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ABSTRAKT 

TÉMA: MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKU 

Cílem této bakalářské práce je změřit efektivnost vzdělávání a výcviku báňských 

záchranářů ve společnosti OKD, HBZS, a.s. a případně navrhnout návrhy ke zlepšení 

efektivnosti výcviků v dané společnosti. 

Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům, 

kde jsou popsány základní pojmy, jako je odborná způsobilost, výcvik, systém měření, 

hodnocení efektivnosti, význam vzdělávání a jeho následná zpětná vazba. Druhá kapitola je 

zaměřena na současný stav a také představení společnosti OKD, HBZS, a.s. Popisuje jejich 

předmět podnikání, co je jejich úkolem a další prováděné činnosti. Závěrečná kapitola se 

zabývá praktickou částí, v níţ je rozebrán typ a postup měření, sběr dat a jeho následné 

vyhodnocení slouţící k návrhu pro zlepšení efektivnosti výcviku. 

Klíčová slova: vzdělávání, výcvik, efektivnost, měření, dotazník, účastník, školení, 

hodnocení 

ABSTRACT 

TOPIC: MEASURING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION AND TRAINING 

The aim of this bachelor thesis is to measure the effectiveness of education and 

training of mine rescue workers in OKD, HBZS, Inc. and may propose suggestions for 

improving the effectiveness of training in the company. 

The work is divided into three chapters. The first chapter deals with theoretical 

solutions, which describes the basic concepts such as competence, training, system of 

measuring, assessing effectiveness, the importance of education and subsequent feedback. 

The second chapter focuses on the current status and performance of OKD, HBZS, Inc. It 

describes their business, their assignments and other activities performed. The final chapter 

deals with the practical part, which is approached type and the measurement, data collection 

and subsequent evaluation of the proposal serves to improve the efficiency of training. 

Key words: education, training, efficiency, measurement, questionnaire, participant training, 

assessment 
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ÚVOD 

Současná doba má stále větší nároky na zvyšování výkonnosti zaměstnanců, jejich 

profesionalitu a zefektivnění práce kaţdého jedince. Analýzou vzdělávacích potřeb 

zaměstnanců lze účinně zjistit stávající situaci v oblasti lidských zdrojů - potenciál, schopnosti 

a dovednosti zaměstnanců. Účastníci tohoto cyklu získají dovednosti a znalosti, které jim 

pomohou definovat vzdělávací potřeby zaměstnanců a na základě těchto výsledků sestavit 

jejich profesní a kariérový plán dalšího růstu tak, aby neustále zlepšovali svoji výkonnost a 

zároveň se stávali zodpovědnými za své výsledky a byli více spokojeni v práci i v osobním 

ţivotě. 

Zlepšování efektivnosti a účinnosti má na starost vedení firmy, která chce zapojit své 

zaměstnance a povzbudit je ke zlepšování výkonnosti. Firma, která chce dosáhnout 

efektivnosti, má za úkol poskytovat svým zaměstnancům průběţný výcvik a plánování 

kariéry, definovat jejich odpovědnost a pravomoc, podporovat zaměstnance při stanovení cílů 

a při rozhodování, neustále přezkoumávat potřeby svých zaměstnanců, zajišťovat efektivní 

týmovou práci a také měřit spokojenost pracovníků. 

Předmětem této bakalářské práce je měření efektivnosti vzdělávání a výcviku báňských 

záchranářů. Práce je tvořena jak z teoretického hlediska vzdělávání a výkonnosti 

zaměstnanců, tak jejich měřením a následné analýze, vyhodnocením a doporučením  

ke zlepšení efektivnosti výcviku báňských záchranářů ve společnosti OKD, HBZS, a.s. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A 

VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

Za dnešní výsledky organizací jsou z části odpovědni lidé vzdělávající jejich zaměstnance. 

Vědí, ţe učení je důleţité a výrazně ovlivňuje výkonnost pracovníků na svých pozicích. 

Největší starostí je právě výcvik, který se moţná stává určitým druhem obřadu, plný 

důleţitých termínů, zkratek, módních technik a chytrých aktivit, a to vše s podporou 

nejnovějších technologií byť s úbytkem skutečného učení. To je důvod, proč jsou vzdělávací 

strategie tak důleţité. [9] 

1.1. Základní pojmy 

Odborná způsobilost 

Odbornou způsobilostí rozumíme schopnost zaměstnance plnit zadané úkoly způsobem 

odpovídajícím poţadavkům pro danou funkci, tzv. v poţadované kvalitě, čase a při dodrţení 

všech pravidel souvisejících s danou činností při vyuţití všech svých znalostí. Odbornou 

způsobilost lze dosáhnout výcvikem a vzděláváním. [3] 

Je na organizaci, aby v této souvislosti určila, jakou odbornou způsobilost musí pracovníci 

mít. Pokud ji nedosahují, měla by jim poskytnout příslušný výcvik či zaškolení. Kromě 

odborné způsobilosti se doporučuje udrţovat povědomí pracovníků o závaţnosti a důsledcích 

činností na jakost výrobku a/nebo sluţeb. [6] 

Analýza pracovní funkce 

Pracovní funkce – souhrn úkolů definovaný organizací, které vykonává zaměstnanec  

na konkrétním místě po určenou dobu. 

Analýza pracovní funkce – proces získávání informací o pracovní funkci a jejich následné 

vyhodnocování. 

Popis pracovní funkce – poskytuje základní informace o poţadavcích na způsobilost 

zaměstnance, jeho povinnostech, pravomocích, odpovědnostech, apod. 

Hodnocení odborné způsobilosti zaměstnance 

Hodnocení odborné způsobilosti zaměstnance umoţňuje posoudit, zda je zaměstnanec 

trvale schopen vykonávat danou práci dobře. Přitom můţe být realizováno dvěma způsoby: 

nezávislou organizací nebo v rámci organizace. 
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Rozvoj způsobilosti zaměstnance – nepřetrţitý proces poskytování příleţitostí  

ke vzdělávání a osobnímu rozvoji směřujícímu k rozšíření znalostí a k rozvoji dovednosti 

zaměstnance. 

Vzdělávání – plánovaný proces změny postojů, znalostí a dovedností učením, směřujícím 

k dosaţení efektivního výkonu v určité činnosti či okruhu činnosti. [3] 

 

 

 

Obr. 1.1. Schéma vzdělávání [3] 

 

1.2.  Výcvik 

Výcvik znamená pouţívání systematických a plánovitých vzdělávacích aktivit k podpoře 

učení. Zahrnuje pouţívání formálních procesů přinášejících znalosti a pomáhajících lidem 

získávat dovednosti, které nutně potřebují, aby uspokojivě vykonávali svou práci. Jde o jeden 

z několika moţných kroků, které můţe organizace podniknout k podpoře vzdělávání. 

Důvody k výcviku 

Formální výcvik je opravdu jedním ze způsobů, jak zajistit, aby docházelo k učení a 

vzdělávání, ale můţe být oprávněným kdyţ: 

 Práce vyţaduje dovednosti, které se nejlépe rozvíjejí pomocí formálního instruování; 

 řada lidí vyţaduje různé dovednosti, které je třeba rychle zformovat pro uspokojení 

nových potřeb a nelze si je osvojit běţnou zkušeností; 

 je nutné pracovníkům předat rozhodující informace, aby se zajistilo, ţe splní své 

povinnosti; 

 je třeba zabezpečit společné vzdělávání pro skupinu lidí, která se tak lépe vyrovná 

s programem výcviku, například při orientaci nových pracovníků, proškolení 

v základních dovednostech v oblasti informačních technologií či v komunikačních 

dovednostech. [6] 

 

 

Současná úroveň 

znalostí a dovednosti 

Poţadovaná úroveň 

znalostí a dovedností 
VZDĚLÁVÁNÍ

Á 
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Systematický výcvik 

Výcvik by měl být systematický v tom, ţe bude konkrétně vytvořen, plánován a 

realizován za účelem uspokojování jasně definovaných, zřetelně stanovených potřeb. Takový 

výcvik je zabezpečován lidmi, kteří vědí, jak jej provádět, a jeho účinek je pečlivě 

vyhodnocován. Toto pojetí bylo původně vypracováno v šedesátých letech pro odvětvové 

výbory výcviku a je tvořeno jednoduchým čtyřfázovým modelem, který znázorňuje obr. 1.2. 

[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2. Model systematického výcviku [5] 

 

Typy výcviku 

Programy výcviku nebo jednotlivé výcvikové akce se mohou týkat kterékoliv 

z následujících záleţitostí: 

 manuální dovednosti (zručnosti); 

 dovedností v oblasti informačních technologií; 

 výcviku vedoucích týmů nebo dohlíţitelů; 

 výcviku manaţerů; 

 interpersonálních dovedností, například schopnosti vést, vytváření týmům skupinové 

dynamiky, neurolingvistiského programování; 

 osobních dovedností, například asertivity, koučování, komunikování, time 

managementu; 

1. Identifikovat potřeby výcviku 

2. Plánovat program výcviku 

3. Realizovat výcvik 

4. Vyhodnotit výcvik 

metody zařízení místo instruktoři 
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 výcviku procedur nebo praktik pouţívaných v organizaci, například v politice a praxi 

orientace pracovníků, zdraví a bezpečnosti, řízení pracovního výkonu, uplatňování 

stejných příleţitostí nebo řízení/zvládání rozmanitosti. [5] 

1.3.  Efektivnost výcviku 

Efektivní výcvik vyuţívá systematický přístup s důrazem na analýzu dovedností. Účel 

výcviku by měl být jasně definován v podobě „přízračného chování“, které by mělo být 

výsledkem výcviku, a v podobě očekávaného „konečného chování“. Konečné chování lze 

vyjádřit konstatováním ve smyslu: „Po ukončení tohoto výcviku bude účastník schopen …“ 

Definování přízračného a konečného chování poskytne základnu pro vyhodnocování, které je 

podstatnou sloţkou při zabezpečování úspěšného výcviku. 

Obsah výcviku by se měl týkat obsahu práce účastníků. Pouţité metody výcviku by měly 

odpovídat účelu vzdělávání a charakteristikám účastníků – jejich práci, potřebám vzdělávání, 

předchozím zkušenostem, úrovní znalostí a dovedností i tomu, jak budou účastníci ochotni se 

vzdělávat (motivace ke vzdělávání). [5] 

Efektivnost výcviku lze chápat jako stupeň plnění cílů, kterých mělo být výcvikem 

dosaţeno. Hodnocení efektivnosti výcviku je však často znesnadněno, a to hned z několika 

důvodů: 

 Existují různé formy výcviku (pro různé skupiny zaměstnanců). 

 Často je velmi obtíţné určit, po jaké době od ukončení výcviku má být efektivnost 

posuzována. 

 Na lepším naplňování cílů mohou mít vliv i jiné faktory (změna pracovního prostředí, 

změna odměňování, časté organizační změny apod.). 

Z tohoto důvodu je vhodné rozdělit výcvik do dvou základních skupin. 

 Výcvik zaměřený na rozvoj manuálních dovedností a zručnosti (tento typ výcviku 

převažuje zejména u dělnických profesí). 

 Výcvik zaměřený na rozvoj manažerských duševních schopností, metod a technik 

(tento typ výcviku je obvyklý zejména u manažerských profesí). [3] 

U výcviku zaměřeného na rozvoj manuálních dovedností a zručností lze sledovat jeho 

efektivnost velmi záhy, prakticky ihned po ukončení výcviku. Pokud tomu ovšem nebrání 

zvláštní okolnosti. 
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U výcviku zaměřeného na rozvoj manaţerských schopností a dovedností, je nutné 

hodnotit efektivnost výcviku s časovým odstupem či dokonce průběţně v určitém období po 

ukončení výcviku. Dobu, po kterou bude hodnocení prováděno je však nutné určit jiţ při 

souhrnném plánování vzdělávání a výcviku. Tento typ výcviku je častý u manaţerských 

profesí. U členů vrcholového vedení se však očekává, ţe dovedou sami posoudit efektivitu 

výcviku. [3] 

 

 

Obr. 1.3. Efektivnost výcviku a cena výcviku jako funkce vhodného tréninkového 

systému [7] 

 

1.3.1. Výcvik a získaní komplexního úkolu 

Dnešní systémy výcviku jsou více komplikované neţ kdy předtím neboť předpokládají 

obrovské výzvy pro trénink. Počítače mohou být uţívány pro zdokonalování výcviku 

komplikovaných úkolů a simulovat komplikované scénáře za účelem zadaných zkoušek. 

Podstata ţádostí můţe ve výsledku vytvořit vnoření do výcvikového prostředí. Kvůli těmto 

charakteristickým rysům, tréninkové systémy zaloţené na počítačích mohou dávat iluzi  

o výcviku, ale bez učení principů zvuku mohou být neúčinné. Tréninkové systémy, zdali jsou 

zaloţeny na PC nebo ne, musí být zaloţeny a odvozeny na jiţ odzkoušených a ověřených 

principech učení. 

Několik výcvikových směrnic může být odvozeno ze zkráceného hodnocení výzkumu 

výcviku představeného zde: 

 

 První - praktici potřebují uváţit účinnost a efektivitu výcviku a uvědomit si klesající 

návratnost zvýšené spolehlivosti. Efektivnost výcviku je definována jako výcvik, který 
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vede ke zvyšování výkonu. Je to obvykle měření zájmu v bádání výcviku, neboť jedna 

metoda tréninku je víc efektivní neţ další metoda. 

 Druhá - pozornost by měla být vztaţena k identifikaci míry věrnosti, které jsou nejvíce 

významné k operačnímu nastavení. 

 Třetí - výcvik by měl být zaměřen na ty úlohy, jeţ jsou kritické pro výkon. 

 Čtvrtá - poznávací úkolová analýza ukázala příslib jakým způsobem poznat kritické 

sloţky úkolů a ţe by měly být jedním z počátečních kroků v rozvíjení tréninkových 

systémů. 

 Pátá - cvičení by mělo slouţit k tomu, aby pouze zlepšovalo. 

 

Nejdůleţitější část - Vyplnění mezery mezi periodami cvičení s poznávacími úlohami nesmí 

být škodlivé nýbrţ prospěšné. 

 

 Šestá - součásti zaloţené na tréninkovém programu se otáčejí kriticky na přesně 

zjištěných kritických sloţkách. 

 

Výcvik by měl podporovat porozumění o tom, jak se součásti ovlivňují v souvislosti  

s plněním úkolů. 

 

 Sedmá - trénink by měl být výslovně navrţen k tomu, aby podporoval vývoj shodných 

částí úkolu. 

 

Nakonec, sociální hledisko učení, jako pozorovací učení by mělo směřovat  

k individualizovanému poučení. [7] 

1.3.2. Zpětná vazba 

Metoda vícenásobné zpětné vazby je známa a pouţívána jiţ několik desetiletí. Pouţívají ji 

– nejčastěji pod názvem 360stupňová zpětná vazba – mnohé firmy na celém světě. Informace 

od celého okruhu lidí (proto 360 stupňů), s nimiţ manaţer spolupracuje, je to nejcennější, co 

mu mohou dát. [8] 

Třistašedesátistupňovou zpětnou vazbu definoval Ward (1995) jako „systematické 

shromaţďování údajů o pracovním výkonu jedince nebo skupiny, získaných z řady zdrojů, 

hodnotících tento pracovní výkon, na něţ navazuje poskytování zpětné vazby.“ 
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Dalším zdrojem, který ovlivnil vznik 360stupňové zpětné vazby, bylo hodnocení 

pracovního výkonu, tradičně vykonávané bezprostředním nadřízeným hodnoceného 

pracovníka. K tomuto hodnocení se později přidalo sebehodnocení a hodnocení ostatními 

kolegy. Doplnění o jejich pohled nebylo samoúčelné, ale činilo zpětnou vazbu objektivnější. 

[8] 

Zpětná vazba má obvykle podobu nějaké klasifikace nebo bodování týkajícího se různých 

stránek pracovního výkonu. Třistašedesátistupňová zpětná vazba je známa také jako více-

zdrojové hodnocení nebo zpětná vazba od více posuzovatelů. [5]   

Společnou vlastností je, ţe poskytuje systému ţivotně důleţité informace. Ať uţ zpětná 

vazba funguje kdekoliv, její podstata zůstává stejná: očima jiných poskytuje důleţitou 

informaci o tom, jak fungujeme. Bez ní zůstáváme zaslepení subjektivním vnímáním 

vlastních schopností a chování. Hrozí riziko chybného rozhodnutí a v současném 

dynamickém světě se to nejen manaţerovi, ale i celé firmě rychle vymstí. [8] 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba obvykle získává údaje z dotazníků, které měří 

z různých úhlů chování jedinců v porovnání s nějakým seznamem schopností. [5] 

1.4.  Problematika měření a vyhodnocování 

Politika se stává marketingovou záleţitostí. Uţ nejsou jen a jen vůdčí hodnoty, které 

rozlišují pravici a levici, ale je zde stále silnější imperativ veřejného mínění. Politici sledují 

průzkumy, respektive jsou jimi řízení, protoţe si málokdo z nich troufne učinit rozhodnutí, 

které by bylo jiné, neţ je „hlas lidu“. Něco podobného máme i při vyhodnocování 

vzdělávacích aktivit, kde dominují průzkumy spokojenosti. Ta se měří lépe neţ vliv 

vzdělávacích aktivit na výsledky. Do značné míry je tato praxe pochopitelná. Volič nebo 

účastník nějakého kurzu je vţdy v roli zákazníka. Všichni potřebujeme zákazníka, který se 

vrací. Personalista stěţí obhájí pokračování kurzu, který je hodnocen účastníky jako ztráta 

času. Na druhé straně však také víme, ţe řízení se veřejným míněním (populismus) nikdy 

nedovedl ţádnou společnost k nadprůměrné výkonnosti. Pakliţe tedy chceme měřit efekt 

vzdělávací aktivity, musíme balancovat mezi něčím mnohdy tak iracionálním jako je 

hodnocení spokojenosti a něčím, co je faktickým, ale zároveň v málo výlučném vztahu 

k vzdělávání aktivitě. 

Základním problém je ten, ţe vzdělávání působí s velkým zpoţděním. Při takovém 

zpoţdění není moţné oddělit podíl všech moţných vlivů. V psychodiagnostice je velmi dobře 

propracována psychometrie. A v ní lze nalézt konflikt mezi spolehlivosti výzkumné metody a 
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platností. Metody s vysokou spolehlivostí výzkumné metody obvykle neoplývají příliš velkou 

platností. A taktéţ je tomu naopak. Obecně platí, ţe v sociální realitě, čím více jsme schopni 

něco přesně změřit, tím to má menší výpovědní hodnotu. 

Není však třeba rigorózně ctít experimentální metodologii. Pro nás je postačující, jestliţe 

víme, ţe výkonnost firmy, divize vykazuje růst i po odečtení známých vlivů. I kdyţ lze mít 

řadu výhrad k měření výkonnosti nebo měření vztahu vzdělávací aktivity a pracovního 

výkonu, je třeba obojí provádět. Abychom eliminovali nedokonalosti našich měřících 

nástrojů, je třeba je dobře „namíchat“, aby se vzájemně doplňovaly. [1] 

1.4.1. Systém metod měření 

Metody měření můţeme systematizovat podle různých hledisek. Nejčastěji můţeme dělit 

metody podle toho, zda následují bezprostředně po vzdělávací aktivitě nebo aţ po určitém 

odstupu, a podle toho, kdo je autorem hodnocení (samotný účastník nebo někdo „zvěnčí“). 

Jiné hledisko se uplatní podle formy záznamu. Hodnocení můţeme mít ve formě „tuţka-

papír“ nebo v elektronické podobě. [1] 

Rozšířeným a známým členěním metod měření je model, který vychází z Kirkpatrickova 

příspěvku. 

 Úroveň reakce (dotazníky spokojenosti apod.). 

 Úroveň učení (testování znalostí). 

 Úroveň chování (zhodnocení dovedností). 

 Úroveň výsledků (měření dopadu do reálné výkonnosti). 

 Úroveň postojů (motivy a názory). [13] 

1.4.2. Metody dle autorství a časového horizontu 

Autorem hodnocení můţe být sám subjekt – účastník vzdělávací aktivity, nebo objekt – 

pozorovatel, který se samotného vzdělávání neúčastnil. 

Krátkodobý časový horizont je obvykle dán horní hranicí jednoho měsíce. Dlouhodobý 

časový horizont je nad touto hranicí, nejčastěji s tří aţ šestiměsíčním odstupem nepočítaje 

v tom různé aktivity zaloţené na znovu-poznání. Této horní hranice se dosahuje  

u rozsáhlejších vzdělávacích projektů. [1] 
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Dotazník spokojenosti 

Dokument, který obsahuje otázky, jeţ mohou být sestaveny v různých formátech: 

uzavřené, s otevřeným koncem, s povinným výběrem, s prioritou náslechu. Jeho účelem je 

shromáţdění údajů o zaměstnání, úkolech a postoji zaměstnance k různým aspektům práce. 

Zaměstnanci mohou být poţádání, aby označili, jak vidí úroveň obtíţnosti a důleţitost úkolů, 

které provádí a jak často je provádí. Dotazník se můţe zaměřit na oblasti nechuti, nebo odporu 

a pátrat po informacích vztahujících se ke zkušenosti, školení a motivaci zaměstnance. [2] 

Hodnocení spokojenosti s kurzem je dobré provádět s drobným odstupem, nikoli 

bezprostředně na závěr samotného kurzu, kdy mohou být účastníci pod vlivem různých haló 

efektů. Vhodná je doba tři aţ sedm dní po ukončení kurzu nebo jeho části. [1] 

Dotazníky spokojenosti mají obvykle tuto strukturu: 

 Uţitečnost a potřebnost vzdělávací aktivity, 

 působení lektora (jeho odborné a didaktické kvality), 

 dynamika vzdělávání aktivity (výstavba kurzu, jeho rytmus), 

 kvalita výukových materiálů a vhodnost uţití didaktických pomůcek, 

 prostředí kurzu (učebna), 

 organizační zajištění (stravování, ubytování apod.). [1] 

Výhody: 

 Poměrně levný pro výrobu a nenáročný na organizaci. 

 Můţe být pouţit pro velký počet lidí, jestliţe je dostupné příslušné vybavení, kde by 

se mohli shromáţdit. 

 Můţe být pouţit pro zaměstnance široce rozptýlené v zeměpisných oblastech. 

 Návrh můţe zaměstnancům umoţnit, aby odpovídali snadno a rychle. 

Nevýhody: 

 Obecně platí, ţe míra odpovědí na dotazníky není vysoká. 

 Otázky mohou mít dvojí význam, nebo je respondenti nemusí pochopit. 

 Analýza odpovědí můţe být časově náročná. 

 Míra odpovědí na dotazníky můţe být nízká, coţ můţe časem nepříznivě ovlivnit 

databázi a závěry. [2] 

Dopis lektorovi/dopis sobě 

Podobně jako Dotazník spokojenosti můţeme pouţít metodu „Dopis lektorovi“. 

Někdy můţe být vhodné obě metody spojit do jedné. 
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Obvykle Dopis lektorovi/sobě obsahuje strukturu návodu, podle které účastníci 

postupují při psaní dopisu. Podobně jako Dotazník spokojenosti je administrován s určitým 

odstupem školení. Na samotném školení probíhá ústní zpětná vazba (tzv. „balení kufru“), 

která dovoluje první utřídění přínosů.  

Je samozřejmé, ţe Dopis lektorovi, respektive sumarizace těchto dopisů, doputuje 

k adresátovi (lektorovi) jako součást zpětné vazby. Tento dopis společně s hodnocením 

spokojenosti, respektive jejich sumarizace, které dovoluje softwarový program, jsou 

předávány lektorům jako zpětná vazba. 

 „Dopis lektorovi (nebo také varianta „Dopis sobě“) také napomáhá transferu znalostí a 

dovedností do praxe. Nejedná se tedy jen o nástroj měření. Zatímco dotazníky spokojenosti 

umoţňují jednoduchou kvalifikaci, dopis lektorovi či sobě nabízí kvalitativní informace. 

Zatímco dotazník spokojenosti vyţaduje minimální čas a úsilí, dopis lektorovi či sobě 

vyţaduje nepoměrně více času a úsilí. [1] 

Auto-feed-back 

Účastník kurzu si po určité době (půl roku aţ rok) poskytuje zpětnou vazbu sám sobě. 

Předmětem této zpětné vazby je vyhodnotit vztah změny a kvality osobního přispění a 

profesního osobního rozvoje (vzdělávání). Je zřejmé, ţe nejde jen o diagnostickou, ale také  

o korektivní metodu. 

Rozvojový plán 

Obsahuje část sebehodnocení, kde účastník sleduje v dané oblasti míru plnění 

přírůstku nových znalostí, nových dovedností a jejich uplatňováním v praxi. Tento přírůstek 

dokumentuje nejen číselně, ale především konkrétními příklady. Dále identifikuje zdroje a 

bariéry. Jinou variantou rozvojového plánu je tréninkový deník (více časově limitovaný). 

360° zpětná vazba 

Otázky 360° zpětné vazby jsou zacíleny na pokrok od doby zahájení výcvikového či 

rozvojového programu. Účastník se při sebehodnocení hodnotí nejen pomocí čísel, ale svá 

hodnocení doprovází komentáři, které jsou odpovědí na jednu otázku: „Podle čeho to druzí 

mohou poznat?“ 

Pretest-retest 

Znalostní test je proveden při zahájení školení a pak s nějakým odstupem po ukončení 

školení. Tento odstup je nezbytný, abychom neměřili jen krátkodobou paměť. 
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 Testy jsou koncipovány tak, aby odráţely pochopení významu a smyslu, nikoli 

zapamatování detailu. Ke kaţdé otázce je nabízeno několik variant (obvykle čtyři aţ šest) 

odpovědí, z nichţ můţe být libovolný počet správných či nesprávných. V elektronické formě 

mohou být testy koncipovány daleko více promyšlené, neboť zde odpadá náročnost 

vyhodnocování.  

 Někdy můţe být zdárné absolvování pretestu podmínkou k účasti na daném kurzu.  

Po jeho skončení následuje retest, který nemusí mít stejné otázky, dokonce ani nemusí být 

stejného druhu. Funkci retestu můţe splňovat i případová studie. Zde však vyvstává problém 

srovnatelnosti pretestu a retestu. V takovém případě musí být vztah znalostního testu 

(pretestu) a případové studie (retest) ověřován. 

Assessment/Development Centre 

Při diagnostice dovedností je potřebujeme „vidět“. K tomu je nejvhodnější metoda 

Assessment Centre, kterou charakterizuje počet pozorovatelů – hodnotitelů vyšší neţ dva. 

V rámci Assessment Centre se můţe jednat o ukázku práce, praktickou zkoušku, například 

zapojení pobočkové ústředny a propojení s dalšími zařízeními a podobně. Pochopitelně, ţe 

Assessment Centre je vhodné pro diagnostiku „měkkých“ manaţerských a prodejních 

dovedností. 

 Pozorovatele – hodnotitele mohou být pouze z interního prostředí, případně 

v odůvodněných případech doplnění o osobu či osoby z externí firmy. 

1.4.3. Metody dle způsobu záznamu 

V zásadě můţeme zaznamenávat hodnocení na papír, nebo ho můţeme provádět přímo 

v elektronickém prostředí. 

Metody ve formě „tužka-papír“ 

Tento způsob záznamu je rozšířen především u dotazníků spokojenosti. Na ně pak 

navazuje hodnocení nadřízeným, které taktéţ můţe být „papírové“. Tyto výstupy jsou pak 

zpracovány, zde jiţ za vyuţití elektronických prostředků. 

 U dotazníků spokojenosti účastnící obvykle zaškrtávají určité číslo na číselné škále, 

případně připojují komentář. U testování znalostí jsou obvyklé odpovědí typu „ano-ne“, 

„souhlasím-nesouhlasím“, případně výběr správné varianty z několika nabízených moţností. 

 Papírové metody jsou jednoznačně na ústupu. Přeci jenom se s nimi budeme potkávat 

při jednorázových vzdělávacích aktivitách pro pracovníky, po které není samozřejmostí 

přístup na intranet či internet. 
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Elektronické testování nárůstu znalostí, dovedností a změny postojů 

Elektronické nástroje se uplatňují ve všech oblastech, kde jsme pouţívali metodu 

„tuţka-papír“, tedy nejen u měření nárůstu znalostí, ale i třeba v psychodiagnostice, 

360°zpětné vazbě a podobně. 

Nejrozšířenějším je a i nadále bude elektronické testování znalostí. Stále častěji se 

bude uplatňovat testování změny postojů. Zde dojde ke sblíţení tohoto měření s měřením 

motivačního klimatu. S určitými komplikacemi se bude uplatňovat i testování dovedností. 

Tyto komplikace budou dány především podstatně vyšší náročností na takový testovací 

nástroj. 

Elektronické testování usnadňuje komunikaci výsledků měření na všechny 

zainteresované. Nepochybně je před námi boom elektronického testování, které půjde ruku 

v ruce se standardizovanými kurzy. To ve svém důsledku přinese zkvalitnění vzdělávacích 

aktivit, zároveň však takový boom odhalí rezervy elektronické metody. [1] 

1.4.4. Výběr metod vyhodnocení efektivity vzdělávací aktivity 

Volba metod měření je prováděna jiţ ve fázi designování vzdělávací aktivity. Ještě 

předtím, ve fázi identifikace rozvojových a vzdělávacích potřeb byly stanoveny jednotky 

měření a kritéria. Nyní je potřeba výběr metod definitivně potvrdit. Výběr je podmíněn 

naplněním jednoduchých poţadavků. 

 Musí umoţnit sledovat rozdíl mezi vstupem a výstupem. 

 Pakliţe nejsou k dispozici údaje na vstupu, musí být takového charakteru, aby byl 

moţný benchmarking. 

 Obsahují subjektivní a objektivní metody měření alespoň na dvou různých úrovních 

měření. [1] 

1.4.5. Komunikace výsledků měření 

Nejrozšířenější praxí je, ţe jednotlivá měření sumarizuje pověřený pracovník rozvoje 

lidských zdrojů, který tyto výsledky předává svému nadřízenému a nadřízenému účastníků 

kurzu. K lektorovi se nejčastěji dostává jen negativní zpráva, mnohdy ve zjednodušené 

podobě - „Kurz nebyl nejlépe hodnocen, co s tím uděláte?“ To je praxe. Která nepředstavuje 

efektivní nakládání se získanými měřeními, jeţ byly pracně získány. 
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Příjemci vyhodnocování vzdělávací aktivity 

V zásadě platí, ţe zpracované výsledky měření dostávají všichni zainteresovaní. Obvykle 

to jsou: 

 Nadřízený účastníků vzdělávací aktivity, 

 manaţer rozvoje lidských zdrojů, 

 nadřízený lektor, 

 lektor, 

 účastníci. 

Obvyklý průběh 

Výsledky měření jsou obvykle zpracovány do závěrečné zprávy ze vzdělávací aktivity. 

Tato zpráva obsahuje nejen přehled uskutečněných měření, ale i interpretace. Závěrečná 

zpráva je posléze prezentována zainteresovaným. Po prezentaci následuje diskuze. Takový 

průběh je však představitelný u komplexního pojetí. [1] 

1.4.6. Hodnocení efektivnosti výcviku 

Úspěšné organizace dnes uţ velmi dobře vědí, ţe chtějí-li patřit k těm nejlepším 

v konkurenci, potřebují k tomu výkonné, vysoce znalé, vzdělané, motivované a současně 

loajální a spokojené zaměstnance. Ale takové zaměstnance si musí organizace připravit 

většinou sama. Efektivními výchovnými a vzdělávacími programy je přimět k přemýšlení a 

pak postupně jejich způsob myšlení měnit v souladu s vlastní strategií. 

Kvalita, efektivita a úspěšnost podnikového vzdělávání jsou tak závislé nejenom na jeho 

vhodně zvolené struktuře, ale především i na přístupu a angaţovanosti všech účastníků 

podnikového vzdělání. Z dostupných zkušeností vyplývá, ţe hodnocení podnikového vzdělání 

v současnosti probíhá nejčastěji ve čtyřech základních úrovních: 

 Hodnocení úrovně a významu vzdělávacích aktivit přímých účastníků 

vzdělávání/výcviku. 

 Hodnocení mnoţství získaných znalostí a dovedností, nejčastěji prostřednictvím 

testů či přezkoušení lektorem, resp. školitelem. 

 Hodnocení vyuţití získaných poznatků v praxi (účastníkem vzdělávání a přímým 

nadřízeným), popřípadě hodnocení skutečně prokazatelných změn v pracovním 

chování (přímým nadřízeným). 

 Hodnocení skutečné efektivity (na základě stanovených výrobních či nákladových 

ukazatelů v závislosti na konkrétním typu či formě vzdělání). 
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Hodnocení skutečné efektivity bývá nejobtíţnější. Je proveditelné pouze u přímých 

výrobních faktorů, jeţ lze školením, resp. vhodným výcvikem bezprostředně ovlivnit.  

Za hodnocení skutečné efektivity je moţno povaţovat i pravidelné sledování plnění předem 

stanovených cílů. Chceme-li však dosáhnout kvalitního a efektivního systému řízení 

organizace, musíme i v případech systému vzdělávání umět formulovat měřitelné ukazatele a 

pravidelně je vyhodnocovat. [4] 

Index efektivnosti výcviku 

Hodnocení efektivnosti se provádí u všech hledisek, u kterých bylo rozhodnuto, ţe se 

budou hodnotit. Toto rozhodnutí musí být provedeno jiţ ve fázi plánování výcviku. 

Z hledisek, které se hodnotí stupnicí 1 – 5,  se vypočítává index efektivnosti výcviku: 

                                          
                     

                        
             (1.1) 

Index počítá přímý nadřízený zaměstnanec a to i u dotazníků, kde hodnocení provádí 

samotní zaměstnanci. 

Pokud vypočtený index efektivnosti výcviku je vyšší neţ 80%, lze povaţovat výcvik 

za velmi efektivní. Pokud je index efektivnosti výcviku v rozmezí 60 – 80%, lze povaţovat 

výcvik za efektivní. V případě, ţe index efektivnosti výcviku je niţší neţ 60%, byl výcvik 

neefektivní a je zapotřebí přijmout okamţitá opatření k nápravě. [3] 

1.5. Motivace ke vzdělávání 

Lidé musejí být motivováni se učit 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 jiných. Musejí tedy mít jasnou představu o tom, jak by se v tomto případě měli 

chovat. Aby byli motivování, musejí vzdělávající se lidé nalézat  

ve vzdělávání uspokojení. Ke vzdělávání bývají nejochotnější, jestliţe to uspokojuje jednu 

nebo více jejich potřeb. A na druhé straně, i nejlepší programy vzdělávání mohou selhat, 

jestliţe je jejich účastnící nepovaţují za uţitečné. [5] 
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2. PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

OKD, HBZS, a.s. je česká právnická osoba, která byla zapsána v Obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna 1994. 

Předmět podnikání: 

 Protipoţární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce. 

 Montáţ, revize a opravy protipoţárních zařízení, včetně plnění hasicích přístrojů. 

 Montáţ, servis a opravy technologických zařízení. 

 Technické a ekonomické činnosti. 

 Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně sluţeb. 

 Poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace. 

 Ostatní vzdělávání. 

 Mechanické opravy na zakázku nebo na smluvním základě. 

 Koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje. 

 Zprostředkování obchodu. 

 Fotografické sluţby. 

 Výkon činnosti stanovené v § 7 zák. 440/92 Sb. a navazujících právních předpisů v 

rozsahu uděleného oprávnění ČBÚ. 

 Montáţ, opravy a údrţba vyhrazených elektrických zařízení. 

 Činnost dle ustanovení § 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě v platném znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h). 

 Činnost dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě v platném znění písm. a), c), d), h). 

 Montáţ, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a 

periodické zkoušky nádob na plyny. 

 Zprostředkování obchodu a sluţeb. 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

 Nakládání s odpady. 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

Úkolem báňské záchranné sluţby je provádět záchranné práce a rychlé a účinné 

zásahy k záchraně lidských ţivotů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci 

v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií. 
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Kromě těchto úkolů báňská záchranná sluţba vykonává i jiné činnosti  

v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např.  

ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. Spolupracuje s organizacemi při 

havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

zejména tím, ţe provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro 

zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. Dále plní úkoly a povinnosti 

vyplývající pro ni téţ ze zvláštních právních předpisů. 

Hlavní úkoly HBZS 

 Zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky, 

 zajišťuje lékařskou sluţbu první pomoci v podzemí, 

 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů, 

 opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oţivovací 

přístroje a záchranářskou techniku, 

 metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS, 

 kontroluje zařízení a prostředky slouţící havarijní prevenci a havarijní plány, 

 školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údrţbu a opravy detekčních a 

indikačních přístrojů pro kontrolu sloţek důlního ovzduší a analytiky plynových 

laboratoří, 

 dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře. 

Další prováděné činnosti: 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady, 

 provoz technologických zařízení pro výrobu certifikovaných výrobků z popelovin, 

 opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů, 

 provoz, servis, údrţba a pronájem důlních svítidel, nabíjecích stojanů, 

sebezáchranných přístrojů, detekční a indikační techniky, 

 provoz centrální lampovny OKD, 

 otryskávání kovových výrobků, 

 trhání prostého betonu, ţelezobetonu, skla bez pouţití trhací práce pomocí 

hydraulického zařízení, 

 měření úniků tepla termovizní kamerou, 

 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví, 
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 chromatografické rozbory ovzduší, 

 fotodokumentace a videozáznamy, 

 technicko-poradenská a konzultační činnost, 

 zkušebnictví a testování. [10] 

2.1.  Požadavky na odbornou způsobilost báňských záchranářů 

Báňským záchranářem se můţe stát ten, kdo: dosáhl věku 21 let a je zdravotně způsobilý 

pro práce v báňském záchranném sboru, má nejméně dvouletou odbornou praxi, z toho 

nejméně jeden rok při vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem; u lékaře je postačující jen odborná praxe, absolvoval základní školení a praktický 

výcvik pro báňské záchranáře a úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku z báňského 

záchranářství na hlavní báňské záchranné stanici, sloţil slib báňského záchranáře do rukou 

ředitele hlavní báňské záchranné stanice; členové báňského záchranného sboru státní báňské 

správy skládají slib báňského záchranáře do rukou předsedy Českého báňského úřadu.  

Po sloţení slibu obdrţí průkaz báňského záchranáře. 

Zdravotní způsobilost posuzuje lékař zdravotnického zařízení poskytující zaměstnavateli 

závodní preventivní péči. 

Základní školení a praktický výcvik trvá 80 vyučovacích hodin. U absolventů vysokých 

škol a u báňských záchranářů, kteří v posledních dvou letech neabsolvovali praktický výcvik, 

můţe ředitel báňské záchranné stanice základní školení a praktický výcvik zkrátit aţ na 40 

vyučovacích hodin. 

Báňský záchranář nemůţe plnit úkoly báňské záchranné sluţby, pokud se nepodrobí 

preventivní lékařské prohlídce alespoň jednou za rok a mimořádné prohlídce vţdy po nemoci 

delší neţ 4 týdny, po úrazu, který mohl ovlivnit jeho zdravotní způsobilost pro vykonávanou 

funkci, v případech, kdy tak stanoví zvláštní předpis a také tehdy, jestliţe lze odůvodněně 

předpokládat, ţe se změnila způsobilost zaměstnance k vykonávané funkci, a není na základě 

těchto prohlídek uznán zdravotně způsobilým plnit tyto úkoly. 

Báňský záchranář pracující v organizaci si udrţuje odbornou způsobilost tím, ţe nejméně 

jednou za čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik v rozsahu jedné směny. 

Báňský záchranář nemůţe plnit úkoly báňské záchranné sluţby, pokud si neudrţuje 

odbornou způsobilost, fyzickou připravenost a pracovní návyky potřebné pro vyplnění úkolů 

báňské záchranné sluţby. Dostatečnou fyzickou připravenost prokazuje splněním kritérii 

nejméně jednou za 12 měsíců. 



Bakalářská práce  Lucie Tesařová 

29 

 

Báňský záchranář mladší 45 let ztrácí odbornou způsobilost také v případě, ţe alespoň 

jednou za 18 měsíců nevykoná stálou pohotovostní sluţbu na hlavní báňské záchranné stanici 

nebo na závodní báňské záchranné stanici se stálou pohotovostí; to se nevztahuje na členy 

báňského záchranného sboru státní báňské správy. [11] 

2.2.  Projekty školení a výcviku báňských záchranářů 

Školení a výcvik členů báňského záchranného sboru a ostatních zaměstnanců se řídí 

projekty, které jsou stanoveny ve vyhlášce o BZS. 

 Projekt základního školení a praktického výcviku báňských záchranářů. 

 Projekt udrţování odborné způsobilosti báňských záchranářů. 

 Projekt školení četařů. 

 Projekt speciálního výcviku vedoucích ZBZS a jejich zástupců. 

 Projekt školení a praktického výcviků záchranářů – potápěčů včetně opakovacích 

školení a cvičení. 

 Projekt školení četařů – potápěčů. 

 Projekt základního školení a praktického výcviku záchranářů – lezců. 

 Projekt opakovacího školení a praktického výcviku záchranářů – lezců. 

 Projekt školení a výcviku vedoucího mechanika, zástupce vedoucího mechanika 

ZBZS a mechanika ZBZS. 

 Projekt základního školení a praktického výcviku pouţivatelů pracovních dýchacích 

přístrojů. 

Pro všechny projekty platí, ţe jedna hodina školení (přednášky, exkurze, ověřování 

znalostí apod.) trvá 45 minut; jedna hodina praktického výcviku a přípravy k němu trvá 60 

minut (pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak). 

Všechny projekty budou průběţně vyhodnocovány a po souhlasu ČBÚ v případě potřeby 

změněny. Tam, kde je to v projektu uvedeno, budou obsahy osnov a organizační opatření 

aktualizovány rozhodnutím ředitele HBZS.  

Všechny výchovně vzdělávací akce podle těchto projektů kontrolují vedoucí zaměstnanci 

HBZS a zaměstnanci útvaru taktiky, výchovy a výcviku HBZS. O kaţdé hospitalizaci je 

veden záznam ve výkazu školení vedeném podle příslušného projektu, který je uloţen 

v útvaru taktiky, výchovy a výcviku HBZS. [11] 
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2.3.  Školení nových záchranářů za rok 2010 

Ve třech kurzech nováčků bylo vyškoleno celkem 41 nových záchranářů. Z toho bylo  

pro doly a. s. OKD 34 a pro ostatní ZBZS v obvodu působnosti 5 nových záchranářů, 1 pro 

HBZS Hodonín a 1 inspektor OBÚ Ostrava. Školení nových záchranářů se skládá ze dvou 

částí a to teoretické školení (přednášky, exkurze, ověřování znalostí) a praktický výcvik. 

Ostatní opakovací školení a výcvik 

Opakovací periodické 3 - denní školení kontrolorů PHP  10 

Mechanici        34 

Lezci         33 

Potápěči        17 

Četaři HBZS        10 

 

Ověřování fyzické připravenosti. Spiroergonomická vyšetření 

Spiroergonomického vyšetření podle Směrnice ředitele HBZS k provádění ověřování 

fyzické připravenosti báňských záchranářů v Hornické nemocnici v Karviné Novém Městě se 

zúčastnilo celkem 730 záchranářů. 230 záchranářů dosáhlo nadprůměrného výkonu, 453 

průměrného výkonů a 43 podprůměrného výkonu. Čtyři záchranáři, kteří opakovaně nesplnili 

stanovený výkon pro svoji skupinu a u kterých se vyskytly i další zdravotní problémy, byli 

z báňského záchranného sboru vyřazeni. [10] 
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Obr. 2.1. Vývojový diagram - Základní školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře [12] 
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Vývojový digram na obr. 2.1. znázorňuje proces přijetí uchazečů pro základní školení 

a praktický výcvik báňských záchranářů na základě získaných přihlášek. Podrobnější popis 

procesu je zaznamenán v tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1. Popis procesu - Základní školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře [12] 

Vlastník procesu Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

Přijímací řízení 

Definice: Na základě získaných přihlášek od uchazečů o záchranářský kurz je rozplánován 

průběh přijímacího řízení.   

Přijímací řízení zahrnuje prohlídku lékařem HBZS, psychotesty, vstupní 

pohovor s vedoucím útvaru výchovy, výcviku a taktiky. 

Vstup:   

obdrţel vstup Přihláška pro uchazeče o kurz 

Výstup:   

vytváří výstup Potvrzení o účasti na přijímacím řízení 

Organizační odpovědnost:   

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního inţenýra – lékař HBZS 

Příprava základního školení a praktického výcviku 

Definice: Součástí schváleného Plánu práce HBZS pro ZBZS pro daný rok je Rozpis 

školení a cvičení pro nováčky záchranáře. Kurzy jsou připravovány tak, aby byly 

dodrţovány schválené Projekty základního školení a výcviku báňských 

záchranářů. Přípravou kurzu se rozumí odzkoušení techniky, příprava učebny, 

studijních materiálů a učebních pomůcek. 

Vstup:   

obdrţel vstup Rozpis základního školení a praktického výcviku 

Organizační odpovědnost:   

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního inţenýra 

provádí Útvar hlavního mechanika 

Školení (teoretická a praktická část) 

Definice: Odpovědní pracovníci útvarů zajišťují průběh školící akce dle stanoveného 

rozpisu. O provedených činnostech jsou vedeny záznamy.  

Výstup:   

vytváří výstup Prezenční listina 

vytváří výstup Výkaz školení a výcviku báňských záchranářů – nováčků 

Organizační odpovědnost:   

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního inţenýra 

provádí Útvar hlavního mechanika 
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Zkoušky a testování, vyhodnocení 

Definice: Na závěr vzdělávací akce probíhají závěrečné testy a zkoušky účastníků. 

Úspěšní účastníci skládají slib před ředitelem HBZS, záznam je proveden do 

Knihy slibů. Účastníkům je vyhotoveno potvrzení o účasti a jsou zavedeni do 

Evidence absolventů kurzu. 

Výstup:   

vytváří výstup Protokol o zkouškách, potvrzení o absolvování kurzu 

vytváří výstup Kniha slibů 

vytváří výstup Průkaz 

vytváří výstup Elektronická evidence absolventů kurzu 

Organizační odpovědnost:   

provádí Ředitel 

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního mechanika 

Fakturace 

Definice: Na základě předaných podkladů o účastnících školení vyhotoví pracovnice 

oddělení ekonomických informací fakturu, kterou zašle zákazníkovi. 

Výstup:   

vytváří výstup Faktura 

Organizační odpovědnost:   

provádí Oddělení ekonomických informací 

Kritéria efektivnosti procesu 

Č. Kritérium Monitorování a měření Cílová hodnota 

1 

objem čerpání finančních 

prostředků (sledování nákladů a 

výnosů útvarů) 

měsíčně 
Podnikatelský záměr 

pro příslušný rok 

2 
plnění stanoveného Plánu činnosti 

útvaru VV a T 
měsíčně 

Plán činnosti útvaru VV 

a T pro příslušný rok 

 

  



Bakalářská práce  Lucie Tesařová 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2. Vývojový diagram - Periodické školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře [12] 
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Vývojový digram na obr. 2.2. zobrazuje periodické školení a praktický výcvik pro 

báňské záchranáře. Kde se pravidelně jednou ročně kontroluje fyzická připravenost báňských 

záchranářů a odborné znalosti. Celkový popis procesu je uveden v tab. 2.2. 

Tab. 2.2. Popis procesu - Periodické školení a praktický výcvik pro báňské záchranáře [12] 

Vlastník procesu Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

Příprava kurzu školení a praktického výcviku 

Definice: Součástí schváleného Plánu práce HBZS pro ZBZS pro daný rok je Rozpis 

školení a cvičení pro periodická školení záchranářů. Školení a praktický výcvik 

je připravován tak, aby byly dodrţovány schválené Projekty udrţování odborné 

způsobilosti báňských záchranářů.   

Přípravou školení a praktického výcviku se rozumí odzkoušení techniky, 

příprava učebny a dýmnice, studijních materiálů a učebních pomůcek. 

Vstup:   

obdrţel vstup Rozpis školení a praktického výcviku 

Organizační odpovědnost:   

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního mechanika 

Školení (teoretická a praktická část) 

Definice: Odpovědní pracovníci útvarů zajišťují průběh školící akce dle stanoveného 

rozpisu. O provedených činnostech jsou vedeny záznamy.  

Výstup:   

vytváří výstup Záznam o školení a cvičení v dýmnici 

vytváří výstup Zápis v Kmenovém listu 

Organizační odpovědnost:   

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního mechanika 

Testování, vyhodnocení 

Definice: 

V průběhu školení skládají účastníci testy na PC. Záznam o úspěšném 

absolvování školení a praktického výcviku je proveden do Kmenového listu 

záchranáře. 

Výstup:   

vytváří výstup Protokol o zkouškách v PC 

vytváří výstup Kmenový list 

Organizační odpovědnost:   

provádí Útvar výchovy, výcviku a taktiky 

provádí Útvar hlavního mechanika 

Fakturace 

Definice: 

Na základě předaných podkladů o účastnících školení vyhotoví pracovnice 

oddělení ekonomických informací fakturu, kterou zašle zákazníkovi. 

Výstup:   

vytváří výstup Faktura 

Organizační odpovědnost:   

provádí Oddělení ekonomických informací 
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Kritéria efektivnosti procesu 

  

Č. Kritérium Monitorování a měření Cílová hodnota 

1 objem čerpání finančních 

prostředků (sledování nákladů 

a výnosů útvarů) 

měsíčně Podnikatelský záměr pro 

příslušný rok 

2 plnění stanoveného Plánu 

činnosti útvaru VVaT 

měsíčně Plán činnosti útvaru 

VVaT pro příslušný rok 
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3. MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI VÝCVIKU BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ 

Pro měření efektivnosti báňských záchranářů byl vyuţit kurz nováčků. Do kurzu báňských 

záchranářů – nováčků, můţe nastoupit pouze ten, kdo dosáhl věku 21 let a má nejméně 

dvouletou odbornou praxi, z toho nejméně jeden rok při vykonávání hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způsobem (u lékaře je postačující odborná praxe).  

Před zahájením kurzu musí být uchazeč podroben lékařskému a psychologickému vyšetření. 

Základní školení a výcvik se uskutečňuje v deseti po sobě jdoucích pracovních dnech (80 

vyučovacích hodin), zahrnuje v sobě jak teoretickou výuku, tak i praktická cvičení 

jako pouţívání dýchacích přístrojů a měřící bezpečnostní techniky. Výcvik je zakončen 

závěrečnou zkouškou a hornickým slibem do rukou ředitele OKD, HBZS, a. s.  

Cílem kurzu je seznámení se s právními normami pro činnost báňských záchranných 

sborů, získání teoretických znalostí o konstrukci a funkci jednotlivých dílů pracovních 

dýchacích přístrojů, a rozšíření znalostí o konstrukci sebezáchranných přístrojů. V kurzu 

nováčci získají základní praktické dovednosti a návyky v pouţívání pracovních dýchacích 

přístrojů a provádění jejich kontrol před a po zásahu a dále návyky v pohybu s dýchacím 

přístrojem v různých typech důlních děl. Naučí se poskytovat první pomoc před příjezdem 

lékařů, při úrazu a náhlém onemocnění. 

K výuce se vyuţívají monologické a dialogické metody s pouţitím audiovizuálních 

pomůcek, výpočetní techniky, učebních textů, modelů a schémat k názornému předvedení. 

Znalosti účastníků se kontrolují vţdy po přednesení ucelené části a to kladením otázek a 

pozorováním při praktickém výcviku. Závěrečná zkouška se provádí formou testu na 

počítačích a ústní zkouškou ze všech oblastí předneseného učiva před komisí jmenovanou 

ředitelem OKD, HBZS, a. s. 

3.1.  Návrh dotazníků a měření výcviku nováčků 

Ke změření efektivnosti výcviku nováčků jsem vypracovala dotazník (viz obr. 3.1. a obr. 

3.2.), který je v souladu s plánem práce, který kaţdoročně vydává ředitel OKD, HBZS, a. s.  

K měření efektivnosti jsem vyuţila tři termíny kurzů pro nováčky. Dva kurzy se konaly  

25. května a 12. října roku 2010 a třetí kurz se konal 16. března 2011.  

Dotazník „Hodnocení kurzu“ je rozdělen do následujících skupin otázek: učební 

pomůcky, výcvik, vlastní sebehodnocení, přístup školitele, organizaci kurzu a celková 

spokojenost s výcvikem. Stupnice hodnocení byla v rozsahu 1 - 5 (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 – 

nevím, 4 – spíše ne, 5 – ne). V dotazníku je také věnován prostor pro poznámky a vyjádření 
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účastníků kurzu. Školení báňských záchranářů se zúčastnilo v prvním termínu 14 nováčků, 

v druhém termínu 12 nováčku a třetí termín absolvovalo 11 nováčků. Všichni účastníci kurzů 

byli ochotni dotazník vyplnit. 

3.2.  Průběh kurzu 

Jak jiţ bylo uvedeno, kurz nováčků se uskutečňuje v deseti po sobě následujících dnech, 

coţ je 80 vyučovacích hodin. Kurzu je rozdělen následovně (bez závazné posloupnosti): 

1. Organizace, záchranářský slib     celkem 2 hod. 

 Zahájení, organizace kurzu, seznámení s programem a rozvrhem, celkové poučení, 

předání učebních a osobních ochranných pomůcek. 

 Záchranářský slib, předání průkazu, poučení o postupu na závodě, závěr kurzu. 

2. Úkoly BZS a právní normy      celkem 7 hod. 

 Historie BZS, její úkoly, organizace BZS v ČR a okolních zemích, sluţební řád 

HBZS. 

3. Dýchací technika       celkem 28 hod. 

 Fyziologie a princip dýchání, dýchací krize a jak jí čelit. 

 Dýchací přístroje sebezáchranné a pracovní – jejich historie a vývoj, praktická cvičení 

v přípravně dýmnice, praktické cvičení v dýmnici, fárání a práce v nasazených 

pracovních a sebezáchranných dýchacích přístrojích v cvičebních okruzích dýmnice. 

4. Kontrola ovzduší       celkem 9 hod. 

 Sloţení důlního ovzduší, odběr vzorků ovzduší, praktický výcvik v měření parametrů 

pracovního prostředí v dýmnici a v odběru vzorků ovzduší. 

5. Hašení, hasící prostředky      celkem 4 hod. 

 Teorie hoření a hašení, vlastnosti a vhodnost jednotlivých druhů hasiv. 

6. Záchranářská taktika      celkem 9 hod. 

 Zásahy ve ztíţených podmínkách, havarijní plány, jejich účel, obsah jednotlivých 

části, rozbor závaţných důlních nehod z hlediska pouţité taktiky jejich likvidace 

 Rozbor příčin havárií, prohlídka dokumentace. 

7. Poskytování první pomoci      celkem 8 hod. 

 Resuscitace, teorie oţivování základních ţivotních funkcí, praktické cvičení. 

8. Organizace výjezdů, prohlídka provozů a vybavení HBZS celkem 3 hod. 

 Jednotlivé druhy výjezdu, jejich obsazení, prohlídka výjezdových vozidel. 

9. Zkoušky        celkem 10 hod. 

 Závěrečný test na PC a vyhodnocení testů, ústní a praktické zkoušky. 
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Obr. 3.1. Hodnocení kurzu - 1. strana 
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Obr. 3.2. Hodnocení kurzu – 2. strana 



Bakalářská práce  Lucie Tesařová 

41 

 

3.3.  Vyhodnocení kurzu 

Po ukončení kaţdého kurzu, který trval vţdy deset pracovních dnů, byli účastnicí 

poţádání o vyplnění dotazníků. Sesbíraná data byla vloţena do tabulek, která obsahovala 

znění otázek a odpovědi účastníků. Následně se pomocí statistické funkce (v MS Excel 

funkce COUNTIF) zjišťovala četnost odpovědí, které jsou ve spočítané formě opět zapsány 

do tabulek, z nichţ jsou sestrojeny grafy. Veškerá vyhodnocení jsou provedeny v programu 

Microsoft Office Excel 2007. 

První měření 

Hodnocení prvního kurzu, které se uskutečnilo v termínu 25. 5. 2010, se zúčastnilo 14 

nováčků, z nichţ většina byla ve věku 31 – 40 let se středoškolským vzděláním. Získané 

výsledky dotazníku jsou uvedeny v tab. 3.1. a výsledný graf je znázorněn na obr. 3.3. 

Tab. 3.1. Výsledky dotazníku kurzu v termínu 25. 5. 2010 

Otázky 
Stupnice 

1 2 3 4 5 

1 Bylo prostředí učeben dobře vybavené pro výuku? 11 3 0 0 0 

2 Měl kurz vyváženou teoretickou a praktickou část? 9 4 0 1 0 

3 Splnil kurz předem stanovený cíl? 11 2 1 0 0 

4 Byla rychlost a tempo výuky přiměřená? 4 9 0 1 0 

5 Byl pro Vás kurz zajímavý a záživný? 11 3 0 0 0 

6 Byl pro Vás výcvik fyzicky náročný? 4 5 2 2 1 

7 Dozvěděl jsem se něco nového? (nové znalosti) 13 1 0 0 0 

8 Naučil jsem se dělat něco nového? (nové dovednosti) 13 1 0 0 0 

9 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 10 4 0 0 0 

10 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 11 3 0 0 0 

11 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, 
sám byl aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

12 1 1 0 0 

12 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 13 1 0 0 0 

13 
Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální 
úrovni? 

9 3 0 1 0 

14 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 12 1 0 0 0 

15 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 12 1 0 0 0 

16 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, 
sám byl aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

10 2 1 0 0 

17 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 13 0 0 0 0 

18 
Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální 
úrovni? 

12 0 0 1 0 

19 Byl dodržen časový rozvrh kurzu dle plánu?  14 0 0 0 0 

20 
Byl jsem dostatečně informován o kurzu před zahájením a 
v průběhu kurzu? 

8 5 0 0 1 

21 Splnila má účast na kurzu mé očekávání? 14 0 0 0 0 
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Obr. 3.3. Grafické znázornění vyhodnocení otázek – 1. měření 
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Z grafu lze vidět, ţe kurz byl hodnocen spíše z té lepší stránky. Ve většině otázek 

účastníci kurzu odpovídali „ano“ a „spíše ano“. Záporná odpověď „ne“ se vyskytla jen u dvou 

otázek a to u otázky: „Byl dodržen časový rozvrh kurzu dle plánu?“ a „Byl pro Vás výcvik 

fyzicky náročný?“ v této otázce také byla nejvíce vyuţívána celá stupnice odpovědí (1 – 5). 

Nejlépe hodnocená otázka byla poslední „Splnila má účast na kurzu mé očekávání?“ všichni 

účastnici tohoto kurzu odpověděli „ano“. Z prvního dotazníku vyplývá, ţe účastnicí kurzu 

byli spokojeni s prostředím a vybaveností učeben, celkově s výcvikem a jeho organizací, a 

v neposlední řadě také se školiteli. 

Účastníci kurzu měli moţnost vyjádření vlastních postřehů, námětů a vlastního 

vyjádření ke zlepšení efektivnosti výcviku pro další nováčky, ale málo z nich na tyto otázky 

odpovědělo. Na otázku „Co byste doporučili do kurzu zařadit nebo naopak vypustit?“ mnozí 

odpovídali, ţe by rádi zkrátili teoretickou část a více se věnovali praktické části kurzu. Jeden z 

účastníků by chtěl zařadit do kurzu jeden den praktické výuky přímo v dole, další účastník by 

uvítal video ukázky přímo ze šachty, coţ by zmodernizovalo výuku samotnou a také zvýšilo 

rating efektivity kurzů. Na otázku „Co se mi na kurzu líbilo/nelíbilo?“ nikdo neodpověděl 

záporně, byly jen pozitivní odpovědi a to např. ţe se účastníkům líbila praktická část výcviku, 

prolézání dýmnicí a také kladně hodnotili výklad lektorů jak z teoretické tak i z praktické 

části. 

Druhé měření 

Měření druhého kurzu nováčků probíhalo 12. 10. 2010, většina účastníků byla opět ve 

věku 31-40 let se středoškolským vzděláním. Celkem se tohoto kurzu zúčastnilo 12 nováčků. 

Získané výsledky jsou vyhodnoceny pomocí jiţ zmíněné statistické funkce a zapsány do 

tabulky (viz tab. 3.2.) a následně sestrojen graf (viz obr. 3.4.). 
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Tab. 3.2. Výsledky dotazníků kurzu v termínu 12. 10. 2010 

Otázky 
Stupnice 

1 2 3 4 5 

1 Bylo prostředí učeben dobře vybavené pro výuku? 10 2 0 0 0 

2 Měl kurz vyváženou teoretickou a praktickou část? 10 2 0 0 0 

3 Splnil kurz předem stanovený cíl? 10 2 0 0 0 

4 Byla rychlost a tempo výuky přiměřená? 8 3 1 0 0 

5 Byl pro Vás kurz zajímavý a záživný? 10 2 0 0 0 

6 Byl pro Vás výcvik fyzicky náročný? 3 3 1 5 0 

7 Dozvěděl jsem se něco nového? (nové znalosti) 10 2 0 0 0 

8 Naučil jsem se dělat něco nového? (nové dovednosti) 11 0 1 0 0 

9 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 10 2 0 0 0 

10 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 10 2 0 0 0 

11 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, sám 
byl aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

8 4 0 0 0 

12 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 10 2 0 0 0 

13 
Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální 
úrovni? 

11 1 0 0 0 

14 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 9 2 0 0 0 

15 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 9 2 0 0 0 

16 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, sám 
byl aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

8 3 0 0 0 

17 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 10 1 0 0 0 

18 
Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální 
úrovni? 

9 2 0 0 0 

19 Byl dodržen časový rozvrh kurzu dle plánu? 9 3 0 0 0 

20 
Byl jsem dostatečně informován o kurzu před zahájením a v průběhu 
kurzu? 

8 4 0 0 0 

21 Splnila má účast na kurzu mé očekávání? 8 4 0 0 0 
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Obr. 3.4. Grafické znázornění vyhodnocení otázek – 2. měření 
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Účastníci tohoto kurzu, jak lze vidět z grafu, hodnotili kurz pozitivně. Na první pohled 

je vidět, ţe odpovídali většinou jen „ano“ a „spíše ano“. Záporná odpověď „ne“ se 

nevyskytuje u ţádné otázky. Odpověď „spíše ne“ se vyskytuje u otázky „Byl pro Vás výcvik 

fyzický náročný?“ a je to také jediná otázka, kde jsou vyuţity čtyři stupnice odpovědí (1 - 4). 

Asi nejlépe hodnocená otázka je „Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora  

na profesionální úrovni?“, kde 11 účastníků odpovědělo „ano“ a jeden z nich „spíše ano“. 

Účastnicí se opět mohli vyjádřit svou vlastní odpovědí. K otázce „Co byste doporučili 

do kurzu zařadit nebo naopak vypustit?“ se z 12 nováčků vyjádřili pouze dva a to tak, ţe by 

jeden z nich nic neměnil a druhému se vše líbilo a nijak by do kurzu nezasahoval. K otázce 

„Co se mi na kurzu líbilo/nelíbilo“ se vyjádřilo pět účastníku kurzu. A to opět, ţe se jim líbilo 

vše a nejvíc praktická část výcviku, přístup lektorů a také jejich dlouholetá praxe. 

Třetí měření 

Poslední třetí měření proběhlo po ukončení kurzu 16. 3. 2011. Kurz navštěvovalo 11 

nováčků většina ve věku 31- 40 let se středoškolským vzděláním. Získaná data jsou opět 

vyhodnocena podle funkce četnosti a zapsány do následující tabulky (viz tab. 3.3.) a poté byl 

sestrojen graf (viz obr. 3.5.) 
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Tab. 3.3. Výsledky dotazníku kurzu v termínu 16. 3. 2011 

Otázky 
Stupnice 

1 2 3 4 5 

1 Bylo prostředí učeben dobře vybavené pro výuku? 7 2 0 0 0 

2 Měl kurz vyváženou teoretickou a praktickou část? 8 3 0 0 0 

3 Splnil kurz předem stanovený cíl? 7 3 1 0 0 

4 Byla rychlost a tempo výuky přiměřená? 6 4 1 0 0 

5 Byl pro Vás kurz zajímavý a záživný? 10 1 0 0 0 

6 Byl pro Vás výcvik fyzicky náročný? 1 2 0 6 2 

7 Dozvěděl jsem se něco nového? (nové znalosti) 10 1 0 0 0 

8 Naučil jsem se dělat něco nového? (nové dovednosti) 10 1 0 0 0 

9 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 8 3 0 0 0 

10 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 7 3 1 0 0 

11 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, sám byl 
aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

7 3 1 0 0 

12 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 8 3 0 0 0 

13 Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální úrovni? 8 3 0 0 0 

14 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 6 5 0 0 0 

15 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 8 3 0 0 0 

16 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, sám byl 
aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

6 5 0 0 0 

17 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 9 2 0 0 0 

18 Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální úrovni? 9 2 0 0 0 

19 Byl dodržen časový rozvrh kurzu dle plánu? 7 4 0 0 0 

20 
Byl jsem dostatečně informován o kurzu před zahájením a v průběhu 
kurzu? 

8 2 0 1 0 

21 Splnila má účast na kurzu mé očekávání? 8 3 0 0 0 
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Obr. 3.5. Grafické znázornění vyhodnocení otázek kurzu – 3. měření 
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V grafu lze vidět, ţe kurz byl opět hodnocen odpověďmi „ano“ a „spíše ano“. Většina 

účastníků byla tedy spokojena. U otázky „Byl pro vás výcvik fyzicky náročný“ je vidět 

rozmanitost odpovědí, vyskytuje se odpověď „spíše ne“ a taky odpověď „ne“. Odpověď 

„spíše ne“ se objevila i u otázky „Byl jsem dostatečně informován o kurzu před zahájením a 

v průběhu kurzu?“ jen jeden účastník odpověděl záporně. 

Co se týče odpovědí svými slovy, na tyto otázky odpovědělo více nováčků, neţ 

v předchozích kurzech. „Co byste doporučili do kurzu zařadit nebo naopak vypustit?“ 

odpovědi účastníků zněly následovně: doporučení zařadit více praktické části, začlenit 

nejnovější poznatky z vědy a techniky a také by chtěli prodlouţení doby kurzu, aby vše 

nebylo napěchováno do deseti dní. Na otázku „Co se mi na kurzu líbilo/nelíbilo?“ se většině 

účastníků kurz líbil a konkrétně se jim líbila celková připravenost kurzu, první pomoc a 

praktická zkouška, dále přístup lektorů a náplň výuky a také ocenili, ţe kurz byl poučný a 

mnohým dal tento kurz hodně zkušeností do ţivota. „Bylo prostředí učeben dobře vybavené 

pro výuku?“ na tuto otázku odpověděl pouze jeden účastník a to jediným slovem - kvalitně. 

Spojení všech tří měření 

Všechny získané informace, které byly obdrţeny během třech kurzů, jsou sjednoceny 

a vyhodnoceny. Získané výsledky spojením všech tří měření jsou vyhodnoceny pomocí 

statistické funkce COUNTIF a zapsány do tabulky (viz tab. 3.4.) a poté sestrojen graf  

ze všech tří měření (viz obr. 3.6.). 
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Tab. 3.4. Výsledky dotazníků všech tří měření 

Otázky 
Stupnice 

1 2 3 4 5 

1 Bylo prostředí učeben dobře vybavené pro výuku? 28 7 0 0 0 

2 Měl kurz vyváženou teoretickou a praktickou část? 27 9 0 1 0 

3 Splnil kurz předem stanovený cíl? 28 7 2 0 0 

4 Byla rychlost a tempo výuky přiměřená? 18 16 2 1 0 

5 Byl pro Vás kurz zajímavý a záživný? 31 6 0 0 0 

6 Byl pro Vás výcvik fyzicky náročný? 8 10 3 13 3 

7 Dozvěděl jsem se něco nového? (nové znalosti) 33 4 0 0 0 

8 Naučil jsem se dělat něco nového? (nové dovednosti) 34 2 1 0 0 

9 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 28 9 0 0 0 

10 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 28 8 1 0 0 

11 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, 
sám byl aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

27 8 2 0 0 

12 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 31 6 0 0 0 

13 
Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální 
úrovni? 

28 7 0 1 0 

14 Vysvětlil dobře instruktor/lektor probíranou tématiku? 27 8 0 0 0 

15 Využil instruktor/lektor času kurzu efektivně, bez hluchých míst? 29 6 0 0 0 

16 
Podněcoval instruktor/lektor aktivitu účastníků, dobře je zapojil, 
sám byl aktivní, motivovaný, šlo mu o věc? 

24 10 1 0 0 

17 Odpověděl instruktor/lektor na všechny dotazy? 32 3 0 0 0 

18 
Byla vyjadřovací schopnost instruktora/lektora na profesionální 
úrovni? 

30 4 0 1 0 

19 Byl dodržen časový rozvrh kurzu dle plánu? 30 7 0 0 0 

20 
Byl jsem dostatečně informován o kurzu před zahájením a 
v průběhu kurzu? 

24 11 0 1 1 

21 Splnila má účast na kurzu mé očekávání? 30 7 0 0 0 
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Obr. 3.6. Grafické znázornění vyhodnocení otázek všech třech kurzů 
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Celkově lze vidět z grafu, ţe všechny tři kurzy, které proběhly v době deseti 

pracovních dnů, byly hodnoceny zpravidla odpověďmi „ano“ a „spíše ano“. Jako jediná 

otázka, kde odpovědi zahrnují celou stupnici (1 -5) je „Byl pro Vás výcvik fyzický náročný?“. 

Negativní odpověď „ne“ se vyskytuje pouze ve dvou otázkách o to, kterou je nyní zmíněna a 

otázkou „Byl jsem dostatečně informován o kurzu před zahájením a v průběhu kurzu?“.  

Ze všech tří měření nejlépe hodnocenou otázkou byla „Naučil jsem se dělat něco nového?“ 

většina nováčků z celkového počtu 37 odpověděla „ano“. 

Všechny tři kurzy byly hodnoceny většinou pozitivně, účastníci byli spokojeni  

s prostředím učeben, náplní samotného výcviku a také, ţe získali nové znalosti a dovednosti. 

Lektoři předvedli svoji dlouholetou praxi a zkušenosti, které dále předávají účastníkům kurzů. 

Dva účastníci však odpověděli i negativně co se týče organizace kurzu. Toto vybočení jedinců 

z řady je povaţováno spíše za vlastní nepozornost a nedostatečná snaha získat potřebné 

informace. Většině účastníků splnila účast na kurzu jejich očekávání. 

 

3.4.  Návrh na zlepšení efektivity kurzu 

Na základě zpracovaných výsledků dotazníků, které dobrovolně a s ochotou vyplnili 

účastníci kurzů, vychází návrhy ke zlepšení efektivity kurzu. V první řadě, by firma mohla 

změnit plán rozdělení teoretické a praktické části výcviku, aby nastalo více prostoru pro 

praktický výcvik. V jedné např. praktické vyučovací hodině by potom mohli vyuţít také 

praktickou ukázku přímo v dole, jak to chodí a běţí při kaţdodenním provozu. A naopak, při 

teoretické části výcviku pomocí video ukázek nastínit účastníkům jak to vše probíhá ve 

skutečnosti. Dnešní doba je bohatá na nové a sloţitější technologie v různých oblastech. 

Pouţitím nové technologie, co se týče hornického řemesla, by zvýšilo kredit výcviku 

báňských záchranářů a zařadit je do výuky při teoretických či praktických hodinách výcviku. 

Získané výsledky dotazníků a návrhy budou prokonzultovány s vedoucím útvaru výcviku, 

výchovy a taktiky OKD, HBZS, a.s. Firma byla od začátku měření velice ochotna 

spolupracovat a dala mi prostor uskutečnit měření bez jakýchkoliv problémů. Jsou do 

budoucna ochotni změnit případně upravit kurz báňských záchranářů, dle výsledků 

dotazníkového šetření. 
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ZÁVĚR 

V dnešní době se stálé kladou vyšší a vyšší nároky na zvýšení efektivnosti vzdělávání. 

Proto se mnohé organizace snaţí motivovat své zaměstnance a dát jim moţnost zdokonalovat 

sama sebe pro celkové zvýšení výkonnosti organizace. 

Cílem této bakalářské práce bylo změřit efektivnost vzdělávání a výcviku báňských 

záchranářů ve společnosti OKD, HBZS, a.s. 

V první části bakalářské práce byla zpracována teoretická východiska efektivnosti 

vzdělávání. Zde byla tato problematika popsána podrobněji. Také byly zařazeny dílčí části 

této problematiky například základní pojmy efektivnosti výcviku, odborná způsobilost, 

systematický přístup, zpětná vazba, cíle vzdělávání a také systém metod měření. 

Druhá část bakalářské práce se věnuje společnosti OKD, HBZS, a.s. Popisuje 

současnost společnosti jejich předmět podnikání, co je jejich úkolem a další prováděné 

činnosti. V této společnosti mi byly poskytnuty uţitečné informace. 

V poslední, praktické části bakalářské práce byl představen a okomentován vlastní 

dotazník, který byl pouţit k měření efektivnosti výcviku báňských záchranářů. Měření 

probíhalo ve třech termínech a to 25.5.2010, 12.10.2010 a 16.3.2011. Dohromady se měření 

zúčastnilo 37 nováčků, kteří byli ochotni vyplnit dotazníky. Následně byla sesbíraná a 

vyhodnocena data do grafů nejprve pro kaţdý termín kurzu zvlášť a také pro všechny tři 

termíny kurzu dohromady.  

Celkově se dá říci, ţe byl kurz hodnocen spíše z té lepší stránky. Účastnici byli 

spokojeni s prostředím učeben, s náplní kurzů a také ţe se naučili novým dovednostem a 

získali nové znalosti. Nejlépe hodnocenou otázkou byla otázka „Naučil jsem se dělat něco 

nového?“ kdy většina účastníků odpověděla „ano“. Nejvíce rozmanitou otázkou byla „Byl 

pro Vás výcvik fyzický náročný?“ zde byla zahrnutá celá stupnice odpovědí (1-5). Jejich 

připomínky a poznámky byly vhodné pro návrh ke zlepšení efektivnosti daného výcviku.  

Výsledkem bakalářské práce je návrh ke zlepšení efektivity a atraktivnosti kurzů: 

 zavedení více praktické části, 

 názornou ukázku přímo v dole, 

 vyuţití video ukázek v teoretické části pro zpestření vyučovacích hodin, 

 zařazení nových technologií do kurzů. 

Výsledky bakalářské práce budou prokonzultovány s vedoucím útvaru výchovy, 

výcviku a taktiky OKD, HBZS, a.s., které mohou přispět ke zlepšení efektivnosti kurzů 

nováčků. 
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