem. 

 

Metody distančních metod vzdělávání : 

 

 Action learning – respektují filozofii učící se organizace a zároveň se v ní vyuţívají 

reálné problémy vzdělávaných k rozšiřování znalostí. 
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 Trainee programs – představují přípravu zaměstnance k převzetí sloţitých pracovních 

úloh. Jedná se především o uchazeče z řad absolventů škol ale i z řad ostatních 

zaměstnanců. Účastníci se plánovaně střídají na funkčně rozdílných místech. 

 Samostudium – lidé přeberou zodpovědnost za uspokojení svých vzdělávacích potřeb za 

účelem zlepšení pracovního výkonu nebo zvýšení své zaměstnatelnosti. 

 E-learning – je charakteristický on-line vzděláváním prostřednictvím internetu. [4] 

 

2.4 Plánované vzdělávání ve firmě 

 

Vzdělávání se soustřeďuje na rozvoj: 

 

 Znalostí – fakta, znalosti, postupy. 

 Dovednosti – manuální, počítačové, interpersonální. 

 Postojů – k bezpečnosti práce, ke kvalitě, k firmě, k lidem. 

Tyto tři základní oblasti jsou středem zájmu většiny vzdělávacích aktivit ve firmě. 

 

Obrázek č. 2 – Základní kroky plánovaného vzdělávání 

 

Identifikace potřeby vzdělávání a definování cílů vzdělávání 

 

 

Vytvoření vzdělávacího programu a určení předpokládaných nákladů 

 

 

Vlastní realizace vzdělávacího programu 

 

Hodnocení podle určených kritérií a vynaloţených nákladů 

 

Zdroj: BLÁHA, J.; MATEICIUS, A.; KÁŇOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno:   

2005. 
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2.4.1 Identifikace potřeby vzdělávání  

 

Na základě posouzení situace se ve firmách identifikují potřeby vzdělávání. Při určení 

vzdělávacích potřeb se zvaţuje velmi pečlivě, zda lze k řešení určitého problému přispět 

školením, zda se nejedná např. o organizační problém, jehoţ řešení vyţaduje změnu pravidel, 

pravomocí, změny organizační struktury apod. 

 

Tab. č. 1 – Identifikace potřeb 

Ukazatel Skutečnost Vzdělávací potřeby 

rozvoj org. a změny v org. zavádění nových počít. programů práce s osobními počítači 

 rozšiřování na zahraniční trh jazykové vzdělávání 

 zvýšit konkurenceschopnost firmy 

vytvořit a zavést moderní koncept 

řízení LZ 

problém v provozu problém s jednání se zákazníky umění jednat se zákazníky 

problémy zaměstnanců konflikty mezi lidmi řešení konfliktů, jednání s lidmi 

Zdroj: BLÁHA, J.; MATEICIUS, A.; KÁŇOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 

Brno: 2005. 

 

Úkolem manaţera je dále promyslet cíle vzdělávacího programu, tedy co se mají účastníci 

naučit a co by měli umět po absolvování programu.  

 

Proč specifikovat vzdělávací cíle? 

 

Určení cílů vzdělávání je časově náročné, ale má své výhody: 

 

 Cíle umoţňují konkretizovat obsah vzdělávání. 

 Cíle jsou základem pro hodnocení programu, pomáhají nám stanovit hodnotící kritéria 

vzdělávacího programu. 

 Cíle jsou důleţité pro analýzu a další zlepšování programu. 

 Cíle jsou podkladem pro určení nároků na trenéry – školitele. 
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Formulace cílů můţe mít i nevýhody: 

 

 Trenérům- školitelům dělá problém rigorózně určit cíle. 

 Specifikace cílů můţe vést k malé flexibilitě programu. 

 Cíle zdůrazňují změnu chování, mohou vést k bagatelizaci a vynechání teoretických 

poznatků. 

 

Pro formulaci vzdělávacích cílů lze vyuţít následující postup: 

 

1. Napsat a přečíst napsaný cíl. 

2. Konkrétně určit, co se účastníci školení mají naučit, nebo jaké dovednosti by měli 

zvládnout, jestliţe ano, přejděte k bodu 4, jestliţe ne, přejděte k bodu 3. 

3. Cíl není dobře zformulovaný, přejít k bodu 1. 

4. Říct po přečtení cílů, jaké chování očekáváte od účastníků vzdělávání, jestliţe ano, 

přejděte k bodu 6, jestliţe ne, přejděte k bodu 5. 

5. Nejasně formulovaný cíl, nutná nová formulace, přejděte k bodu 1. 

6. Jsou vhodně zvoleny metody, obsah, místo a délka školení vzhledem ke stanoveným 

cílům, jestliţe ano, přejděte k bodu 7, jestliţe ne, přejděte k bodu 1. 

7. Cíle jsou dobře vymezeny. 

 

2.4.2 Vytvoření vzdělávacího programu a určení předpokládaných nákladů 

 

Druhý krok plánovaného vzdělání – vytvoření vzdělávacího programu, můţe mít řadu 

variant, například program šitý na míru a organizovaný jinou firmou, účast na externích 

přednáškách nebo výcvicích, zpracování projektů, koučování ….apod, od zvolené formy se 

také odvíjí poţadované náklady. Při vytváření vzdělávacího programu je třeba program 

naplánovat a zorganizovat. 
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Tato činnost zahrnuje: 

 

 Určení obsahu programu vzhledem k cílům. 

 Volbu metod vzdělávání (aktivní metody výuky). 

 Určení délky vzdělávacího programu. 

 Určení lektorů. 

 Příprava materiálů pro výuku. 

 Určení předpokládaných nákladů (náklady na vývoj vzdělávacího programu, náklady na 

zařízení, materiál, lektory, posluchače). [3] 

 

2.4.3 Vlastní realizace vzdělávacího programu 

 

Vlastní realizaci – podle našich zkušeností – je uţitečné začínat uzavřením „psychologické 

smlouvy“, ve které si lektoři a posluchači vzájemně objasní očekávání a stanoví „pravidla 

hry“. Realizaci programu je třeba soustavně monitorovat, aby se zabezpečilo, ţe probíhá 

podle plánu, schváleného rozpočtu, příp. aby byly získány informace pro účelné změny. [5] 

 

Průběh a realizace vzdělávacího programu: 

 

 Seznámit uchazeče s organizací vzdělávacího programu a s poţadavky na jeho úspěšné 

absolvování. 

 Za odbornou úroveň a průběh vzdělávacího programu odpovídá vzdělávací zařízení. 

Odbornou garanci teoretické a praktické části nemusí zajišťovat 1 osoba. Poţadavky na 

odbornou, popř. specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost odborného garanta 

vyplývají ze zaměření kurzu. 

 Účastník vzdělávacího programu je v rámci tohoto vzdělávání povinen absolvovat 

celkový počet hodin teoretického vyučování a praktickou výuku (bez samostudia  

a domácí přípravy) na pracovišti zařízení v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím 

programem. 
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2.4.4 Hodnocení podle určených kritérií a vynaložených nákladů 

 

Čtvrtý krok se týká hodnocení úspěšnosti absolvovaného vzdělávacího programu vzhledem 

k stanoveným kritériím. Hodnocení úspěšnosti by mělo zahrnovat nejen bezprostřední 

posouzení vzdělávacího programu po jeho ukončení, ale také to, zda podmínky ve firmě 

umoţňují přenos, transfer získaných znalostí a dovedností, a zda se mění chování 

zaměstnanců v poţadovaném směru. 

 

Pro posouzení efektivity vzdělávacího programu je moţné vyuţít model zpracovaný D. L. 

Kirkpatrickem (2001), který zahrnuje čtyři etapy hodnocení: 

 

 Úroveň 1 – REAKCE -  zjišťuje se, jak účastníci přijali obsah, metody i organizaci 

školení a další skutečnosti. Účelné je vytvořit formulář pro kvantifikaci odpovědí. 

Ideální formulář je takový, který umoţní získat co nejvíce informací s vynaloţením co 

nejméně času na jeho vyplnění. 

 Úroveň 2 -  HODNOCENÍ POZNATKŮ – zjišťuje se kolik a jaké znalosti  

a dovednosti si posluchači osvojili nebo zlepšili a zda se změnili jejich postoje. 

Posouzení na druhé úrovni je v porovnání s předcházející úrovní sloţitějších a časově 

náročnější. 

 Úroveň 3 – HODNOCENÍ CHOVÁNÍ – zjišťují se odpovědi na otázky typu: změnilo 

se chování účastníků po absolvování školení a jak? Do jaké míry uplatňují posluchači 

získané znalosti, dovednosti a postoje? Odpovědi na tyto otázky jsou ještě sloţitější 

v porovnání s druhou úrovní. Předpokladem je, aby mohli účastníci v práci vyuţít to, 

co se naučili a aby měli motivaci ke změně chování. 

 Úroveň 4 – HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ – nejdůleţitější a pravděpodobně nejsloţitější 

etapa. Hodnocení na této úrovni vychází z cílů školení a je zaloţeno na zjištění, jak se 

vzdělávací akce projevila ve výsledcích firmy. Zvýšil se přírůstek prodeje? Zlepšila se 

atmosféra v práci?  Prokázat přínos vzdělávání na této úrovni není vţdy snadné  

a získat konkrétní údaje je obtíţné, proto i určité známky pozitivního dopadu jsou pro 

manaţery ve firmě důvodem ke spokojenosti. [3] 
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2.5 Vztah vzdělávání zaměstnanců k jiným personálním činnostem  

 

 Vzdělávání zaměstnanců v organizacích patří v poslední době k nejdůleţitějším 

personálním činnostem a řadou autorů je povaţováno za vůbec nejdůleţitější personální 

činnost. Moderní řízení lidských zdrojů také na ně klade mimořádný důraz.  

 Tato personální činnost má také pochopitelně velmi silné vazby na většinu ostatních 

personálních činností. 

 Vytváření a analýza pracovních míst má se vzděláváním zaměstnanců oboustranně 

významný vztah. Analýza pracovních míst a jejich produkty (popis a specifikace jejich 

pracovního místa) jsou na jedné straně podkladem pro rozpoznání potřeb vzdělávání, na druhé 

straně má existence vzdělávání v organizaci závaţný vliv na vytváření a redesign pracovních 

míst. Existence vzdělávání v organizaci usnadňuje tzv. šití zaměstnaneckých úkolů na míru 

zaměstnanci a mnohdy mu dokonce slouţí.  

 Existence systematického vzdělávání zaměstnanců v organizaci usnadňuje řešení řady 

problémů spojených s personálním plánováním, např. dokud jde o plánování pokrytí 

dodatečné potřeby pracovních sil z vnitřních zdrojů. Zvýšením kvalifikace zaměstnanců lze 

dosáhnout zvýšení a zkvalitnění produkce. Rekvalifikace umoţňuje vyuţít přebývající či 

ušetřené pracovní síly pro jiné úkoly organizace. Plánování získávání a výběru zaměstnanců 

moţnost doškolení nedostatečně odborně připravených uchazečů – a tedy moţnost pro 

organizaci nebýt bezvýhradně závislá na profesně kvalifikační struktuře pracovních zdrojů na 

trhu práce. 

 Existence vzdělávacích programů v organizaci můţe pomoci při získávání zaměstnanců. Ve 

světě je obvyklé, ţe pracovně atraktivnější bývají organizace, které přispívají ke zvyšování 

konkurenceschopnosti svého zaměstnance na trhu práce uvnitř organizace i mimo ni. Proto lze 

také často najít zmínku o moţnostech vzdělávání v inzerátech nabízených zaměstnání. Na 

druhé straně, např. vnější podmínky získávání zaměstnanců (profesně kvalifikační struktura 

pracovních zdrojů na vnějším trhu práce) mohou vyvolávat potřebu vzdělávání zaměstnanců  

a formovat jeho profil.  

 Existence systematického vzdělávání zaměstnanců v organizaci usnadňuje i výběr 

zaměstnanců, neboť dovoluje přijímat uchazeče, kteří nejsou v plné míře odborně připraveni 

vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. To je důleţité zejména v situaci, kdy je na 

trhu práce nedostatek lidských zdrojů s poţadovanými pracovními schopnostmi. Na druhé 

straně však vhodný výběr uchazečů můţe redukovat potřebu vzdělávání zaměstnanců 

v organizaci. 
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 Pokud jde o vztah k hodnocení zaměstnanců (hodnocení jejich pracovního výkonu), pak je 

zřejmé, ţe vzdělávání zabezpečované organizací napomáhá k dosaţení lepšího pracovního 

výkonu, hodnocení zaměstnanců je pak významným podkladem pro rozhodování  

o vzdělávacím programu a jeho účastnících. Mimořádný význam mají vazby hodnocení  

a vzdělávání zaměstnanců v organizacích, které uplatňují koncepci řízení pracovního výkonu.  

 Vzdělávání zaměstnanců je provázené i s odměňováním zaměstnanců. Rozvoj kvalifikace  

a vzdělání můţe vést k vyšším výdělkům, příleţitost dosáhnout vyššího výdělku můţe 

zaměstnance motivovat k rozvoji kvalifikace a vzdělání. V organizacích se systematickým 

vzděláváním jsou tyto skutečnosti zřetelné.  

 Systematické vzdělávání zaměstnanců tím, ţe ovlivňuje potenciál jednotlivých 

zaměstnanců, ulehčuje i proces rozmísťování zaměstnanců. Naopak soustavné úsilí 

organizace o efektivní rozmisťování zaměstnanců přináší do procesu vzdělávání nové úlohy. 

Existence systému vzdělávání v organizaci umoţňuje také rekvalifikovat zaměstnance, které 

by jinak organizace musela propustit.  

 Není sporu o tom, ţe vzdělávání zaměstnanců formuje nejen jejich znalosti a dovednosti, 

ale stále více i jejich osobnost. To se můţe příznivě odrazit i v oblasti pracovních, 

mezilidských vztahů. Vzdělávání ovšem zvyšuje i šance pracovníků, a tím přispívá 

k sociálnímu smíru v organizaci, především k dobrým vztahům s odbory. Spolupráce s odbory 

na úseku vzdělávání můţe podpořit vzdělávací úsilí organizace i motivaci zaměstnanců v této 

oblasti.   

 Vzdělávání zaměstnanců je rovněţ výrazem péče o pracovníky. V těchto souvislostech 

vede k  zvyšování uspokojení z vykonané práce, ke ztotoţňování individuálních cílů s cíly 

organizace, k akceleraci personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců, zprostředkovaně pak 

k zlepšení pracovního výkonu a klimatu v organizaci, ke zkvalitnění organizační kultury. [2]  

 

Ani hodnocení podnikového vzdělávání není jednorázovou aktivitou, ale souborem 

návazných činností, který se, jak jiţ bylo opakovaně uvedeno, neomezuje výhradně na závěr 

cyklu podnikového vzdělávání. Z toho hlediska můţeme hovořit o fázích a typech hodnocení 

podnikového vzdělávání.  
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Fáze vlastního procesu hodnocení probíhá obvykle v následujícím sledu kroků, 

vymezených základními činnostmi: 

 

 Plánování procesu hodnocení včetně stanovení účelu hodnocení. 

 Příprava, stanovení kritérií a standardů hodnocení. 

 Vytváření nástrojů pro sběr dat. 

 Sběr dat. 

 Analýza získaných údajů. 

 Příprava a zpracování závěrečné zprávy. 

 Provedení přípravných úprav v cyklu podnikového vzdělávání a monitoring systému.  

 

2.5.1 Vymezení hodnocení  

 

Typy hodnocení kde akce probíhá  

 

 Úvodní nebo formativní hodnocení – uskutečňované před započetím vzdělávací akce, 

zjišťování vstupní úrovně znalostí nebo dovedností, slouţí jako základna pro srovnávání. 

 Závěrečné nebo souhrnné hodnocení -  ověřování znalostí a dovedností po skončení 

vzdělávací akce, slouţí k určení změny ve sloţení znalostí a dovedností a je jedním 

z měřítek hodnocení efektivity podnikového vzdělávání. 

 Průběţné hodnocení. 

 

Úroveň hodnocení  

 

 Interní hodnocení – prováděné hodnotiteli „ z vnitřních zdrojů“ a zaměřující se na 

hodnocení spokojenosti a nárůstu znalostí a dovedností. 

 Externí hodnocení – prováděné také externími hodnotiteli a zaměřující se kromě výše 

uvedených charakteristik i na změny v chování absolventů vzdělávacích akcí a na přínos, 

který měla vzdělávací akce pro firmu. 

 Komplexní hodnocení – hodnocení všestranné nejen díky sloţení hodnotícího týmu, ale 

také a především v pojetí a zaměření hodnocení. 
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2.5.2 Pojetí a měření efektivity podnikového vzdělávání 

 

Efektivita procesu podnikového vzdělávání je ovlivněna řadou faktorů, k těm 

nejdůleţitějším patří zejména: 

 

 Klíčové postavy systému podnikového vzdělávání, jejich vliv na systém a hlediska, podle 

nichţ posuzují efektivitu celého procesu vzdělávání. 

 Proces identifikace vzdělávacích potřeb a výběru priorit potřeb vzdělávání, včetně 

vyhodnocení efektivity výběru priorit. 

 Úroveň zpracování koncepce a plánů vzdělávání. 

 Kvalita zpracování vzdělávacího projektu. 

 Výběr typu vzdělávání a v návaznosti na to.  

 Výběr forem a metod vzdělávání.  

 Výběr a diagnóza účastníků vzdělávání. 

 Kvalita provedení vzdělávací akce a zohlednění vlivu vnějších podmínek. 

 Kvalita, respektive připravenost vzdělavatelů. 

 Kvalita vyhodnocení průběhu a způsob ověřování výsledků. 

 Monitoring a uskutečnění změn v systému. 

 

S efektivitou podnikového vzdělávání a jejím měřením je spojeno také zvaţování 

pouţívaných nástrojů a metod hodnocení, respektive technik sběru dat, slouţících 

k hodnocení efektivity podnikového vzdělávání. Jejich uplatnění je odvozeno z účelu 

hodnocení a úrovně, na níţ probíhá. Dále uvedené úrovně hodnocení jsou seřazeny tak, aby  

kaţdá další úroveň v sobě zahrnovala úroveň „ niţšího řádu“  

 

 Úroveň reakce – vyjadřující spokojenost účastníka s programem a lektorem, případně 

také spokojenost lektora s účastníky nebo i vyhodnocení nejlepších účastníků.  

 Úroveň učení -  hodnocení rozsahu předaných informací, respektive nově získaných 

znalostí. 

 Úroveň chování -  hodnocení nových nebo zlepšených stávajících dovedností, 

poměřované změnou pracovního chování účastníka po návratu na pracoviště. 

 Úroveň výsledků – efekty pro vysílající organizaci, dosahování strategických cílů firmy, 

lepší vyuţívání technických prostředků a technologií, zlepšení komunikace uvnitř firmy  

i vztahů s dodavateli a se zákazníky, lepší pracovní výsledky jednotlivců i týmů, a tím 
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zvýšení efektivity a produktivity firmy a případné zlepšení její konkurenceschopnosti, 

jsou jiţ poměrně obtíţně přímo měřitelné, jen stěţí lze odlišit efekt vzdělávací akce od 

ostatních vlivů.  

 Úroveň hodnocení - vliv na rozvoj firemních cílů a vliv na „ţivot“ širšího vnějšího 

prostředí.  

 

 K nejčastěji pouţívaným metodám a technikám sběru dat patří:  

 

 Dotazníky. 

 Rozhovory. 

 Pozorování průběhu vzdělávací akce. 

 Testy. 

 Osobní záznamy o účastnících. 

 Portfolio prací účastníka.  

 Expertní hodnocení.  

 Statistické záznamy výkonů.  

 Zpětná vazba skupiny.  

 Sebehodnocení. [6] 

 

3 Charakteristika společnosti PANAV, a.s. 

 

3.1 Historie PANAV, a.s. 

  

1896 – 1942 

Jiţ v roce 1896 byly v Senici na Hané, v místě sídla dnešní akciové společnosti, 

vybudovány na ploše výrobní objekty, které nahradily původní dílnu zakladatele továrny 

Leopolda Kašpara, postavenou v roce 1894.  

    Hlavním výrobním produktem této doby byly mlýnské a zemědělské stroje. V době světové 

hospodářské krize počátkem 30. let dvacátého století firma upadla do odbytových potíţí  

a v předválečných letech zastavila výrobu.  
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1942 - 1990 

V roce 1942 koupila továrnu společnost Foglar v. o. s. v čele s panem Josefem Foglarem, 

která po opravě objektů zahájila výrobu vlečných vozů, a tím zaloţila tradici výroby, která je 

rozvíjena do dnešních dnů.  

   V roce 1948 byla v podniku zavedena národní správa a posléze byl začleněn do n. p. 

KAROSA Vysoké Mýto. V tuto dobu byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 

výrobních provozů.  

   Výstavba pokračovala i po začlenění závodu do n. p. Brandýské strojírny a slévárny v roce 

1956. Kapacita výroby byla postupně zvýšena aţ na 10 000 traktorových a silničních přívěsů 

ročně. V roce 1968 byl k závodu přičleněn provoz Písečné v Jeseníku, vybudovaný  

z rekonstruované celulózky.  

1990 - 1996 

Na základě delimitace BSS v roce 1990 byly obě jednotky vyčleněny z n. p. Brandýské 

strojírny a slévárny a k 1. 7. 1990 byl zaloţen PANAV Senice na Hané. Dne 29. 3. 1991 byla 

zaloţena PANAV akciová společnost, která byla následně na základě delimitační smlouvy 

rozdělena s účinností od 25. 2. 1993 na dva samostatné subjekty JaS Jesenická strojírna a. s. 

Písečná u Jeseníku a PANAV, a. s. Senice na Hané. Tento subjekt byl privatizován v průběhu 

roku 1994. 

1996 - současnost 

Od roku 1996 je areál průběţně rekonstruován a společnost dosáhla finanční stability. 

Výrobní program zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti 

nad 9 tun. Výrobky společnosti jsou homologovány dle legislativy Evropské unie a nacházejí 

své zákazníky především ve střední Evropě. Prodejní zastoupení existují na Slovensku,  

v Polsku, Itálii, Maďarsku, Bulharsku, Slovinsku a Německu. [17]  
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3.2 Zaměstnanecká struktura společnosti 

 

Ke konci roku 2008 bylo zaměstnáno v a.s. 359 zaměstnanců. Především z důvodu 

kvartálního poklesu zakázek ke konci roku 2008, který činil zhruba 80% produkce, musela 

a.s. přistoupit k okamţitým organizačním změnám.  

V lednu roku 2011 má PANAV, a.s. 186 zaměstnanců s následným stupněm vzdělání, jak 

je uvedeno v tabulce : 

 

Tab. č. 2 – Vzdělanostní struktura PANAV, a. s. 

Vzdělání 

Počet 

zaměstnanců 

r. 2008 

Počet 

zaměstnanců 

r. 2011 

Základní 23 7 

Střední odborné s výučním listem 181 86 

Střední nebo SO bez maturity i výučního listu 4 1 

Úplné střední všeobecné 7 3 

Úplné střední odborné s výučním listem i mat. 41 24 

Úplné střední odborné s maturitou 74 41 

Vyšší odborné 0 1 

Vysokoškolské  29 23 

Celkem 359 186 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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Graf č. 1 – Vzdělanost zaměstnanců v roce 2008 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Graf č. 2 – Vzdělanost zaměstnanců v roce 2011 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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V grafech můţeme vidět srovnatelné ukazatele počtu zaměstnanců s jednotlivým stupněm 

vzdělanosti. Jsou zde jak totoţné hodnoty, tak i hodnoty, které se liší pouze o maximálně 5%. 

Po realizovaných organizačních změnách společnosti zůstala vzdělanostní struktura přibliţně 

stejná. Tomuto výsledku zčásti napomohla znalost personalistů vyuţití metody Thomas 

International. 

 

Analýzy Thomas se pouţívají na zjišťování osobnostních rysů, způsobilosti a schopností 

analyzující způsob chování lidí při práci, odhalují jejich silné stránky i nedostatky. Výsledky 

pomohou při udrţení zaměstnanců, rozvoji jednotlivců i celé organizace, způsobu řízení, 

budování týmů, plánování profesní kariéry, hodnocení lidí i jejich dalším školení. 

Metodou „ Thomas“ se provádí více neţ milion hodnocení ročně. V současné době pracuje 

ve více neţ 60 zemích, hodnocení pracovních charakteristik lidí jsou k dispozici v 56 jazycích 

a to vše se děje prostřednictvím rozvinuté sítě místních distributorů. 

Jednoduchá, ale důmyslně sestavená internetová aplikace umoţní pouţívat tyto 

psychometrické nástroje na všech úrovních organizace.   

Vyplnění dotazníku je samostatný a trvá 8-10 minut. Po dokončení se nám vytvoří křivka, 

z které je moţne vypozorovat, jestli je uchazeč vhodný či nikoli na volnou pozici. Vzor 

analýzy osobního profilu je přiloţen v příloze. [18] 

 

V příloze můţeme vidět organizační strukturu zaměstnanců PANAV, a.s., která je na první 

pohled jasná a stupně odpovědnosti jsou přímé. Je delegována do 5 úseků. Kaţdý úsek má 

svého ředitele, dále sekretariát a vedoucího kaţdého střediska. Na posledním místě jsou 

řadoví zaměstnanci.  

 

Pohled na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v PANAV, a.s. 

 

     PANAV, a.s. si je vědoma, ţe zaměstnanci jsou jejím cenným aktivem, a proto se snaţí 

v rámci své vnitřní politiky o maximální vyuţití a podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Díky tomu se společnost stává atraktivnější na trhu a snadněji naplňuje své cíle. Bez 

doplňujícího vzdělávání, kurzů, cvičení, nových technologií atd. by společnost neobstála na 

trhu a nebyly by splněny poţadavky zákazníků   

Můţeme vidět i aktivní přístup a.s. k rozvoji lidských zdrojů účastí na projektu Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu „Vzdělávejte se!“, který je spolufinancován 

ESF a Ministerstvem průmyslu a sociálních věcí a projekt „Udrţitelnost sociálního dialogu“, 
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který je spolufinancován ESF, Státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu 

a obchodu. 

 

Analýza systému vzdělávání ve společnosti PANAV, a.s. 

 

Úkolem praktické části mé diplomové práce je analýza vzdělávání v PANAV, a.s. a zároveň 

zjištění přínosů pro zaměstnance a samotnou a.s. před krizí a v době krize. Podnikové 

vzdělávání souvisí s normami ISO, podle kterých se a.s. řídí. Jsou to normy ČSN EN ISO 

9001/2000 systémy managamentu jakosti.   

 

Po nastudování interních záznamů a.s. a osobním kontaktu se zaměstnanci z různých pozic 

jsem získala potřebné informace pro sestavení následujících fází: 

 

 Analyzovat materiály z uskutečněných kurzů.  

 Vypracovat dotazník se zaměřením přínosů pro zaměstnance a okolí a.s. 

 Vyhodnotit přínosy pro zaměstnance a okolí a.s. 

 V případě zjištění nedostatků, navrhnout nápravné opatření.  

V následujících pěti tabulkách můţeme vidět, jak PANAV, a.s. čerpala finanční prostředky 

a jak příchod ekonomické krize ovlivnil sníţení nepodstatných školících akcí, které byly 

následně nahrazeny jinými prostředky z jiných institucí, jako je například Evropská unie nebo 

posléze Svaz průmyslu a dopravy České republiky. 
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4 Analytická část  

 

4.1 Zhodnocení financí dle plánu a skutečnosti před krizí a v době krize 

 

Čerpání finančních prostředků dle plánu vzdělávání za rok 2006 dle úseků odborných ředitelů  

 

Tab. č. 3 – Čerpání fin. prostředků za rok 2006 

Rok 2006 Plán Skutečnost Úspora 

TŘ 404100 361753 42347 

FŘ 182350 75320 107030 

OŘ 131150 75962 55188 

IŘ 119600 54068 65532 

VŘ 87800 151178 -63378 

∑ 925000 718281 206719 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

V tomto roce se na vzdělávání a školení zúčastnilo celkem 337 zaměstnanců, kteří 

absolvovali školení periodické (školení řidičů vysokozdviţných vozíků, referentských 

vozidel, obsluhy montáţní plošiny) a odborné (svářečské zkoušky) či specifické. 

 

Graf č. 3 – Porovnání finančního čerpání s úsporou 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 



28 

 

Tab. č.4 – Čerpání fin. prostředků za rok 2007 

Rok 2007 Plán Skutečnost Úspora 

TŘ 453500 346463 107037 

FŘ 214850 163365 51485 

OŘ 168050 121721,5 46328,5 

IŘ 141200 47590 93610 

VŘ 187400 326427 -139027 

∑ 1165000 1005566,5 159433,5 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

V důsledku zvýšení poptávky v roce 2007 a nedostatku pracovních sil na trhu práce došlo 

k poklesu účastníků školení na 226. Školení bylo náročnější a mnohem draţší. A.s měla 

úspěšný rok odbytu a vedlo se jí na trhu velmi dobře.  

 

Graf č. 4 – Porovnání finančního čerpání s úsporou 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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Tab. č. 5 – Čerpání fin. prostředků za rok 2008 

Rok 2008 Plán Skutečnost Úspora 

TŘ 368700 257000 111700 

FŘ 209350 94681 114669 

OŘ 265600 137906 127694 

IŘ 169450 71210 98240 

VŘ 306900 109963 196937 

∑ 1320000 670760 649240 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

O rok později bylo vysláno na školení a vzdělávání 388 uchazečů, náklady na kurzy se 

sníţili o skoro celou polovinu neţ byl původní plán z 1,32 milionu na 670 tisíc. 

 

Graf č. 5 – Porovnání finančního čerpání s úsporou 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úpravA 
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Tab. č. 6 – Čerpání fin. prostředků za rok 2009 

Rok 2009 Plán Skutečnost Úspora 

TŘ 59350 4868 54482 

FŘ 90400 10994 79406 

OŘ 29900 9440 20460 

IŘ 16600 7451 9149 

VŘ 54250 14624 39626 

∑ 250500 47377 203123 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

V roce 2009  se v a.s. začala projevovat vlna ekonomické krize. Plány na školení  

a vzdělávání byly oproti předchozím rokům sníţeny na minimum, i tak skutečnost čerpání 

byla 4/5 z původního plánu. Celkové náklady byly pouze 47.377,-  Kč pro 164 zaměstnanců, 

kteří absolvovali několik školení za rok.  

 

Graf č. 6 – Porovnání finančního čerpání s úsporou 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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Tab. č. 7 – Čerpání fin. prostředků za rok 2010 

Rok 2010 Plán Skutečnost Úspora 

TŘ 40100 8671 31429 

FŘ 56250 7203 49047 

OŘ 23800 4824 18976 

IŘ 33850 5104 28746 

VŘ 60000 3738 56262 

∑ 214000 29540 184460 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

V posledním roce, který jsem zde uvedla, je nejniţší plán i největší úspora. Z vlastních 

zdrojů čerpalo na školení a vzdělávání 29.540,- Kč 151 zaměstnanců. 

 

Graf č. 7 – Porovnání finančního čerpání s úsporou 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Jak můţeme vidět z těchto pěti grafů, do konce roku 2007 byly čerpány finanční 

prostředky na vzdělávání z vlastních zdrojů aţ z 86%. V roce 2008, kdy se začala projevovat 

finanční krize udeřila v menší míře, se finančními prostředky začalo šetřit. Uskutečnila se jen 

polovina plánovaného školení. V době krize roku 2009 dochází jiţ k maximální úspoře 

vlastních zdrojů, účast zaměstnanců byla omezena na školení vyplývajících ze zákonu. 
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Rapidní pokles čerpání vlastních finančních zdrojů a.s. na vzdělávání zaměstnanců můţeme 

vidět na následujícím grafu:  

 

Graf č. 8  – Přehled vynaložených vlastních finančních zdrojů na školení a vzdělávání 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

4.2 Projekty v době krize  

 

PANAV, a.s. se v roce 2009 začala zapojovat do čerpání finančních prostředků  

z  Evropské unie za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí v projektu „ Vzdělávejte 

se!“, a dále do projektu „Udrţitelnost sociálního dialogu“ ze Svazu průmyslu a dopravy České 

republiky.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo spolupracovat s firmami, které působí na 

českém trhu, aby napomohlo ke sníţení negativních důsledků vyplývajících z ekonomické 

krize.  PANAV, a.s. musela na začátku roku 2009 propustit přes 100 zaměstnanců. Na trhu 

klesla poptávka po výrobcích, sníţil se odbyt a a.s. musela přistoupit na zkrácený čtyřdenní 

týden.  

Toto období musela a. s. překonávat takovým způsobem, ţe začala spolupracovat na 

vzdělávacích a školících projektech s Úřadem práce v Olomouci. Tímto se otevřely nové 

moţnosti pro zaměstnance, kteří mohli rozvíjet své vědomosti a zkušenosti v různých oborech 

a odvětvích. 

 

Finanční podpora spočívala v úhradě mzdových nákladů účastnících se zaměstnanců, jejich 

cestovné a stravné a v odměně lektora. 



33 

 

V následujících tabulkách máme přehled vzdělávacích aktivit, termín konání, počty 

zaměstnanců, kteří se aktivně zúčastnili jednotlivých projektů v rámci čerpání dotací projektů 

“Vzdělávejte se !” . 

 

Tab. č. 8 – Čerpání z prostředků z projektu “Vzdělávejte se !” pro rok 2009 

Vzdělávací aktivita Termín Zam. 
Cena za 

kurz 
Cestov. Strav. Mzdy Celkem DOTACE 

SŠ Litovel-obnova 14.4.-16.4.09 3 17136,00 465 540 9165 27306,00 27 306 

SŠ Olomouc-ZK 131 27.4.-19.5.09 1 16631,44 1497 900 13236 32264,44 32 264 

SŠ Olomouc-ZK 135 27.4.-19.5.09 8 77112,00 10479 7200 109612 204403,00 204 403 

CEPAC - PC I 18.-21.5.09 127 564792,46 37128 30480 494464 1126864,46 1 126 854 

CEPAC - PC II 18.-21.5.09 15 75372,16 0 3600 67237 146209,16 146 209 

CEPAC SD 22.,28.,29.5.09 165 537094,90 9782 28500 474881 1050257,90 1 070 016 

CELKEM  319 1288138,9 59351 71220 1168595 2587304,96 2 607 052 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Tab. č. 9 – Čerpání z prostředků z projektu “Vzdělávejte se !” pro rok 2010 

Vzdělávací aktivita Termín Zam. 
Cena 

za kurz 
Cestovné  Mzdy DOTACE 

Homologace 11.1.-14.1.2010 136 96912 0 130508 224420 

Práce s počítačem I 22.2.-25.2.2010 49 39278 0 46906 86154 

Práce s počítačem II 15.3.-23.3.2010 80 61890 0 78644 140463 

SŠ Lutín-obnova AL 22.3.-25.3.2010 2 15000 1112 7881 23993 

Konstrukční uzly 19.4.-22.4.2010 138 40992 0 131593 172484 

SŠLitovel-obnova st.zk. 18.5.-25.5.2010 7 35000 2875 34618 72493 

KC excel KEIS1 25.5.-26.5.2010 3 14400 0 5943 20343 

KC excel KEIS1 4.10.-5.10.2010 2 14400 0 3962 13562 

KC excel KEIS2 6.10.-7.10.2010 3 14400 0 5943 20343 

Svařeč.kurz ZK 135.1.1 4.-22.10.2010 7 56700 16035 99670 165285 

Celkem  427 388972 20022 545668 939540 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Zde jsou k dispozici fotografie přímo ze školení a vzdělávání zaměstnanců PANAV, a.s.  

Na první fotografii jsou zaměstnanci při školení na PC I., na kterém se vystřídalo celkem 127 

zaměstanců. Na druhém obrázku můţeme vidět školení na konstrukční uzly a na posledním 

obrázku školení homologace. 
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Obrázek č. 3 – Školení na PC I. 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

Obrázek č. 4 – Školení konstrukčních uzlů 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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Obrázek č. 5 – Školení homologace 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Vzdělávací aktivity pro čerpání finančních zdrojů z Evropské Unie  

 

Kaţdý jednotlivý projekt obsahuje: 

 

 Ţádost o příspěvek na úhradu nákladů účasti zaměstnanců v projektu  „Vzdělávejte se!“. 

 Seznam zaměstnanců navrţených do odborného rozvoje v rámci projektu  

a předpokládané mzdové náklady. 

 Seznámení se zařazením do projektu. 

 Dohoda o odborném rozvoji zaměstnanců a poskytnutí příspěvků v rámci projektu 

„Vzdělávejte se!“. 

 Dohoda o účasti v projektu. 

 Nabídka zabezpečení odborného rozvoje. 

 Dohoda o provedení školení. 

 Vyúčtování k dohodě. 

 Osvědčení o zkoušce. 

 Oznámení o poskytnutí podpory rámci realizace projektu financovaného  z Operačního 

programu Rozvoj lidských zdrojů. 
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Realizace vzdělávací aktivity musí být řádně zdokumentována, publikována, a 10 let 

archivována. 

 

V následujících tabulkách máme přehled vzdělávacích aktivit, termín konání, počty 

zaměstnanců, kteří se aktivně zúčastnili jednotlivých projektů v rámcí čerpání dotací  

z projektů Udrţitelnost sociálního dialogu. 

 

Tab. č. 10 - Čerpání finančních prostředků z projektu „ Udržitelnost sociálního dialogu“             

ze Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2009 

Datum Téma 
Počet 

ZAM 
cca Kč 

červen Licence na AJ – elearning 8 56000 

26.6. Pracovně-právní vztahy 2 3500 

24.8. Pracovně-právní vztahy 20 25000 

8.9. Novela zákona o pojistném na soc.zabezp. 2 3500 

22.9. Sociální dialog ve výrobě 19 85500 

29.9. 
Praktická zkušenost s realizací datových 

schránek 
2 3500 

20.10. Změny zákona o DPH 5 8700 

22.10. Power point 7 24500 

3.11. Insolvenční zákon 3 5250 

18.11. Novela zákona o nemocenském pojištění 2 3500 

30.11. Důchodové pojištění v roce 2010 2 3500 

 CELKEM 72 222450 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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Tab. č. 11 - Čerpání finančních prostředků z projektu „ Udržitelnost sociálního dialogu“ ze 

Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2010 

Datum Téma 
Počet 

ZAM 
cca Kč 

21.1. 
Zkušenosti zaměst.se "Vzdělávejte se" - 

kulatý stůl 
2 6000 

4.2. 
Ekologie ve výrobním podniku-

legisl.poţadavky 
2 3400 

11.2. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 29 14500 

16.2. Datové schránky 2 3500 

24.2. Pracovněprávní vztahy 4 7000 

10.3. Ekologie ve výrobním podniku 1 1500 

11.3. Aplikace evropské legislativy REACH 2 3500 

23.3. Finanční gramotnost 4 8000 

26.5. Změny v řízení podniku 1 2000 

9.9. Dokáţeme hájit zájmy zaměstnavatelů a ZAM 1 6000 

16.9. Vedení lidí a motivace 4 10000 

26.10. DPH v roce 2010 a 2011 7 12600 

2.11. Ochrana pracovních vztahů a prac. podmínek 2 3600 

25.10. Kulatý stůl - SPaD ČR + zaměstnanvatelé 2 3000 

25.11. 
Novinky k Zákoníku práce a zák. o 

zaměstnanosti 
5 9000 

1.12. 
Změny pro rok 2011 v pojist.na soc. zab. a 

nemoc. 
2 3400 

2.12. Veřejný projev 1 3000 

 CELKEM 71 100000 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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Graf č. 9 -  Srovnání vlastních fin. zdrojů a dotací z EU za rok 2009 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Graf č. 10 -  Srovnání vlastních fin. zdrojů a dotací z EU za rok 2010 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

U obou grafů můţeme sledovat, ţe dotace z Evropské unie (projekt “Vzdělávejte se!”  

a projekt “Udrţitelnost  sociálního dialogu”)  poskytly a.s. velkou finanční podporu pro své 

zaměstnance. Pro rok 2009 byla celkem čerpána z vlastních zdrojů pouze 2%, pro rok 2010 

3%.  
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Tab. č. 12 –Celkové finance na vzdělávání na jednoho zaměstnance za rok 

Období 
Počet 

zam. 
Vlastní zdroje 

Vzdělávejte 

se - EU 

Udrţitelnost 

sociálního 

dialogu-EU 

∑ Kč/zam. 

1.-12.2006 344 718281   718281 2088,0 

1.-12.2007 358 1005567   1005567 2808,8 

1.-12.2008 359 670760   670760 1868,4 

1.-12.2009 242 47377 2607052 222450 2876879 11887,9 

1.-12.2010 184 29540 939540 100000 1069080 5810,2 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Graf č. 11 – Finanční zdroje na jednoho zaměstnance za rok v Kč 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

Z grafu vyplývá, ţe i kdyţ a.s. měla dostatek finančních prostředků na vzdělávání před 

ekonomickou krizí, nebylo čerpání tak vysoké, jako v době krize, kdy na jednoho 

zaměstnance  v roce připadlo aţ téměř 12000 Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna jednak 

sníţeným stavem zaměstnanců, ale i velkou snahou získat maximálně moţné dotace na 

školení a vzdělávání, aby a.s. v tak nepříznivé situaci obstála.  

PANAV , a.s. se snaţila před krizí mít tyto priority. Uspokojit v maximální moţné míře 

poţadavky zákazníku a nasytit trh svými výrobky, které byly velmi ţádané. Na pracovním 

trhu práce bylo málo kvalifikované pracovní sily a PANAV, a.s. byla nucena přijímat  

i nezkušené, ale potřebné zaměstnance. 
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V době ekonomické krize a.s. si dala za prioritu udrţet stabilitu a.s. tak, ţe zvyšovala 

flexibilitu zaměstnanců pro více pracovních činností a fond pracovní doby v maximálně 

moţné míře vykrýt dodávaným vzdělávacím programem. 

 

4.3 Realizace dotazníku 

 

Při tvorbě dotazníku je třeba především specifikovat, na co se budeme ptát a jak se budeme 

ptát. 

Při kvantitativních výzkumech jsou meritorními otázky většinou otázky uzavřené, kdy 

respondent vybírá pouze z předepsaných variant odpovědí. Tyto otázky jsou výhodné 

z hlediska zpracování a vyhodnocování odpovědí, kdy lze vyuţít různých statistických metod. 

Za jejich nedostatek se povaţuje to, ţe se respondentům vlastně vnucují určité varianty 

odpovědí, čímţ dochází ke zkreslování údajů. Zkušenosti ukazují, ţe respondenti mají raději 

uzavřené otázky neţ otázky otevřené, kde musí přemýšlet nad odpovědí. Setkají-li se tedy 

s polozavřenými otázkami, kdy si mohou vybrat buď některou z předepsaných variant 

odpovědi či formulovat vlastní odpověď, volí zpravidla některou z předepsaných variant.  

Uzavřené otázky se dvěma variantami odpovědí se nazývají alternativní. Jejich typickým 

příkladem jsou otázky, na něţ dotazovaný odpovídá „ano“ nebo „ne“. [7] 

 

Ve svém dotazníku jsem zvolila kombinaci jak uzavřených otázek, tak i otevřených otázek, 

abych získala pro mě důleţité odpovědi.  Některé otázky jsou jasné a přímé, proto uzavřené 

otázky, ale na jiné jsem potřebovala znát názor a vlastní zkušenosti, proto jsem zvolila 

otevřené otázky. Výhodu, kterou jsem spatřovala v této metodě, byl fakt, ţe otázky nebyly 

nijak sloţité ani náročné na odpověď. Vyplnění dotazníků trvalo maximálně 5 minut. Setkala 

jsme se s ochotou a vstřícností všech zaměstnanců při vypnění dotazníků. 

Zvolené otázky v dotazníku jsem vytvořila tak, aby mi odkryly daný názor zaměstnanců na 

změny a kvalitu ve vzdělávání, a pomohly charakterizovat nové cíle, co zaměstnancům 

PANAV, a.s. chybí v rozšiřování jejich obzoru ve vzdělávání. Připravila jsem si celkem 14 

otázek a poţádala respondenty, aby psali pravdu. Dotazník je anonymní a slouţí pro účely mé 

diplomové práce. 

Spočítala jsem, ţe budu potřebovat 39 respondentů k vyplnění dotazníku. Jako hlavní 

kritérium jsem si zvolila dosaţený stupeň vzdělání. Na kurzy a vzdělávání má právě tento 

faktor největší vliv. 

 



41 

 

1) Pohlaví 

Na tuto poloţenou otázku mi odpovědelo 12 ţen a 27 muţů. Je moţno vidět, ţe PANAV, 

a.s. je podnik výrobní, a proto zde bude více muţů. 

 

Graf č. 12 – Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

  

2) Věk  

Pro tuto otázku jsem si zvolila 5 skupin, vţdy v rozmezí 10 let. Jak z grafu můţeme vidět, 

tak v a. s. je téměř stejný počet skupin od 26-35 let jako 55 let a více. Jen skupina méně jak 25 

let je zastoupena v menší míře. 

Graf č. 13 – Věk respondentů 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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3) Pracovní zařazení 

Tato otázka nám má odkrýt, do jaké skupiny zaměstnanec patří. Zda je z řad reţijního 

dělníka, mistra, referenta, či zda se jedná o funkci ředitele. Dotazník se dostal do rukou 

především úkolových zaměstnanců a referentů. Byli osloveni pouze dva ředitelé a dva 

zaměstnanci technické kontroly. 

Graf č. 14 – Pracovní zařazení respondentů 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

4) Kolik let jste zaměstnanci v PANAV, a.s. ? 

Na tuto otázku se odpovídalo nejvíce, a to ze čtyř moţností. 25 dotazovaných 

zaměstnanců pracuje v a.s. více jak 10 let. To hovoří o tom, ţe společnost si snaţí udrţet své 

zkušené a kvalitní zaměstnance. Další velkou skupinou bylo 12 zaměstnanců  (3-10 let), a pak 

pouze po jednom zaměstnaci zbývající skupiny. 

 

Graf č. 15 – Kolik let jsou respondenti zaměstnání v PANAV, a.s. 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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5) Dosaţené vzdělání 

Otázka dosaţeného vzdělání byla pro mě stěţejní pro výběr dotazovaných. Zajímalo mě, 

která skupina můţe mít největší ohlas, co se týká vzdělávání. Ti, kteří studovali před mnoha 

lety, ti kteří neměli moţnost dosáhnout vyššího vzdělání, anebo ti, kteří dosáhli nejvyššího 

vzdělání, ale chtějí si dál rozšiřovat svůj obzor. Kaţdý respondent má individuální názor na 

další vzdělání a kurzy.  

 

Graf č. 16 – Dosažené vzdělání respondentů 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

6) Zaznamenali jste změny v systému vzdělávání v čase hospodářské krize ? 

Otázka byla uzavřena pouze na odpověď “ano” či “ne”. 33 zaměstnanců odpovědělo, ţe 

ano, zaznamenali změny v systému a 6 zaměstnanců nezaznamenalo vůbec ţádnou změnu. 

Mohlo to být způsobeno tím, ţe útvar, například konstrukce, byla časově vytíţena i v době 

krize, a tedy zaměstnaci neprošli ţádným kurzem či školením. A nebo z důvodu opakované 

nemoci zaměstnace. Dotazovaní psali, ţe si povšimli velké změny, především u vzdělávání za 

podpory čerpání finančních zdrojů z EU. 
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Graf č. 17 – Zaznamenali respondenti změny v systému vzdělávání v čase hospodářské krize 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

7) Jak na Vás kurzy zapůsobily ? 

Taktéţ se jednalo o uzavřenou otázku pouze na odpověď “kladně” či “záporně”  

a odpovědi byly stejné jako v předchozí otázce - 33 kladných a 6 záporných reakcí. 

 

Graf č. 18 – Jak kurzy zapůsobily na respondenty 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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8) Odnesli jste si poznatky, které vyuţijete dále v zaměstnání ? 

Z 84% respondenti odpovídali, ţe si odnesli poznatky i do zaměstnání, například práci na 

počítači. Zbývajicích 15 % uvádělo, ţe si neodnesli vůbec ţádné nové poznatky. 

   

Graf č. 19 – Odnesli si respondenti poznatky, které využijí dále v zaměstnání 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

9) Dalo Vám školení a kurzy něco i do osobního ţivota ? 

Respondenti u této otázky odpovídali 30x ano, vzdělávání jim dalo i něco do osobního 

ţivota. Například ze školení měkkých dovedností si odnesli  poznatky, jak se zachovat  

v nepříjemné situaci, znalost práce na PC mohou vyuţít  i v soukromí. Pouze 9 dotazovaných 

odpovědělo záporně. 

 

Graf č. 20 – Dalo školení a kurzy respondentům i něco do osobního života 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 
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10)  Co jste v kurzech a školeních postrádali ? 

Tuto otázku nemohu zpracovat graficky, ale pouze ji okomentovat z odpovědí 

dotazovaných. Na otázku, co v kurzech a školení postrádali, 20 respondentů odpovědělo, ţe 

byli spokojeni a  malé nedostatky se dají zanedbat. Další odpověď, která se objevila nejčastěji 

poukázala k tomu, ţe skupiny byly hodně přeplněné, dále by rozdělili prezentaci do více 

bloků a přidali více praktických příkladů. Po jedné odpovědi dotazovaní odpověděli, ţe jim 

chybělo občerstvení a školení jim poskytlo málo nových informací.  

 

11)  Co si naopak myslíte, ţe Vám kurz dal víc, neţ jste očekávali ? 

V této odpovědi se respondenti nejvíce lišili. Začnu s odpověďmi, které se vyskytovaly 

nejčastěji, a to, ţe informací dostali více, neţ předpokládali a ţe vše bylo v naprostém 

pořádku. Lektor na ně působil velmi kladně svým vystupováním a i to, ţe byla zavedena 

inovace školení. Po jedné odpovědi se objevilo, ţe hloubka prezentace byla rozsáhlá,  způsob 

prezentace byl nový, dobrá vysoká úroveň, dále se dozvěděli aktuální novinky z oboru.  Šest 

dotazovaných na tuto otázku odpovědělo, ţe nic navíc nedostali. Ale v takovém počtu 

dotazovyných je to malá zanedbatelná část, více jich bylo spokojených a odnesli si více, neţ 

předpokládali. 

  

12)  O jaké další kurzy máte zájem v následujícím roce ? 

Poskytla jsem na výběr z 10 vhodných kurzů pro PANAV, a.s. a jednu moţnost, aby 

respondenti napsali, co jim v nabídce chybí. Největší ohlas mělo školení počítačové, kterého 

by se chtělo zúčastnit 23 dotazovaných. Dále byl velký zájem o odborné školení na svou 

pozici a o měkké dovednosti. Pátou příčku obsadil jazykový kurz. Další nabídka školení uţ 

nezaznamenala velký zájem, objevilo se pouze pár jedinců.  
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Graf č. 21 – O jaké další kurzy mají respondenti zájem v následujícím roce 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

13)  Jste spokojeni s organizací, obsahem, zajištěním kurzů a školením ? 

Zde jsem zvolila téţ uzavřenou otázku. A 36 zaměstnanců mi odpovědělo, ţe byli 

spokojeni a pouze 3 zaměstnanci odpověděli, ţe nebyli. Na školeních a kurzech jim chybělo 

občerstvení. 
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Graf č. 22 – Jsou respondenti spokojeni s organizaci, obsahem, zajištěním kurzů a školení 

 

Zdroj: Firemní záznamy, únor 2011, vlastní úprava 

 

14)  V čem vidíte přínos vzdělávání ? 

Tato otázka je pro mě nejstěţenější z celého dotazníku. Zajímalo mě, kolik dotazovaných 

na ni vůbec odpoví. Ačkoliv se zpravidla  vyhýbá otevřené otázce hodně dotazovaných,  

zaměstnanci PANAV, a.s. mě příjemně překvapili. Získala jsem 23 odpovědí. Většina z nich 

byla kladných. Mezi ně patří např., ţe: 

 

 Nutnost získat další informace a poznatky, které jsou těţko dostupné. 

 Zkvalitnění zaměstnanců. 

 Nové vědomosti a dovednosti. 

 Prohlubování znalostí a odbornosti. 

 Rozšiřování obzoru v počítačích. 

 Získávání poznatků k vyuţití  ke kaţdodenním činnostem. 

 Zkvalitnění práce. 

 Větší přehled v oboru. 

 Aktualizace starších vědomostí. 

 Kariérní růst. 

 Efektivita kurzů. 
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4.4 Výsledky dotazníku 

 

Po nastudování interních dokumentů PANAV, a.s. a seznámením se se situací jsem 

usoudila, ţe pro získání pro mě důleţitých informací k vypracování diplomové práce postačí 

dotazník s mými vybranými otázkami. Po přečtení a vyhodnocení otázek jsem zjistila, 

ţe v a. s. je většina respondentů hodně otevřených a nebojí se napsat svůj názor na danou 

otázku. Kaţdý oslovený zaměstnanec přijal moji ţádost o vyplnění dotazníku s úsměvem, a to 

mě utvrdilo v tom, ţe v a. s. pracují milí a přátelští lidé. 

Většina zaměstnanců si všimla, ţe a. s. zvedla počet kurzů a školení v době krize. Ohlas na 

vzdělání byl kladný a pozitivní ze strany všech věkových kategorií. Do budoucna mají 

zaměstnanci PANAV, a.s. velký zájem o další vzdělávání a kurzy. Myslím si, ţe tato 

skutečnost je velkým přáním kaţdé organizace v České republice . 

 

5 Návrhy a doporučení  

 

Celoţivotní vzdělávání je základní podmínka úspěšného vykonávání kaţdé profese. 

Zvláště v tomto období, kdy se zásadním způsobem zrychluje informační tok a změny  

ve všech oblastech na nás “tlačí”, kaţdý den je nutné se vzdělávat, slyšet názory druhých, mít 

zpětnou vazbu, ţe to, co dělám, dělám správně.  

 

5.1 Zavedení hodnotících pohovorů 

 

Zavedení hodnotícího pohovoru je prvním krokem, který jasně souvisí  

s identifikováním potřeb vzdělávání zaměstnanců. 

Hodnotící pohovor je vyústěním průběţného sledování a neformálního hodnocení 

zaměstnance nadřízeným zaměstnancem  během celého hodnoceného období. Pro 

zaměstnance a jeho nadřízeného je důleţitá zpětná vazba. Je to informace o odezvě na práci  

i chování dotyčného, umoţňující rychlou reakci, zavedení potřebných opatření nebo změn.  

Nadřízený zaměstnanec vystupuje vůči zaměstnanci především v roli poradce. Hodnotící 

pohovor by měl být veden v přátelské kolegiální atmosféře, v klidném prostředí a řídit se 

zhruba těmito zásadami: 
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 Obě strany jsou na hodnotící pohovor připraveny - písemné podklady dostanou včas  

k dispozici. 

  Na začátku pohovoru si vyjasní cíl a své představy a očekávání. Průběh této fáze 

závisí na tom, jak dlouho se zaměstnanec a nadřízený zaměstnanec znají, jaký je jejich 

vzájemný vztah, ale i jak dlouho působí v a. s.. 

 Následuje sebehodnocení zaměstnance -  vyjadřuje se ke splnění plánovaných cílů  

a k okolnostem, které výsledky ovlivnily. V návaznosti na sebehodnocení vyjadřuje  

i svá přání do budoucna. 

  Nadřízený zaměstnanec porovnává  své hodnocení a představy s hodnocením  

a představami zaměstnance. Ve vzájemné diskusi by si oba partneři měli objasnit 

případné nesrovnalosti a problémy. 

  Stanoví se cíle pro další období a opatření, která jsou nutná pro jejich dosaţení. 

 V závěru pohovoru by obě strany měly shrnout, do jaké míry splnilo hodnocení jejich 

očekávání. 

 

5.1.1 Fáze hodnotícího pohovoru 

 

Příprava: 

 

  Dohodnout schůzku vedení a zaměstnance. 

  Pomoc při přípravě zaměstnance i manaţera na pohovor. 

  Připravit podmínky, které zaručí dostatečný čas a odpovídající prostor. 

  Vzít v úvahu úkoly, profil poţadavků a stávající cíle. 

 

Pohovor: 

 

  Nejprve vykonat samotný pohovor. 

  Poté se napevno dohodnout na konkrétních záleţitostech a o dohodě provést 

záznam 
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Zakončení: 

 

  Rozmyslet si, zda výsledky pohovoru zaznamenat do personálních materiálů, nebo zda 

je sdělit jen zaměstnanci. 

  Kontrolovat zda a jak proces pokračuje. 

 

5.1.2 Prvky hodnotícího pohovoru 

 

  Profil úkolů (úkoly, kompetence, pracovní povinnosti). 

  Cíle (cíle podniku, týmu a jednotlivce) a směřování. 

  Porovnání stávajících a budoucích cílů mezi profilem poţadavků a schopností. 

  Pozorování ohledně vůdcovství a pracovních situací. 

  Návrhy na zlepšení, očekávání dohlíţitelů. 

  Dohoda se zaměstnancem o jeho dalším rozvoji (samostatný rozvoj, učení na 

pracovišti, vzdělávací opatření organizovaná interně i externě). 

5.1.3 Jak efektivně připravit hodnotící pohovor 

 

 Zjistit si aktuální informace o zaměstnancových pracovních povinnostech, cílech 

a projektech. 

  Připravit si odůvodnění pro posouzení jeho pracovního výkonu. 

  Připravit si odůvodnění pro posouzení jeho potenciálu. 

  Připravit si odůvodnění pro opatření k jeho dalšímu rozvoji. 

  Popsat zaměstnanci jeho budoucí rozvoj a vyhlídky na postup v profesní dráze. 

  Vysvětlit cíle podniku, oddělení a týmu. 

  Nastínit myšlenky nových cílů, projektů a s nimi související pracovních povinností. 

  Zahájit pohovor. 

  Připravit si podrobné argumenty pro pozitivní část hodnocení (fáze pochvaly). 

  Připravit si podrobné argumenty pro negativní část hodnocení (fáze kritiky). 

  Pokračovat v pohovoru podle postupu. 

  Zakončit pohovor. 

  Vysvětlit plány rozvoje podniku, oddělení či odboru. 

  Provést analýzu zaměstnancových zájmů, přání, potřeb a očekávání. 

  Poţádat zaměstnance o vyjádření a vyslechnout jeho názory. [20] 
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Hodnotící pohovory jsou výhodné pro obě strany. Zaměstnanec zjistí, co vlastně a. s. od něj 

očekává a jaké poţadavky do budoucna připravuje. A a. s. můţe zase zjistit potenciál svého 

zaměstnance, například je-li vhodný na novou pracovní pozici. Hodnotící pohovor by měl být 

veden minimálně jednou ročně. Odvíjí se od počtu zaměstnanců, zda je firma schopna 

pohovor udělat s kaţdým z nich a nebo jen s vedoucím útvaru, který přetransformuje názory  

a poţadavky svých podřízených.  

 

5.2 Návrh na kurzy měkkých dovedností “soft skills” 

 

Schopnost asertivního chování, kreativita nebo osobnost týmového hráče – to jsou 

příklady tzv. „soft skills“ dovedností, které se na současném trhu práce staly velmi ţádaným 

artiklem. Tyto, na jedné straně těţce měřitelné, na druhé straně vysoce oceňované schopnosti, 

se stávají součástí znalostního portfolia kaţdého úspěšného zaměstnance. 

 

5.2.1 Typy měkkých dovedností 

 

 Analytické myšlení - rozpoznání, pochopení a řešení problému. Schopnost nalézt  

v kvantu informací ty důleţité a na základě nich provést rozhodnutí.  

 Komplexní myšlení - je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí 

do nových souvislostí, které lze pak aplikovat na staré situace a také se schopností 

abstrakce a komplexního získávání informací.  

 Komunikativnost - vzhledem ke své komplexnosti patří k jedněm z nejsloţitějších soft 

skills. Komunikace probíhá při kaţdém sociálním kontaktu a můţe být verbální či 

neverbální. Umět správně komunikovat patří ke stále více ţádaným schopnostem 

zaměstnanců, protoţe představuje klíč kaţdého úspěšného jednání. Zahrnuje např. 

rétoriku, umění prezentace a vyjednávání či schopnost taktizovat, ale také řeč těla, 

gestikulaci či mimiku.  

 Koncepční myšlení - je nezbytné v situacích, které jsou pro podnik nové a nelze tedy 

na ně aplikovat zaběhané rutinní postupy. Koncepční myšlení vlastně zahrnuje 

schopnost vytvořit novou strategii k řešení nového úkolu, opěrné body, díky nimţ se 

dosáhne poţadovaného cíle.  
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 Kontakty - aktivně oslovovat, navazovat nové a udrţovat stávající zákazníky je dnes 

v tvrdém konkurenčním boji jiţ naprostou nutností. Proto je schopnost vybudování si 

své vlastní sítě kontaktů velice ceněnou dovedností.  

 Kreativita – to jsou nápady a nekonvenční cesty k prosazení nových postupů. Obzvlášť 

vývojová či výzkumná oddělení podniků, v nichţ jsou nápady i jejich produktem, 

potřebují pracovníky, kteří neustále pracují na rozvoji své (vrozené) kreativity.  

 Kritičnost – je vlastně motivace pozitivní kritikou, schopnost sebekritiky a umění 

přijímat přiměřenou kritiku a poučit se z ní, aniţ bychom si to brali osobně.  

 Myslet podnikatelsky - znamená úspěšně zvládat nejistotu trhu, přání zákazníků, tok 

kapitálu, motivaci spolupracovníků či kritickou reakci veřejnosti.  

 Ochota riskovat – neboli připravenost podstupovat rizika a nést jejich následky.  

 Organizační schopnosti – schopnost zorganizovat si čas, stanovit si priority a plnit včas 

termíny bez velkého stresu.  

 Otevřenost – úzce souvisí s flexibilitou. V mezinárodních společnostech se setkáváme 

se spoustou pracovníků z jiných kultur a právě otevřenost nám pomáhá přivykat si na 

odlišnosti.  

 Pracovitost – neboli přístup k práci.  

 Řešení konfliktů – uplatní se ve chvíli, kdy se proti sobě ocitají neslučitelná 

stanoviska. Pozitivní řešení konfliktů je schopnost koncentrovat se na vlastní problém, 

navrhnout alternativní způsoby řešení a ochotu kompromisu.  

 Sebereflexe – neboli kritické vnímání sebe sama v interakci se sociálními kontakty  

a jejich odezvou.  

 Sociální empatie. 

 Spolupráce. 

 Strukturální myšlení. 

 Týmová práce.  

 Výkonnost - nestačí pouze podávat kvalitní výkon, ale především zachovat rozvahu  

i v časově tísnivých situacích nebo v případě většího stresu. Schopnost zachovat klid  

i ve vypjatých situacích se hodnotí zejména u budoucích manaţerů.  

 Zvyšování kvalifikace – ochota učit se novým postupům, osvojovat si nová know-how 

a doplňovat si kvalifikaci, kterou mnohdy nabízí samotný zaměstnavatel. [19] 

 

Je třeba si uvědomit, ţe dnes uţ k úspěchu nepotřebujeme pouze odborné znalosti,  

ale je nutné mít i vědomosti, které patří do oblasti emocí a komunikace. Tyto vědomosti jsou 
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obzvlášť důleţité pro všechny, kteří pracují s lidmi, hlavně pro vedoucí pracovníky. Všechny 

tyto vlastnosti a dovednosti by měl kaţdý zaměstnanec zvládat aspoň z části. Mnohdy to ale 

tak není, a proto se musí zavést kurzy a praktické tréninky měkkých dovednosti.  

 

5.3 Návrh na počítacový kurz 

 

Z dotazníku jsem zjistila, ţe zaměstnanci PANAV, a.s. mají nadále velký zájem  

o počítacové kurzy a dovednosti.  

Člověk se postupně vyvíjel a k řeči a kresbám přibývaly další schopnosti, a to bylo písmo. 

Řeč byla základním médiem, ale člověk měl potřebu své myšlenky a postřehy předávat dál, k 

čemuţ písmo slouţilo mnohem lépe. Je to komunikace, co vede lidstvo k dalším  

a novým vynálezům a postupnému  vývoji. Kniha posunula gramotnost obrovské části lidské 

populace kupředu, avšak stále existují celé negramotné národy nebo skupiny obyvatel. 

Na základě vynálezu elektřiny dala věda vzniknout médiím jako telegraf, telefon, dálnopis, 

film, rozhlas a televize. O několik let později nastoupil převratný vynález počítač  

a doplnil jej internet. Aby člověk mohl s počítačem pracovat, musí být počítačově gramotný. 

Tedy umět ovládat počítač, jeho vstupní i výstupní periférie jako tiskárnu, kameru, DVD, 

internet apod. Digitalizace a computerizace společnosti by člověka pomalu a jistě vyřadila  

z aktivního ţivota, kdyby nepřistoupil k novinkám a učení se o nich. 

 

5.3.1 Návrhy na počítačové programy 

 Autocad - software pro 2D a 3D projektování a konstruování 

 MS Excel - nástroj pro analýzy, sdílení a správu informací napomáhající činit 

informovanější rozhodnutí, kontingenční tabulky, vzorce, bohatá vizualizaci dat  

a rychlejší způsob vytváření profesionálních grafů. 

 MS PowerPoint - umoţňuje vytváření prezentací 

 MS Word - umoţňuje vytváření profesionálně vypadajících dokumentů 

 Adobe Photoshop - umoţní vytvářet špičkové obrázky pro tisk, web a video 

 CorelDraw – kreslící a grafický software umoţňuje vytvořit křivky nebo obrazce, 

barevné výplně, texty, pouţití efektů, úpravy tvarů 

 Software pro účetnictví 

 Program pro docházku – komunikující například s vrátnicí a čipovými kartami 
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 Programy pro hromadné stravování – čipové karty nebo čipy 

 Výukové programy [21] 

5.4 Návrh na kurz odbornosti ke své pozici 

 

Kaţdá pozice v a. s.  je jedinečná a zaslouţí si zodpovědného zaměstnance.  Aby 

zaměstnanec danou pozici mohl vykonávat, musí mít příslušné vzdělání odpovídající úkonům 

a činnostem na daném pracovním místě. Po určité době si zaměstnanec na pozici zvykne  

a dané úkoly plní automaticky a občas i bezmyšlenkovitě, protoţe v dané pozici má jisté 

zkušenosti a roky praxe. Tím, aby zaměstnanec byl ještě výkonnější  a pro a. s. ještě 

přínosnější, je dobré tyto zaměstnance posílat na kurzy vhodné přímo pro jeho pozici. 

 

Pracovní trh vyţaduje kaţdý den nové a nové poznatky, coţ je vidět např. na způsobu 

práce konstruktérů. Ještě v 90. letech minulého století opouštěli studenti školní lavice  

se znalostí konstuktérské práce na rýsovacím prkně s pravítkem a tuţkou v ruce. O 10 let 

později je moţno vidět tento způsob práce jiţ ojediněle. Současná doba vyţaduje od 

absolventa znalost práce pomocí konstrukčních programů. Odborné kurzy tohoto zaměření 

jsou vítány pro kaţdého zaměstnance. 

 

5.5 Návrh zavedení jazykových kurzů 

 

„Kolikrát jste člověkem?“ 

Všichni toto mnoho let staré, avšak stále pravdivé úsloví, známe. S cizím jazykem se můţeme 

setkat v zaměstnání, při obchodních cestách nebo schůzkách, na dovolených v zahraničí. Ve 

společnostech je dnes takřka samozřejmostí, ţe uchazeč o práci musí ovládat alespoň jeden 

cizí jazyk.  

Z 39 dotazovaných pouze 9 odpovědělo, ţe by měli zájem o jazykové kurzy. PANAV, 

a.s. nevyţaduje znalost cizího jazyka u většiny svých profesí. Přesto bych jazykové kurzy 

doporučila. V dnešní době se ţádný počítačový program či nové informace vyhledané na 

internetu neobejdou bez dobré znalosti minimálně anglického jazyka.  
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Jazykové znalosti je potřeba neustále procvičovat a odborná slovíčka k dané profesi 

zdokonalovat.  Dnešní doba si ţádá zvládat nejen mateřský jazyk, ale minimálně i jeden 

celosvětový. 

6 Závěr 

 

Kaţdý člověk je jako květina. Nebudeme-li se o ni starat, zahyne,  nebo bude ţivořit na 

prahu svých moţností. Kdyţ se o květinu budeme starat a opečovávat ji, přinese nám největší 

radost, květ. Analogický princip lze vidět na zaměstnanci, do kterého se vkládá určitý kapitál 

společnosti, s potenciálem rozvinout jeho schopnosti, díky vzdělávacím kurzům a školením. 

Jedním z benefitů, který společnost svým zaměstnancům nabízí, je právě vzdělávání. 

Domnívám se, ţe mají tato školení na zaměstnance pozitivní vliv v mnoha ohledech, 

například ve větší produktivitě a efektivitě při práci. Proto by se vzdělávání jak na pracovišti, 

tak mimo pracoviště mělo maximálně ve firmách vyuţívat a řadit do předních příček náplně 

práce, jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. 

Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat postoj PANAV, a. s.  a  její nakládání  

s  finančními prostředky na vzdělávání před krizí a v době krize s vyuţitím jednak vlastních 

finančních zdrojů, ale i čerpáním zdrojů z fondů Evropské unie. 

 Po nastudování interních dokumentů, knih a informací přímo od zaměstnanců, jsem 

nastínila situaci ve společnosti. Na základě vykonaného průzkumu, grafického porovnání 

hodnot a výsledků průzkumem zjistěných, se potvrdilo sníţení nákladů z vlastních zdrojů  

na školení a vzdělávání. Schopní zaměstnanci vynaloţili maximální snahu o co největší efekt 

realizovaného školení. Z dotazníků jsem zjistila, ţe vzdělávání mělo pro zaměstnance kladný 

přínos jak v pracovním, tak i soukromém ţivotě. Mají nadále velký zájem o další 

prohlubování svých znalostí a schopností. Společnost PANAV, a.s. maximálně vyuţila 

moţnost čerpání dotace z EU, aby zvýšila svou konkurenceschopnost a inovovala na trhu 

zasaţeném ekonomickou krizí. Školení a kurzy byly prováděny ve prospěch zvýšení 

kvalifikace zaměstnanců v jejich oboru.  

Ve společnosti PANAV, a. s. vládne mezi zaměstnanci velmi příjemná atmosféra. 

Ochota mi pomoci a vstřícnost zaměstnanců při vyplňování dotazníků, jejichţ prostřednictvím 

jsem získala potřebné informace, mi dále otevřely oči při navrhování potřebného doporučení a 

opatření, jaké si myslím, ţe a. s. můţe zavést.  

Doporučení jsem prováděla tak, aby odpovídaly profilu společnosti. Navrhla jsem 

několik vzdělávacích kurzů, například počítačové, jazykové, a dále měkké dovednosti, o které 
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měli respondenti velký zájem a které zároveň komunikují s potřebami dalšího rozvoje 

zaměstnavatele. Dále to byl hodnotící pohovor, který je dobrý jak pro zaměstnance, tak  

pro zaměstnavatele pro zjištění potřeb obou stran. Mé návrhy by měly napomoci ke zlepšení 

nynějších výsledků splečnosti PANAV, a.s. a posunout společnost v oblasti řízení lidských 

zdrojů a s ním spojené vzdělávání a rozvoj zaměstnanců vpřed. 

Většina společností z vlastní zkušenosti ví, ţe udrţet se v rozsáhlé konkurenci, udrţet si 

a získat špičkové odborníky je velmi náročné, a vyţaduje si kromě jasně deklarovaných 

principů vlastní zapojení kaţdého manaţera, aktivní přístup a loajalitu kaţdého jedlotlivce 

společnosti – zaměstnance. Společnost PANAV, a.s. je příkladem zaměstnavatele, který mimo 

řešení nelehkých problémů spojených s hospodářskou a finanční krizí nezanedbává,  

ale naopak udrţuje, podporuje a rozvíjí úroveň vzdělání svých zaměstnanců.  

 Co vyplývá z průzkumu a závěru mé diplomové práce a je doporučené pro PANAV, a.s.,   

je pouţitelné i obecně v rámci jiných podnikatelských subjektů. 
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Příloha č. 1 – Organizační struktura PANAV, a.s.  
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Příloha č. 2 – Výstupní dotazní 

 

D O T A Z N Í K 

 

Váţená paní, váţený pane,  

 

předkládám Vám dotazník, kde cílem je získání, vyhodnocení a zpracování údajů 

dotýkajících se PRŮZKUMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI PANAV 

PŘED KRIZÍ A V DOBĚ KRIZE. Předmětný průzkum je součástí mojí diplomové práce  

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, kde studuji 5. ročník na Fakultě 

metalurgie a materiálového inţenýrství a Katedry ekonomiky a managementu v metalurgii. 

Rada bych Vás touto cestou poţádala o několik minut Vašeho času na jeho vyplnění. 

Dotazník je anonymní, proto bych sem poţádala o upřímné a pravdivé odpovědi.  

 Věřím, ţe výsledky a následné návrhy v mojí práci, můţou být přínosem pro Vaši 

zaměstnaneckou pozici a podmínky na Vaše pracoviště. 

 Předem děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku a za jeho následné 

vrácení. 

 

Pokyny k vyplnění dotazníku: 

 při každé otázce vyznačte, prosím, jednu možnost (křížkem v okénku před Vaší odpovědí ) a 
nebo doplňte slovně odpověď, 

 

1. Pohlaví  

 žena 

 muž 

 

2. Věk  

 méně jak 25  
 26 – 35 
 36 – 45 
 46 – 55 
 55 a víc 
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3. Pracovní zařazení  

 úkolový zaměstnanec (režijní dělník, jednicový dělník) 
 mistr  
 technická kontrola 
 referentka/referent 
 vedoucí útvaru 
 ředitel 
 jiné……………. 

 
4. Kolik let jste zaměstnancem v  Panavu, a.s.  

 méně jak 1 rok 
 1 – 3 roky 
 3 – 10 let 
 nad 10 let 

 
5.    Dosažené vzdělání  

 základní 
 střední odborné s výučním listem 
 střední nebo SO bez maturity i výučního listu 
 úplné střední všeobecné 
 úplné střední odborné s výučním listem i maturitou 
 úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) 
 vyšší odborné 
 vysokoškolské  

 
 

6. Zaznamenali jste změny v systému vzdělávání v čase hospodářské krize 
 ano 

  Ne 

 

7. Jak na vás kurzy zapůsobily 

 kladně  

 záporně 

 

8. Odnesli jste si poznatky, které využijete dále v zaměstnání 

 ano  

  Ne 

 

9. Dalo Vám školení a kurzy něco i do osobního života  

 ano 

 ne 
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10. Co jste v kurzech a školeních postrádali (např. delší pauzu, ve více blocích, menší skupiny 

účastníků, památeční certifikát, málo nových informací ...) 

 

11. Co naopak si myslíte, že Vám kurz dal víc od očekávání (např. mnohem více informací, 

hloubka prezentace, příjemné vystupování lektora, inovace školení …) 

 

12. O jaké další kurzy máte zájem v následujícím roce  

 jazykové  

 měkké dovednosti (komunikace, týmová práce) 

 efektivní vedení porad 

 pozitivní řešení pro každý den  

 svářečský kurz      

 vazačský kurz       

 řidičské oprávnění 

 vysokozdvižný vozík 

 počítačový 

 odborný kurz ke své pozici 

 jiný…………… 

 

13. Jste spokojeni s organizací, obsahem, zajištěním kurzů a školením (doprava, lektor, 

informace)  

 ano   

 ne 

 

14. V čem vidíte přínos vzdělávání  
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Příloha č. 3 – Thomas International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


