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1 Úvod 

 

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ (Aristoteles) 

 

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ (Johann Wolfgang Goethe) 

 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat tématu „Systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců“. Dle mého názoru je toto téma nejen aktuální, ale i velice důleţité, a to nejen 

pro jednotlivce, který na sobě pracuje pro získání lepších, vyšších a kvalitnějších vlastností a 

dosaţení lepších výkonů, ale i pro společnosti, které vynakládají nemalé finanční prostředky 

na zvýšení kvalifikace zaměstnanců, díky nimţ pak dosahují lepších výkonů a vyšších zisků.  

 

V dnešní době je vzdělávání nejen moderní a ţádané, ale podporováno různými 

studijními programy pro všechny věkové kategorie od základního po celoţivotní vzdělávání. 

Vzdělání člověk nekončí studiem na střední nebo vysoké škole, ale učí se prakticky celý 

ţivot. Kaţdá osobnost se učí ze svých ţivotních zkušeností, ale nesmíme zapomínat na 

zaměstnání. Kaţdá společnost se snaţí motivovat a zvyšovat úroveň svých zaměstnanců, 

v jiných případech si své zaměstnance, tzv. „vychovat“. 

 

Cizí jazyky jsou v dnešní době samozřejmostí, protoţe většina firem má pobočky 

v zahraničí nebo spolupracuje se zahraničními partnery, proto většina firem poţaduje znalost 

cizího jazyka, především angličtiny nebo němčiny. 

 

Cílem bakalářské práce je popsat problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

vybrané společnosti, zhodnotit systém vzdělávání, případně navrhnout doporučení pro 

zlepšení vzdělávání zaměstnanců.  

 

Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude 

opírat o poznatky z odborné literatury, která se týká vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Praktická část se věnuje problematice lidských zdrojů a teoretickému popisu společnosti 

STARTEP, s. r. o. 
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2 Teoretická východiska  
 

 

2.1 Lidský potenciál 

 

Dnešní podnikatelské prostředí je velice náročné. Mezi faktory ovlivňující úspěšnost 

firmy patří finance, technické vybavení, informace, konkurence a nejvíce potřebným faktorem 

jsou lidé (manaţeři, zaměstnanci). V současné teorii a praxi jsou lidé povaţováni za stále více 

potřebné a patří mezi nejdůleţitější články v podnikání. 

 

Personál nahradil pojem lidské zdroje, v dnešní době se o zaměstnancích hovoří jako o 

lidském, intelektuálním a sociálním kapitálu nebo lidském, či sociálním potenciálu 

organizace. Potenciál pochází z latinského slova „potentia“ – síla, moc, vláda, vliv, dále také 

například zdatnost. Lidský potenciál znamená schopnost zaměstnanců organizace plnit svou 

práci - naplňovat cíle, rozvíjet se, vytvářet rezervy pro další zvládání a dosahování sloţitějších 

cílů a úkolů. 

 

 2.2 Lidské zdroje  

 

Lidské zdroje jsou součástí strategie a politiky kaţdé firmy, která chce být úspěšná na 

trhu a tzv. konkurenceschopná. Doprovází další zdroje - materiální, informační, finanční zdroje 

a ovlivňují jejich vyuţívání. Jsou ze všech zdrojů nejdraţší a nejdůleţitější. Lidské zdroje pro 

podnik znamenají zaměstnanci a to bez ohledu na své pracovní zařazení, ti jsou také nositeli 

lidského kapitálu, který je souhrnem vrozených a získaných vědomostí, dovedností, zkušeností 

a pracovních návyků. Pokud je dále rozvíjen, hovoříme o lidském potenciálu. (Čaplanová, 

1999) 

 

Lidský kapitál podle G. Beckera je rozdělován na:  

• Specifický (vyuţitelný jen v daném zaměstnání). 

• Všeobecný (vyuţitelný v různých typech zaměstnání). 

 

Podle tohoto rozdělení lidského kapitálu pak firma rozhoduje o potřebě investic do 

jednotlivých typů. (Čaplanová, 1999)  
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Hodnota lidského kapitálu se zvyšuje investicemi. S vědomím uspokojení budoucí 

potřeby, jestliţe se jedná o peněţní nebo nepeněţní prostředky. Investice mohou být 

jednorázové nebo dlouhotrvající, jejíţ výsledek se projeví v delším časovém období. 

Prostřednictvím těchto investic jednotlivci zdokonalují své dovednosti a vědomosti a 

tím zkvalitňují lidské zdroje a následně zvyšují své psychické a peněţní příjmy. (Kameníček, 

2003) 

 

Investování do lidského kapitálu můţe rozdělit na různé formy (Vodák, Kucharčíková, 

2007) : 

 

• Zlepšování zdravotního stavu zaměstnanců – lázeňské pobyty, spoluúčast na 

stravování, dodrţování pitného reţimu apod. 

• Zlepšování pracovních podmínek – moderní ochranné pomůcky. 

• Zkvalitňování a zvyšování lidského kapitálu – vzdělávání a rozvoj pracovníků. 

 

Specifickými rysy lidských zdrojů je výjimečnost a svéráznost lidských zdrojů 

v porovnání s ostatními zdroji podnikatelské činnosti (tzn. materiálně-technické, informační, 

přírodní a finanční zdroji) poznáme v případě, kdy jsou lidé schopni následující: 

 

• uvědomovat si, proţívají, vyhodnocují a vyvozují důsledky pro své jednání z dané    

situace, ve které se nacházejí, 

• orientovat se ve firmě a v jejím operačním systému, jsou schopni předvídat budoucí  

vývoj, 

• vykonávat náročnou odbornou a tvořivou práci, vyuţívat navíc zkušenosti a poznatky, 

• aktivizovat své spolupracovníky a jiné zdroje podnikání, ovlivňovat vyuţívání ve  

prospěch dosáhnutí organizačních cílů, 

• sjednotit se a vyvinout společné úsilí zvládnout situaci pod tlakem. 

 

Vzhledem k těmto schopnostem bývají lidé povaţováni za aktivní, nejpruţnější, 

nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější podnikový faktor, který je schopen mobilizovat ostatní 

zdroje a dynamizovat celkové organizační dění (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 2005). Na 

druhou stranu jsou lidé nejhůře ovlivnitelní a ovladatelní. Obecně se lidé neradi podřizují, 

propojují vlastní individuální styl do práce, většinou dávají přednost vlastním zájmům před 

zájmem firmy, často jsou nespokojení a chybují. 
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2.2.1 Strategický rozvoj lidských zdrojů  

 

Strategický rozvoj lidských zdrojů vytváří strategie, poskytuje příleţitosti učit se, 

rozvíjet a odborné vzdělávání za účelem zlepšení výkonu jedince, týmu nebo organizace. 

Strategický rozvoj lidských zdrojů tvoří dlouhodobý a široký pohled na to, jak můţe politika a 

praxe rozvoje lidských zdrojů uskutečnit strategie podniku. Je podnikově a podnikatelsky 

orientovaný - strategie rozvoje lidských zdrojů vyplývají z podnikových strategií, ale hrají 

pozitivní roli při zabezpečování realizace podnikových cílů. Zaměřuje se na zvyšování 

schopností zdrojů v harmonii s ujištěním, ţe hlavním zdrojem konkurenční výhody jsou lidské 

zdroje firmy. Také se týká rozvoje intelektuálního kapitálu poţadovaného organizací i 

zabezpečení toho, ţe organizace bude mít správnou kvalitu lidí k uspokojování svých 

současných a budoucích potřeb. (Armstrong, 2007) 

 

2.2.2 Řízení lidských zdrojů 

 

Řízením lidských zdrojů se rozumí strategicky zaměřené a průběţně koordinované 

činnosti firmy, které slouţí k získávání a udrţení zaměstnanců, vytvoření podmínek 

k podávání co nejvyššího výkonu a přisívání k dosaţení provozních a rozvojových cílů.  

Řízení lidských zdrojů patří mezi nejnovější koncepci personální práce. Jedná se o vytváření 

podmínek, předpokladů pro růst produktivity práce a odpovídající efektivnosti. (Armstrong, 

2007) 

 

Systém lidských zdrojů je podle Armstronga (2007, str. 27) popisován takto:  

„Řízení lidských zdrojů funguje prostřednictvím systémů lidských zdrojů, které logickým 

a promyšleným způsobem propojují: 

 

• Filozofie lidských zdrojů popisují klíčové a zastřešující hodnoty a základní principy  

• uplatňované v řízení lidí. 

• Strategie lidských zdrojů definují směr, jímţ chce řízení lidských zdrojů jít. 

• Politiky lidských zdrojů, coţ jsou náhrady definující, jak by měly být tyto hodnoty, 

• principy a strategie uplatňovány a realizovány v jednotlivých oblastech řízení lidských 

zdrojů. 
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• Procesy v oblasti lidských zdrojů obsahující formální postupy a metody pouţívané 

k uskutečňování strategických plánů a politik lidských zdrojů. 

• Praxe v oblasti lidských zdrojů zahrnující neformální přístupy pouţívané při řízení 

lidí. 

• Programy v oblasti lidských zdrojů umoţňující, aby se strategie, politika a praxe 

v oblasti lidských zdrojů realizovány podle plánu.“ 

 

Řízení lidských zdrojů se podle Koubka (2007, str. 19) zaměřuje na následující 

aktivity (seřazeno podle významnosti): 

 

1. Vzdělávání a rozvoj pracovníků (identifikace potřeby, plánování a realizace vzdělávání a 

rozvoje zaměřeného na klíčové znalosti, dovednosti, přístupy a chování, které pracovníkům 

umoţní efektivně vykonávat současnou i budoucí práci a učení z nich flexibilní pracovní sílu). 

2. Organizační rozvoj (zabezpečování zdravých vztahů uvnitř organizačních jednotek i mezi 

nimi a pomoc pracovním skupinám při iniciování, řízení a zvládání změn) 

3. Vytváření pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur (definování 

organizace a integrace pracovních úkolů, pravomocí a systémů do pracovních míst a ta dále 

do jednotlivých organizačních celků celé organizace). 

4. Formování personálu organizace (získávání, výběr, rozmísťování a propouštění 

pracovníků, spojování lidí, jejich schopností a představ o kariéře s pracovními místy a 

dráhami kariéry v organizaci). 

5. Zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního systému 

(jde o zabezpečování datové základny personální práce v organizaci). 

6. Plánování lidských zdrojů (determinování personálních strategií a potřeb lidských zdrojů 

v organizaci a hledání moţností, jak tyto potřeby uspokojit). 

7. Odměňování a zaměstnanecké výhody (zabezpečit, aby odměňování a poskytování 

zaměstnanecké výhody byly spravedlivé a konzistentní). 

8. Pracovní vztahy, především pak vztahy s odbory (zabezpečování zdravých vztahů mezi 

organizací a odbory, ale i zdravých zaměstnaneckých vztahů). 

9. Pomoc pracovníkům (poskytování pomoci pracovníkům v případě, ţe se dostanou do 

osobních problémů, poskytování poradenské sluţby jednotlivým pracovníkům). 

 

Úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je slouţit tomu, aby byla 

organizace výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. Pro zabezpečení takového úkolu 
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musíme vyuţít všech zdrojů, kterými organizace disponuje, tj. materiální, finanční, 

informační a lidské zdroje.  

Pokud bychom měli charakterizovat úkoly řízení lidských zdrojů méně obecně, podle 

Koubka (2008, str. 16) bychom došli na základě současné teorie a praxe v rozvinutých zemích 

k závěru, ţe se toto řízení musí zaměřit na následující hlavní úkoly: 

 

1. Vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a 

strukturou pracovníků v organizaci tak, aby v kaţdém okamţiku poţadavkům kaţdého 

pracovního místa v maximální míře odpovídaly pracovní schopnosti pracovníka 

zařazeného na toto pracovní místo a aby na proměnlivost poţadavků pracovních míst 

s určitým předstihem odpovídali po všech stránkách poţadavkům pracovních míst a 

byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se náročnějším poţadavkům. 

2. Optimální využívání pracovních sil v organizaci, tj. především vyuţívání fondu 

pracovní doby a kvalifikace pracovníků. 

3. Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a rozvíjení zdravých mezilidských 

vztahů v organizaci (tato orientace se původně prosazovala v onom skutečně 

nejmodernějším pojetí řízení lidských zdrojů, ale v posledních letech dochází ve 

vyspělých zemích k jejímu rychlému akceptování a uplatňování). 

4. Personální a sociální rozvoj pracovníků organizace, tj. rozvoj jejich pracovních 

schopností, osobností, sociálních vlastností, rozvoj jejich pracovní kariéry směřující 

k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce, ke sbliţování či ztotoţnění individuálních 

zájmů a zájmů organizace i k uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb 

pracovníků. V této souvislosti je třeba zdůraznit i nezbytnost vytváření příznivých 

pracovních a ţivotních podmínek pro pracovníky a vůbec vytváření příznivých 

pracovních a ţivotních podmínek pro pracovníky a vůbec nezbytnost zlepšování 

kvality pracovního ţivota. 

5. Dodržování všech legislativních norem v oblasti práce, její bezpečnosti, 

zaměstnávání lidí, jejich odměňování, dodržování lidských práv a vytváření 

dobré zaměstnavatelské pověsti organizace (tento úkol objeven ve druhé polovině 

90. letech jako reakce na předcházející snahy zaměstnavatelů omezovat práva 

zaměstnanců a eliminovat odbory, které se nakonec obrátily proti nim a také jako 

reakce na růst konkurence na trhu práce při získávání a udrţení si těch nejlepších a 

nejschopnějších pracovníků). 
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První tři úkoly upřednostňují především zájmy organizace, čtvrtý úkol se zabývá 

zájmy pracovníka – péče o osobní i sociální rozvoj pracovníků nemůţe být splněno bez 

dodrţení předchozích třech úkolů. 

 

V souladu s těmito hlavními úkoly je nezbytné, aby se řízení lidských zdrojů 

orientovalo na řadu konkrétních činností, jako je například: 

 

• prognózování a plánování potřeby pracovních sil nezbytných pro zajištění cílů 

organizace, 

• průzkum vnitřních a vnějších zdrojů pracovních sil, trhu práce, 

• zajišťování pracovníků podle plánu organizace, 

• výběr pracovníků a jejich seznamování s novými informacemi s cílem je připravit na 

nové poţadavky, případně i na změny v pracovním zařazení, 

• motivování pracovníků, 

• zabezpečování, aby nedocházelo k diskriminaci skupin pracovníků, 

• pomáhání pracovníkům při zpracování i realizaci plánu jejich kariérního růstu, 

• vytváření a prosazování vhodných systémů hodnocení pracovního výkonu a 

pracovního chování, 

• vytváření a prosazování programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• vytváření a realizace systému sociální péče aj.  

 

V trţním systému se musí akceptovat ekonomické i sociální aspekty. Ekonomická 

hlediska souvisí s vyuţíváním lidské práce, se zhodnocením lidského potenciálu ve vztahu 

k vloţeným prostředkům na jeho zabezpečení a rozvoj. Jde o náklady práce. Sociální aspekty 

souvisejí s naplňováním osobních cílů pracovníků, jejich motivací k vlastnímu rozvoji, ke 

zvyšování kvalifikace, souvisejí s prohlubováním vztahů v organizaci apod. 

 

Řízení lidských zdrojů je ovlivňováno také vnitřními a vnějšími vlivy. K vnitřním 

vlivům patří organizační vlivy, jako je velikost organizace, její vnitřní struktura, dále 

charakter práce, soulad obsahovaného zaměření s potřebami personálního řízení aj. K vnějším 

vlivům řadíme např. demografické vlivy, změny na trhu práce, legislativní vlivy aj. 
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2.2.3 Základní cíle lidských zdrojů  

 

Základní cíl řízení lidských zdrojů je aby firma zajistila pomocí svých zaměstnanců 

uskutečnit stanovené cíle. Podle Armstronga (2007, str. 30) řízení lidských zdrojů se týká 

plnění cílů v následujících oblastech: 

 

• Efektivnost organizace  

„Charakteristické, zvláštní postupy v oblasti lidských zdrojů vytvářejí klíčové 

schopnosti, které rozhodují o tom, jak budou firmy konkurenceschopné.“ (Cappelli a Crocker-

Hefter, 1996) Cílem strategie lidských zdrojů je podporování programů, které zlepšují 

efektivnost organizace vytvořením postupů v oblastech jako např. řízení znalostí, řízení 

talentů, vytváření „skvělého pracoviště“ Takto popsali Purcell a kol. (2003) a nazvali „velká 

idea“, která je tvořena „jasnou vizí a souborem vzájemně propojených hodnot“.  

 Konkrétně řečeno, strategie řízení lidských zdrojů se mohou týkat vytváření politiky 

soustavného zlepšování a vytváření vztahů se zákazníky. 

 

• Řízení lidského kapitálu 

 Pracující lidé v organizaci tvoří lidský kapitál organizace a závisí na nich úspěšnost 

podnikání. Jak definoval Bontis a kol. (1999): 

 

 „ Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, 

dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské sloţky organizace 

jsou ty sloţky, které jsou schopny učení se, změny inovace a kreativního úsilí, coţ – je-li 

řádně motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přeţití organizace. 

 Lidský kapitál je povaţován za bohatství organizace, ale podniky musí do bohatství 

investovat, aby přeţily a dále rostly. Cílem je zabezpečení k získání a udrţení potřebné 

kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní síly. Tzn. podnikání takových kroků, 

které směřují k předvídání budoucí potřeby pracovníků, jejich uspokojování a zvyšovat a 

rozvíjet schopností lidí – jejich přispění k cílům organizace, potenciálu a zaměstnatelnosti – 

tím, ţe se jim budou nabízet příleţitosti k soustavnému rozvoji a učení. 
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• Řízení znalostí 

Řízení lidských zdrojů je „jakýkoliv proces nebo jakékoliv postupy vytváření, 

získávání, ovládání, sdílení a vyuţívání znalostí, ať jsou kdekoliv, směřující ke zlepšování 

učení se a zlepšování výkonu v organizacích. (Scarborough a kol. 1999) 

 

• Řízení odměňování 

Jedná se o usilování zvyšování motivace, pracovní angaţovanosti a oddanosti 

zaváděním politiky a postupů, zajišťující odměňování a hodnocení lidí za úroveň dovedností a 

schopností a za to, co dělají a následně čeho dosahují. 

 

• Zaměstnanecké vztahy 

Cílem je udrţovat harmonické vztahy, které jsou produktivní mezi pracovníky, 

managementem a odbory. 

 

• Uspokojování rozdílných potřeb 

Vytváření a realizování politiky, která respektuje potřeby všech stran, zabezpečuje 

různé pracovní síly, ale zároveň přihlíţí na individuální i skupinové rozdíly v zaměstnání, 

v osobních potřebách, ve stylu práce a nabízí stejné příleţitosti všem pracovníkům. 

 

• Překlenování propasti mezi rétorikou a realitou 

Gratton a jeho spolupracovníci (1999) na základě výzkumu zjistili, ţe existuje rozdíl 

mezi druhem rétoriky a reality. Dobré úmysly manaţerů dělat věci, ale „praktická aplikace 

teorie“, tedy jejich realizace je velmi obtíţná. Problémy jsou s okolnostmi a postupy: priority 

podniku, krátkodobost některých aktivit, nedostatečná podpora manaţerů, nedostatek 

prostředků, odpor ke změnám a ovzduší, ve kterém pracovníci nevěří manaţerům. V tomto 

případě je cíl tuto propast překonat tak, ţe se budou snaţit dělat cokoliv pro to, aby se 

dopracovali k soustavné a efektivní akci. 

 

2.3 Filozofie vzdělávání  

 

Armstrong (2007, str. 462) uvádí, ţe filozofii vzdělávání vyjádřil Sloman (2003a) 

následujícím způsobem: 

„Kroky a činnosti směřující ke zlepšení znalostí a dovedností se budou stále více 
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zaměřovat na vzdělávající se osobu. Důraz se přesune na jednotlivého vzdělávacího se 

pracovníka (nebo na tým). A ten bude veden k tomu, aby převzal za své vzdělávání více 

odpovědnosti. Bude snaha vytvářet klima, které bude podporovat efektivní a vhodné 

vzdělávání. Takové kroky a činnosti budou tvořit součást integrovaného přístupu k vytváření 

konkurenční výhody prostřednictvím lidí v organizaci.“  

 

Organizace klade čím dál tím větší důraz na filozofii vzdělávání. Pasivní přístup 

vzdělávání prosazují některé organizace s myšlenkou, ţe se zaměstnanci sami vypořádají 

s problémem v práci nebo se přiučí od spolupracovníků. V případě, ţe organizace nemá 

dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, snaţí se o to, aby získala dostatečně vzdělané 

zaměstnance nebo zaměstnance z organizací, kteří následně investují do vzdělávání. 

 

Určitým problémem znamená investování některých organizací do vzdělávání pouze 

tehdy, pokud se jim daří a mají dostatek financí. V okamţiku, kdy se dostane organizace do 

finančních potíţí, prvním krokem je pozastavení investic do vzdělávání. 

 

 Naopak organizace, které podporují filozofii vzdělávání, si jsou vědomy nutnosti 

investic do rozvoje dovedností a schopností lidí. Pouze pomocí kvalifikovanějších pracovníků 

je moţno udrţet se v konkurenčních bojích a vzdělávání nese obrovskou hodnotu. Uvědomují 

si, ţe růst organizace i budoucí blaho či uţitek ohroţují nedostatky ve vzdělávání. 

 

 Ve skutečnosti bychom měli mít realistické i pozitivní představy a důkazy o tom, jak 

jsou konečné výsledky organizace ovlivněny vzděláváním zaměstnanců. 

 

2.3.1 Strategie rozvoje a vzdělávání 

 

Strategie rozvoje a vzdělávání uvádí Hroník (2007, str. 18), ţe je závislá na strategiích 

nadřazených, mezi které patří personální a business strategie. Obdobně jako tyto strategie je 

vytvářena na dobu tři aţ pěti let. Rozlišujeme, jestliţe se jedná o vzdělávání v „organizaci na 

jedno pouţití“ nebo „revitalizující organizaci“. 

 

Organizaci na jedno pouţití se orientuje na práci s hotovými lidmi, kteří se nepotřebují 

dále rozvíjet a vzdělávat. Stavěno na dobu omezenou, většinou nemají vývoj a ţivotnost je 



11 

 

omezená. Nízkonákladové vzdělávání, jednoduchá strategie rozvoje a vzdělávání, ale 

vytváření struktury. 

 

Naproti tomu revitalizující se organizace musí pruţněji reagovat na vnější podmínky. 

U středních a velkých firem se uplatní specialisté na rozvoj a vzdělávání. Strategie rozvoje a 

vzdělávání je propracovanější a struktura je sloţitější. Strategie rozvoje a vzdělávání 

revitalizující organizace dělíme na tři základní osy: 

 

• osa Strategie organizačního rozvoje ‹‹ Strategie rozvoje jednotlivců, 

• osa Strategie diferenciace ‹‹ Strategie integrace, 

• osa Strategie velkého skoku ‹‹ Strategie plynulého zlepšování. 

•  

2.3.2 Strategie rozvoje organizace a jedince 

 

 Rozvoj organizace a jejich lidí vede ke zvýšení výkonnosti celé firmy. Nelze se 

zaměřit pouze na jedno a druhému se nevěnovat. Obvykle se klade větší důraz na jedno neţ na 

druhé. V současné době mnoho velkých firem dává důraz na organizační učení, organizační 

rozvoj, protoţe prostředí organizace je důleţité pro uplatnění individuálních kvalit, ale i pro 

jejich rozvoj. 

 

1. Strategie organizačního rozvoje (od organizace k jedinci)  

Pro organizační rozvoj (organization development) je charakteristické soustředění se 

na změnu ve fungování celé organizace a jejich částí (týmu, oddělení, divize apod.). Je pro něj 

charakteristická společná práce na konkrétních problémech za chodu organizace. Vzdělávací 

aktivity mají podpůrnou roli. 

 

2. Strategie rozvoje jednotlivců (od jedince k organizaci) 

Při této strategii vycházíme z představy, ţe organizace je na dobré úrovni, jestliţe má 

odborné a personálně připravené jedince (s vhodným kompetenčním profilem). Uplatňuje zde 

kompetenční model, při jehoţ koncipování je uplatněno sociálně psychologické východisko, 

ve kterém jsou tři velké skupiny kompetencí: 

 

 Kompetence řešení problému 
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 Interpersonální kompetence 

 Kompetence sebeřízení (Hroník, 2007) 

 

Učení lze definovat podle Hroníka (2007, str. 30) jako „rozvoj, který vede 

k přetrvávající a efektivní změně v duševní činnosti a konání. Učení tedy zahrnuje nejen 

vědění, ale i konání.“  

 

Snad kaţdý člověk má snahu se ve světě lépe orientovat a učení mu dokáţe zabezpečit 

„pohyblivost“ v tomto proměňujícím se prostředí. Učení je změna, která má dvě kvality: 

 přizpůsobení se (reaktivní) - je o úsilí o dosaţení změny, neţ má nastolit novou 

rovnováhu, která je však nemoţná nebo trvale neudrţitelná. Přesto není moţné se 

změny vzdát, nelze se neučit. Kdo se neučí, není. Jde o to, jestli se učíme dostatečně 

rychle. Člověk nebo firma, která zaostává v učení, upadá. 

  přizpůsobení se sobě (proaktivní přístup, ovšem nemá nic společného s přístupem 

„poručíme větru dešti“, musí respektovat realitu). 

 

Obr. 2.1 Kvality učení 

 

 

 

 

 

 Zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str.30 

 

U obou základních funkcí učení potřebujeme přesáhnout rámec uvaţování „buď – 

anebo“. Při koncipování rozvojových programů potřebujeme brát do úvahy obě funkce. Nelze 

vystavět rozvojový program jen na „přizpůsobení sobě“, tedy proaktivním přístupu. Reaktivní 

přístup zabezpečuje flexibilitu lidí a firmy v reakcích na měnící se podmínky. 

 

Následně Hroník (2007, str. 31) vysvětluje „základní pojmy a rozdíly mezi učením, 

rozvojem a vzděláváním, protoţe snadno dochází k jejich záměně i prolínání. 

 

Učení (se) je proces změny, zahrnující nové vědění i nové konání. Učíme se 

organizovaně i spontánně – aniţ o to m víme. Je to pojem zahrnující více neţ rozvoj a 

 

          Přizpůsobení se 
          

           (hledání příleţitostí) 

  

 Přizpůsobení sobě 

     
             (vytváření příleţitostí) 
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vzdělávání. Proto třeba mluvíme o učící se, nikoli o vzdělávací organizaci, kdyţ nemálo 

uţivatelů se organizací představuje větší koncentraci vzdělávání. 

 

Rozvoj je dosaţení neţádoucí změny pomocí učení (se). Obsahuje záměr, který je 

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

programů. 

 

Vzdělávání je jeden ze způsobů učení (se), organizovaný a institucionalizovaný 

způsob učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené (diskrétní) – mají svůj začátek i konec. Při 

koncipování vzdělávání ve firmě postupujeme systematicky.“ 

 

Obr. 2.2 Vztah mezi učením a vzděláváním 

 

                 Učení (se)  

        

 

 

 

 

 

Zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 31 

 

Druhy učení 

Rozlišují se dva druhy učení – spontánní a záměrné (organizované). Jedno vytváří 

příleţitost pro druhé. Můţeme konstatovat, ţe pozornost je soustředěna především na 

organizované učení se, které je reprezentované vzděláváním. 

 

Obr.2.3 Druhy učení 

 

 

 

 

Zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 32 

 

Rozvoj 

Vzdělávání 

 

Spontánní (implicitní) 

 učení se 

 

         Organizované 

   učení se 
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Nejpodstatnější věci pro ţivot (řeč, vytváření vztahů, otevřenost novému apod.) se 

učíme spontánně. Spontánní učení rozšiřuje naše obzory a my mu dáváme směr a zaměření 

organizovaným učením. Například v práci se také učíme spoustu věcí spontánně. 

 

 Tři zdroje učení 

 Mix spontánního a organizovaného učení nám umoţňuje se dobře přizpůsobit nebo být 

o krok napřed – proaktivní.  

 

Tři zdroje pro takové učení: 

 

 údiv, 

 zkušenost, 

 kritické myšlení. 

 

Tyto zdroje si dokáţeme představit na úrovni jedince, ale i celé firmy. Uvádí se, ţe 

stály u zrodu antické filozofie. V mnohém působí proti sobě i společně. Stačí se pokusit o 

představu člověka, který je zkušeným, a přesto na tuto zkušenost nesází. Kriticky jí prověřuje, 

analyzuje, ale i přes zkušenosti pochybuje. Pro kaţdého, kdo se chce učit je rozvoj těchto 

schopností potřebný. Efektivní učení tak v sobě kloubí následné tři síly: 

 

 Zvídavé chování a učení se hrou  

Člověk se nejvíce učí, aniţ by věděl, co se učí – chodit, mluvit. Díky své zvídavosti 

jsme se naučili spoustu věcí. Zvídavé chování (učení se) musíme oddělit od chování (učení 

se), které je řízeno podle principu pokusu a omylu nebo úspěchu. Zvídavé učení se je 

nejčastěji spojeno s hrou v prostředí zbaveném napětí. 

 

 Učení se metodou pokusu a omylu nebo úspěchu (rozšiřování zkušeností)  

Učení se pokusem a omylem nebo úspěchem probíhá ve „váţném případě“. „Váţný 

případ“ je určen tím, ţe je znám cíl, způsob měření, jak je dosahována změna a případně i 

metody dosaţení cíle. Převáţně se jedná o pokusy zvládnout nový problém jiţ osvědčeným, 

vyzkoušeným, popřípadě obměněným postupem. Jde především o co nejúčelnější výkon a 

specializaci. V současnosti je to nejrozšířenější přístup uplatňovaný ve firemním vzdělávání. 
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 Učení se pomocí kritického odstupu 

Pro efektivní učení si nestačí hrát, být zvídavý a trénovat, zkoušet si to, co jiţ jiní 

vyzkoušeli, co je dáno, a hnát se vpřed, bez znalostí. Jasným příkladem ze ţivota je 

následující „koperníkovský obrat“. Kaţdý člověk ze zkušeností ví, ţe ráno za jasného dne vidí 

vycházet slunce na jedné straně horizontu a zapadat na druhé. Je jasné, ţe se slunce pohybuje. 

Ovšem nikdo neměl zkušenost s tím, ţe se pohybuje země pod ním. Pochybovat, ţe něco tak 

samozřejmého je jinak, je nezbytnou podmínkou učení se. Učení se je plné „koperníkovských 

obratů“. 

 

2.3.3 Styly učení2.3.3. Styly učení 

 

K definování různých stylů učení je mnoho, občas se od stylů učení odlišují strategie 

učení. Styly učení můţeme definovat jako soubor faktorů, které mají usnadňovat učení. 

Uvádí se tři strategie učení: 

 

• Holistická strategie – učící se snaţí uchopit učební látku jako celek. Zobecňuje na 

základě podobnosti i kontrastu, pouţívá nebo vytváří obecná pravidla. Učí se 

především objevováním, důleţité jsou „aha“ záţitky. Ve své neproduktivní podobě se 

mění v plané filozofování. 

 

• Serialistická strategie – vyznačuje postup krok za krokem. „Konečný obraz“vidíme 

po delší cestě. Serialistická strategie se rozděluje na dva podtypy: 

 

- Produktivní - logický postup učícího, potřebný plán zohledňující navazující látku 

na druhou. Neúplnost vyvádí z míry. 

- Reproduktivní – učící se učí nazpaměť nebo napodobuje, postupuje dle předem 

daných postupů. Selhává při obměně zadání. 

 

• Kombinovaná strategie – vyuţívá obou základních strategií. Pro porozumění a 

úspěšné zvládnutí problému je nutnost uţít kombinace strategií. Nesmí se zapomenout 

na to, ţe se lidé mohou přiklánět k jedné strategii více nebo existují situace, které pro 

efektivní zvládnutí upřednostňují jednu strategii nad druhou. 
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Učení se na úrovni skupiny 

 

Učením na úrovni skupiny není myšleno učení jednotlivců ve skupině, jako například 

při výcviku v prezentačních dovednostech, ale potřebujeme počítat s různým skupinovými 

procesy a rolemi, významně ovlivňující efektivitu učení. Aby se splnilo zadání, musí se 

vytvářet skupiny, nikoliv jedinci.  

 

Hroník (2007, str. 58) tvrdí: 

 

„Skupinové učení představuje především vytváření souhry mezi jejími členy.“ 

Skupiny mohou být formální – např. projektový tým i neformální – např. intervizní skupiny. 

 

 

Obr. 2.4 Role ve skupině (týmu) :             Moc 

 

 

 

Výkon             Tvořivost 

 

 

 

               Vztahy 

   Zdroj: Hroník, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 2007, s. 57 

 

Týmová role vychází ze čtyř kvalit: 

 

„Moc – Výkon – Vztahy – Tvořivost“ 

 

Pro souhru se musí členové naučit zastupovat, role nejsou dány nastálo. 

Učení na úrovni organizace, firmy 

 

Učení se na úrovni organizace má za cíl vybavit organizaci předpoklady, pomocí 

kterých je schopna zvládnout úkoly vyplývající z vnějšího prostředí, i ty, které si dává sama. 
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 Psychologickým vzděláním rozpracoval Ch. Argyris organizační učení. 

Při organizačním učení se jedná především o učení za chodu, z vlastních zkušeností a hledání 

nových moţností. Fungovat jako dynamický systém je zapotřebí, aby se mohla organizace 

učit. Musí být otevřená vnějším i vnitřním podnětům, vytvořit bezbariérové prostředí bez 

hranic typu „my a oni“. 

 

V sociologii jsou označovány systémy nízké důvěry, např. Taylorovo vědecké řízení, 

ve kterém je vyjádřen předpoklad, ţe pracovníky je nezbytné hlídat a úkolovat. (Hroník, 

2007) 

2.3.4 Kolbův cyklus učení  

 

Kolbův cyklus učení je velmi známé pojetí učení je podle amerického psychologa 

D. A. Kolba v roce 1976.  

 

Obr. 2.5 Kolbův cyklus učení 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

Zdroj: HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str.47 

 

Jednotlivým fázím můţeme přiřadit obecnější psychologické pojmy: 

 

• konkrétní zkušenost, záţitek => proţívání, 

• pozorování a reflexe => vnímání, 

• abstrakce a generalizace => myšlení, 

• testování, experimentování a přenos => konání.  

 

 

Konkrétní 

zkušenost, záţitek 

Testování, 

experimentování a 

přenos 

 

 

Pozorování a reflexe 

 

Abstrakce a  

generalizace 

 

Kolbův cyklus 

učení 
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Podle D. A. Kolba probíhá učení ve čtyřech cyklech. Pokud učící projde všemi čtyřmi 

cykly, učení je efektivní. Cyklus učení obvykle začíná situací, ve které nelze pouţít dříve 

naučený stereotyp a v níţ učící se zaţívá konkrétní zkušenost. Tuto zkušenost reflektuje, 

přemýšlí o ní a o sobě z různých hledisek. Takové přemýšlení vytváří určitý nadhled ve formě 

zobecnění a vytvoření hypotéz, jejichţ platnost chce ověřit v praxi. Pro jejich ověření získává 

další zkušenost a cyklus se můţe rozběhnout nanovo.  

Kolbův cyklus učení zachycuje proces integrace, začlenění nové zkušenosti do 

repertoáru chování a její další propracování, aby chování mohlo být efektivnější. Kolb se 

domníval, ţe efektivní učení můţe začít v kterékoliv fázi a poté je potřeba absolvovat celý 

cyklus. (Hroník, 2007) 

2.3.5 Učení v organizaci a učící se organizace 

 

Armstrong (2007, str. 447) ve své knize popisuje „rozdíl mezi učením probíhajícím 

v organizaci a učící se organizací. Učení probíhající v organizaci vysvětluje jako účinný 

postup, jak zpracovávat a vysvětlovat interní a externí informace převáţně explicitní povahy a 

jak na ně reagovat“. Učení probíhající v organizaci se týká vytváření nových znalostí, které 

jsou schopné ovlivňovat lidské chování.“ 

 Podle Armstronga (2007, str. 450) je učící se organizace organizací „kde lidé 

soustavně rozšiřují své schopnosti vytvářet výsledky, které si opravdově přejí, kde jsou 

pěstovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se svobodně formulují a stanovují 

kolektivní aspirace, a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně“.   

Učící se organizaci definuje jako organizaci, ve které lidé neustále rozšiřují své 

schopnosti, aby dosáhli výsledky, vytváří programy neustálého zlepšování a pomocí 

formálních vzdělávacích programů se přenášejí znalosti do všech částí organizace. 

Limitujícím faktorem není to, co a do jaké míry se jednotlivci naučí, ale jak jsou schopni 

efektivně přenést to, co se naučili a vědí, na organizaci jako celek. (Tichá, 2005) 

 

Koubek (2007, str. 255) rozlišuje v systému formování pracovních schopností 

pracovníka tři oblasti: 

 

1. Oblast všeobecného vzdělávání -  v této oblasti dochází k formování základních a 

všeobecných znalostí a dovedností tak, aby bylo člověku umoţněno ţít ve společnosti. 

V návaznosti na tyto znalosti má pak člověk moţnost získávat a rozvíjet specializované 
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pracovní schopnosti a další vlastnosti. Je to vzdělávací oblast, jeţ se orientuje na tzv. sociální 

rozvoj člověka a je zcela řízena a kontrolována státem. 

 

2. Oblast odborného vzdělávání – někdy také bývá označována výrazem oblast formování 

kvalifikace či oblast odborné/profesní přípravy. V této oblasti dochází k procesu přípravy na 

povolání, k formování specifických znalostí a dovedností orientovaných na specifické 

povolání, aktualizace dovedností a jejich přizpůsobování se měnícím poţadavkům daného 

pracovního místa. Je to tedy oblast orientovaná převáţně na zaměstnání a zahrnuje v sobě jak 

základní přípravu na povolání, tak také na doškolování, prohlubování kvalifikace či 

rekvalifikace. 

 

3. Oblast rozvoje – neboli oblast dalšího vzdělávání či oblast rozšiřování kvalifikace – je 

orientovaná převáţně na získání takových znalostí a dovedností, které nejsou nezbytně nutné 

k vykonávání současného zaměstnání. Součástí této oblasti je i formování osobnosti jedince. 

Jde tedy o oblast, v níţ dochází k formování pracovního potenciálu člověka tak, ţe se jedinec 

stává adaptabilní pracovní zdroj, jenţ lépe přispívá k plnění cílů organizace a ke zlepšování 

mezilidských vztahů. (Koubek, 2007) 

2.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

Armstrong (2007, str. 444) definoval učení – vzdělávání a rozvoj tímto způsobem: 

„Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy učení/rozvoje 

vzdělávání a rozvoje. Jeho nejzávaznějšími výsledky pro podnik a podnikání jsou zvýšená 

efektivnost a udrţitelnost organizace. V případě jednotlivců jsou výsledkem zvýšená 

schopnost adaptability a zaměstnatelnost. Jde tedy o rozhodující podnikový proces jak 

v ziskových, tak neziskových organizacích“. 

 

Sloţky tohoto procesu jsou: 

 

• Učení se – relativně permanentní změna chování, ke které dochází v důsledku praxe 

nebo zkušeností. 

• Vzdělávání  - rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí tak, aby byla definovaná, 

analyzovaná a vyřešená široká škála problémů. 
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• Rozvoj – růst nebo realizace osobních schopností a potenciálu pomocí nabízených 

vzdělávaných akcí a praxe. 

• Odborné vzdělávání (výcvik) – systematické formování chování pomocí příleţitostí 

k učení, vzdělávacích akcí a programů, které umoţňují dosáhnout znalosti a 

schopnosti pro efektivně vykonávanou práci. (Armstrong, 2007) 

 

2.4.1 Proces vzdělávání 

 

 Deset podmínek pro splnění efektivnosti vzdělávání: 

 

1. Jedinci musejí být motivování se učit. Musí vědět, ţe jejich úroveň znalostí, schopností 

nebo dovedností, jejich postoje či chování se musí zlepšit, aby mohli vykonávat svou práci 

pro spokojenost vlastní i těch ostatních. Musejí mít jasnou představu o tom, jak by se měli 

chovat v dané situaci. 

 

2. Pro vzdělávající se osoby by měly být stanoveny normy výkonu. Musí mít jasně 

definované cíle a normy, které jsou pro ně přijatelné a je moţno je pouţít k posouzení jejich 

pokroku. 

 

3. Vzdělávající se osoby potřebují pečlivé vedení. Musí být správně orientovány a mít 

odezvu na to, jak se jim daří. Lidé motivováni vnitřně si mohou samostatně zabezpečit 

orientaci i zpětnou vazbu. Za přítomnosti vzdělavatele, který povzbuzuje a v případě potřeby 

pomůţe. 

 

4. Vzdělávající se osoby musejí mít pocit uspokojení ze svého vzdělávání. Pokud učení 

uspokojuje jednu nebo více potřeb, jsou schopny se učit i za obtíţnějších podmínek. Ale i 

nejlepší vzdělávací systém můţe selhat, pokud je učící se nepovaţují za uţitečné. 

 

5. Učení je aktivní, nikoliv pasivní proces. Je potřebné, aby učící se byli zapojováni nejen 

do práce se vzdělavatelem a spoluúčastníky vzdělávání, ale i do vytváření vzdělávacího 

programu. 

 



21 

 

6. Je třeba používat vhodné metody. Vzdělavatelé mají mnoho vzdělávacích nástrojů i 

materiálů. Musí se pouţívat diferencovaně na základě bystrého úsudku, v souladu 

s pracovními potřebami, s potřebami pracovního místa, jedince i skupiny.  

 

7. Metody učení a vzdělávání by se měly obměňovat a měly by být rozmanité. Pouţívání 

většího výběru metod. Pokud jsou shodně vhodné, pomáhají tím učení tak, ţe udrţuje zájem 

učících se lidí. 

 

8. Na absorbování znalostí a dovedností je třeba poskytnout přiměřený čas. Učení 

potřebuje dostatek času na aklimatizování, rozmyšlení, prověření a akceptování nových 

myšlenek a postupů, co se člověk učí. Vzdělávací programy musí počítat s potřebným časem. 

Někteří vzdělavatelé se snaţí do svých programů zavézt mnoho věc í najednou, ale 

s nedostatkem času a prostoru na vyzkoušení a seznámení se s látkou. 

 

9. U učících se osob musí docházet k upevňování vědomí správného chování. Učící se 

potřebují vědět, zda dobře pracují. Je zapotřebí, aby byly zařazeny etapy do dlouhodobých 

vzdělávacích programů, na jejichţ konci dojde k vyhodnocení pokroku v učení, tímto 

k upevňování vědomí učících o správném, či nesprávném chování. 

 

10. Je nezbytné uznat to, že existují různé úrovně učení se a že vyžadují různé metody a 

zaberou různou dobu. Na základě sloţitosti učení a vzdělávání rozeznáváme čtyři úrovně. 

• Učení v přímých fyzických reakcích (prováděné úkony), učení na paměť, základní 

formování člověka. 

• Na vyšší úrovni učení zahrnuje pouţití exotických znalostí nebo dovedností při 

nových úkolech nebo v novém prostředí. 

• Další úroveň učení je sloţitý proces, kdy se rozpoznává podstata určitého okruhu 

postupů či akcí, kdy je potřeba propojit, integrovat řadu izolovaných úkolů nebo kdy 

se vzdělávání zaměřuje na interpersonální dovednosti.  

• K nejsloţitější formě učení dochází v případech, kdy se vzdělávání a výcvik zaměřují 

na hodnoty a postoje lidí a skupin, coţ je nejsloţitější a nejnebezpečnější oblast. 

(Armstrong, 2002) 
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2.4.2 Systematické vzdělávání 

 

 Systematické vzdělávání je vytvořeno specificky k uspokojování definovaných 

potřeb. Je plánované a zabezpečované lidmi, kteří vědí, jak vzdělávat, a dopad vzdělávání je 

pečlivě vyhodnocován. Jak Armstrong charakterizuje systematické vzdělávání, které je 

zaloţeno na definování potřeb vzdělávání a rozhodnutí, jaký by měl být zvolen druh 

vzdělávání. Pro vyuţití zkušených vzdělavatelů při plánování a realizaci vzdělávání, na jeho 

sledování a vyhodnocování, aby mohlo být posouzena efektivita vzdělávání.(Armstrong, 

2007) 

 

Pokud chce podnik dosáhnout poţadované efektivity vzdělávání a vyhnout se případným 

chybám musí proběhnout celý řetězec kroků a postupů: 

• identifikace a definování potřeb vzdělávání, 

• definování poţadovaného vzdělávání, 

• definování cílů, 

• plánování vzdělávacích programů, 

• rozhodnutí o tom, kdo je bude zabezpečovat, 

• realizace, 

• zdokonalení vzdělávání. (Armstrong, 2007) 

 

Vlastní systematický cyklus vzdělávání se skládá z následujících čtyř fází: 

 

Obr. 2.6 Fáze cyklu podnikového vzdělávání 

    

 

Zdroj: Koubek, Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky. 2007, str. 260 
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2.4.2.1 Identifikace potřeby vzdělávání  

 

Kvalifikaci a vzdělání bohuţel dovedeme měřit a posuzovat jen velmi primitivními 

způsoby, např. stupněm dokončeného vzdělání nebo vyuţitelnosti, v kombinaci s délkou 

praxe. Individualitu pracovníka, jeho specifické schopnosti, vlastnosti, talent, jeho přístup 

k řešení úkolů a jeho postoje rozhodují, do jaké míry se např. absolvování určitého stupně 

školního vzdělání či jiné základní přípravy na povolání a délka praxe promítnou do jeho 

pracovního výkonu – však ţádným měřením postihnout neumíme. (Koubek, 2007) 

 

Koubek (2007, str. 262) uvádí, „ţe se v praxi postupuje tak, ţe se analyzuje širší nebo 

uţší škála údajů, získaných jednak z běţného informačního systému organizace, jednak ze 

zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů: 

1. Údaje týkající se celé organizace, tj, údaje o struktuře organizace, jejím 

výrobním programu či programu činnosti, odpovídajícím trhu, zdrojích 

(vybavení, finanční zdroje a jejich potřeba), údaje o počtu, struktuře a pohybu 

pracovníků, o vyuţívání kvalifikace a pracovní doby, o pracovní neschopnosti 

pro nemoc či úraz, o absenci apod. 

2. Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností, jedná se o 

informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod. Jde v podstatě o 

inventuru pracovních úkolů a potřeby práce v organizaci. 

3. Údaje o jednotlivých pracovnících, např. z personální evidence, ze záznamů 

o hodnocení pracovníka, záznamů o vzdělání, kvalifikaci, absolvování 

vzdělávacích programů, z výsledků testů, ze záznamů o rozhovorech 

s pracovníkem či z různých průzkumů, v nichţ se zobrazují postoje a názory 

jednotlivých pracovníků a jejich nadřízených.“ 

 

Na základě těchto údajů se pak analyzuje potřeba vzdělávání pracovníků organizace. 

Obvykle se přitom pouţívá jedné nebo více z následujících metod: 

a) Analýzy statistických nebo jiných průběţně zjišťovaných a registrovaných údajů o 

organizaci, pracovních místech a jednotlivých pracovnících. 

b) Analýzy dotazníků či jiných forem průzkumu názorů, postojů a poţadavků pracovníků 

týkajících se vzdělávání. 
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c) Analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby 

kvalifikace a vzdělávání jejich podřízených, popřípadě přímo analýzy poţadavků 

vedoucích pracovníků na vzdělávání jejich podřízených. 

d) Zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků. 

e) Monitorování výsledků porad a diskusí, týkajících se současných pracovních 

problémů a perspektivních pracovních úkolů. 

f) Analýzy pracovních záznamů (deníků) vedených vedoucími pracovníky, specialisty, 

popřípadě i dalšími pracovníky. 

 

Identifikace potřeby vzdělávání předpokládá vědomost struktury pracovních zdrojů, 

poţadavky vedoucích i řadových pracovníků. Zdroj představuje hodnocení pracovníků, který 

pomáhá zpracovat plán vzdělávání. Často je potřeba znát poţadavky nejen vedoucích, ale i 

řadových pracovníků. 

Velmi důleţitým podkladem pro identifikaci potřeby vzdělávání bývají materiály 

pravidelného hodnocení pracovníků, hodnocení jejich pracovního výkonu. Čím podrobnější a 

detailnější je hodnocení výkonu pracovníka, tím lepším podkladem pro identifikaci potřeby 

vzdělávání je. 

Vazba mezi pracovním výkonem a vzděláváním se prohlubuje tím, ţe smlouva o 

pracovním výkonu obsahuje dohodu o pracovních úkolech, které má pracovník plnit, ale i 

dohodu o vzdělávání a rozvoji, které pracovník absolvuje. 

 

2.4.2.2 Plánování vzdělávání pracovníků 

 

 Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule přechází do fáze plánování vzdělávání 

pracovníků. Plán vzdělávání pracovníků by měl odpovědět na následující otázky: 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? (obsah) 

 Komu? (jednotlivci, skupiny, zaměstnání, povolání, kategorie, kritéria výběru 

účastníků) 

 Jakým způsobem? (Na pracovišti při výkonu práce, mimo pracoviště, metody 

vzdělávání, didaktické pomůcky, učební texty, reţim vzdělávání) 

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

organizační zabezpečení) 

 Kdy? (Termín, časový plán) 
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 Kde? (Místo konání, např. konkrétní organizační jednotka organizace, 

vzdělávací zařízení organizace, pronajaté vzdělávací zařízení, vzdělávací 

zařízení jiné organizace, konkrétní veřejná či soukromá vzdělávací instituce, 

zajištění ubytování, stravování, dopravy aj.) 

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

 Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých 

vzdělávacích programů? (Metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy se bude 

hodnotit). (Koubek, 2007) 

 

Jeden z nejdůleţitějších kroků plánování vzdělávání pracovníků je zvolení metody 

vzdělávání. 

Podnik musí znát potřeby rozvoje zaměstnanců. Pro tento účel se vyuţívá analýza 

potřeb vzdělávání, která ukáţe rozdíl mezi současným stavem znalostí, schopností a 

dovedností pracovníků i jejich poţadovanou úroveň. Tuto analýzu provádíme ve třech 

oblastech:  

• Analýza organizace zahrnuje vyhodnocení její strategie, prostředí, alokace zdrojů a 

kultury. Takto získané informace se stávají základem pro návrh změny. 

 

• Analýza pracovního místa ukazuje postupné kroky, které by měl pracovník 

vykonávat ve svém zaměstnání způsobem k nejefektivnějšímu dosaţení cílů. Na 

začátku se identifikují jednotlivé činnosti, které mají být vykonány. Dále se zhodnotí 

kaţdá provedená činnost dle důleţitosti a její opakování. Na základě dotazníku, či 

strukturovaného pohovoru následuje výběr odpovědných pracovníků a zjišťujeme 

významnost jednotlivých úkolů. Pokud se po analyzování a interpretování informací 

zjistí často se opakující úkoly jako nevyhovující, soustředí se na ně jako na předmět 

vzdělávání. 

 

• Personální analýza posuzuje kompetence zaměstnanců. Nejdříve definuje 

poţadovaný výkon přes pracovní normy. Výsledek zjištění porovnáme se skutečným 

výkonem a zjistíme výkonový nedostatek. Pro posouzení výkonu jsou pouţívány 

behaviorální – subjektivní, sniţuje vypovídající schopnost, ekonomická měřítka – 

méně uţitečná při hodnocení odborných, manaţerských prací, ale uţitečná pro profese 

výrobní a výkonnostní testy – objektivní porovnatelné informace se skutečným 
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výkonem. Po analýze všech faktorů se stanoví problémy efektivnímu výkonu a 

navrhne se řešení. (Armstrong, 2007) 

 

Analýza potřeb by se měla pravidelně provádět a opakovat. Bohuţel v našem českém 

prostředí firmy povaţují za dostatečné provádět tuto analýzu jen jednou za několik let nebo jí 

neprovádět vůbec. Tím se povaţují hlavně malé a střední firmy, které nemají velký kapitál. 

Na trhu můţeme najít firmy, které nabízejí kurzy nebo přímo výuku rozboru vzdělávacích 

potřeb. 

Pro doplnění si představme metody sběru informací: 

• Strukturovaný rozhovor – kvalifikovaná osoba vede rozbor podle předem 

připravených otázek. Výhodou této metody je flexibilita, ale je časově náročnější neţ 

ostatní metody. 

 

• Pozorování – pozorovatel sleduje výkon jednotlivce nebo skupiny v jejich pracovním 

prostředí. Získá tak představu o plnění úkolů. Jeho přítomnost však můţe ovlivnit 

pracovníky, kteří se nebudou chovat typicky. 

 

• Dotazník – levná a časově nenáročná. Je zde velké riziko nepochopení otázek nebo 

nepokrytí celé oblasti zkoumání. Návratnost dotazníků není moc vysoká. 

 

• Participace – výzkumník přebírá roli zaměstnance a plní jeho úkoly. Chce tak pochopit 

jeho práci. Nevýhodou je nemoţnost této metody při poţadování speciálních 

dovedností. 

 

• Popis práce vytvořený zaměstnancem – zaměstnanec je osoba, která zná svou práci 

nejlépe. Popíše tedy činnosti, jenţ musí vykonávat. Rizikem je přecenění nebo 

nedocenění jeho práce. 

 

• Skupinová diskuse – zaměstnanci diskutují o těţkostech svého zaměstnání. Je třeba 

zkušeného moderátora. 

 

Můţe také dojít k situaci, kdy zaměstnanci nebudou chtít hovořit. Zábrany mohou být 

způsobeny jinou pracovní pozicí. (Vodák, Kucharčíková, 2007) 
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Formy vzdělávání: 

 

1. Řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti – tzv. neformální vzdělávání – 

pod dohledem zkušeného zaměstnance, či školitele se zaměstnanec učí zvládat nové 

poznatky a dovednosti při plnění běţných úkolů. 

2. Řízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti – tzv. formální vzdělávání – 

vzdělavatelé (mohou být interní i externí)vzdělávají pracovníky mimo své pracoviště, 

např. ve školících místnostech, výukových dílnách nebo v jiných místnostech 

určených ke vzdělávání.  

3. Řízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele – tzv. institucionalizované 

vzdělávání – zde patří vzdělávání v rámci národního školského systému, na úrovni 

středních a vysokých škol, vzdělávání prostřednictvím studijních cest a stáţí. Jedná se 

o dlouhodobější proces vzdělávání. Výhodami je vyšší motivace zaměstnanců ke 

vzdělávání, osobnímu rozvoji a výměna zkušeností se zaměstnanci jiným organizací. 

4. Neřízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti – tzv. informální vzdělávání 

– předpokládá se ze strany zaměstnanců zájem o aktivní přístup, ze strany 

zaměstnavatele motivování zaměstnanců k takovému jednání. 

5. Neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti – tzv. interpersonální 

vzdělávání – přijímání informací zaměstnance mimo vzdělávání nebo práci, například 

při neformální komunikaci. 

6. Neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnance – tzv. celoživotní sebevzdělávání – 

člověk přebírá velkou míru odpovědnosti za svůj osobní rozvoj. Práce i osobní ţivot 

vyţaduje interdisciplinární přístup k řešení problémů a úkolů, kdy se poznatky, 

dovednosti a zkušenosti z jednoho oboru mohou uplatnit při jiných činnostech. 

(Dvořáková, 2007) 

 

Obecné rozdělení metod vzdělávání: 

 Podle aktivity posluchače 

 Podle místa vzdělávání (na pracovišti – on-the-job, mimo pracoviště – off-the-job) 

(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 

 

Podle místa vzdělávání se dělí vzdělávací metody následovně: 

 

1. Metody používané ke vzdělávání na pracovišti – metody „on-the-job“ 
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 Instruktáž při výkonu práce je nejjednodušší forma zaškolení na danou práci nového 

nebo méně zkušeného zaměstnance. Formou pozorovací a napodobovací zkušenějšího 

zaměstnance si osvojuje pracovní postupy při plnění svých vlastních pracovních úloh. 

Výhodou je rychlost a vytvoření spolupráce mezi oběma zaměstnanci 

 

 Asistování. Zkušenému zaměstnanci se přidělí školený, který pomáhá plnit pracovní 

povinnosti a tímto postupem se učí. Postupem času se dopracovává k okamţiku, kdy je 

školený zaměstnanec schopen danou práci vykonávat samostatně. Další moţností 

asistování je pověřením práce na projektu, kdy dochází ke kontrole na základě 

konzultace. Výhodou je neustálý kontakt a působení školitele na školeného s důrazem 

na praktické zkoušení schopností. Nevýhodou je riziko osvojení si špatných 

pracovních návyků. 

 

 Rotace práce (cross training). Tzv. střídání pracovních úloh. Školený je přidělován na 

určitou dobu do různých útvarů, na různá pracoviště a plní přidělené úlohy. Tato 

metoda se pouţívá zejména u řídících pracovníků a při adaptaci absolventů škol. 

 

  Má dvě metody:  

 

• Horizontální rotace práce – střídání pracovních míst na stejné úrovni řízení 

• Vertikální rotace práce – přemísťování na jiný stupeň řízení 

 

 Koučování (coaching). Jedná se o dlouhodobější vedení zkušeným pracovníkem. Tato 

Metoda umoţňuje úzkou oboustrannou spolupráci vzdělávaného se vzdělavatelem a 

vytváří prostor pro stanovením cílů pracovní kariéry pracovníka.  

 

• Mentorování (mentoring). Účastník této metody si sám vybírá rádce (mentora), 

zkušeného pracovníka, který mu radí, stimuluje jej a usměrňuje. 

 

• Councelling. Tato metoda je zaloţena na vzájemném konzultování a vzájemném 

ovlivňování. Výhodou je aktivita vzdělávaného pracovníka při řešení pracovních problémů. 
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2. Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště – metody „off-the-job“ 

 

• Přednáška (seminář) je charakteristická tím, ţe účastníci prostudují zadanou i 

doplňující literaturu a připraví si písemné vystoupení před studijním kolektivem. Úkolem 

lektora je moderování této formy výuky. 

 

• Demonstrování. Také tzv. názorné nebo praktické vyučování, zprostředkovává 

názorné znalosti a dovednosti ve výukových dílnách, na vývojových pracovištích nebo 

v jiných vhodných prostorech pro názorné předvádění pracovních postupů na pracovních 

zařízeních. Výhodou je praktičnost školení, nevýhodou pak odlišnost podmínek od 

skutečného provozu. 

 

• Workshop a případové studie. Účastníkům vzdělávacího programu předkládají 

reálnou nebo smyšlenou problémovou situaci (která jiţ proběhla nebo aktuální – workshop) a 

kterou musí vyřešit ve stanoveném čase. Případová studie nemá jednoznačné řešení, proto 

účastníci musí pro argumentaci svých závěrů pouţít poznatků z různých relevantních oborů. 

Metoda se pouţívá především pro vzdělávání manaţerů a tvořivých zaměstnanců. Výhodou je 

rozvoj analytického myšlení a příprava k týmové práci. Nevýhodou jsou vysoké poţadavky na 

připravenost školitele. Variantou workshopu je brainstorming. 

 

• Brainstorming, je skupinová aktivita zaloţená na neomezené diskusi vyúsťující ve 

větší mnoţství různých moţných řešení. 

 

• Simulace.  Jedná se o vytváření modelové situace, která se blíţí realitě, ale je   

zjednodušena na úroveň zvládnutelnou učícími se. Účastníci se řídí určitým scénářem, který 

po nich vyţaduje, aby během časového období učinili řadu rozhodnutí. Metoda je pouţívána 

v případech, kdy je výcvik v reálných podmínkách příliš nákladný a nebezpečný. Tato metoda 

je velmi náročná na přípravu a riziko, ţe modelová situace bude odtaţená od reality. Je však 

veleúčinná pro nácvik komunikačních schopností, zejména argumentování a schopnosti 

rozhodovat. 

 

   • Hraní rolí. Nebo také tzv. manaţerské hry je metoda, která se zaměřuje na 

procvičování praktických schopností a emocionální pouţití situací, které se nacvičují. 

Účastníci hrají role podle scénáře, ale zároveň mohou poznat rozlišné stránky mezilidských 
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vztahů a dohadování se. Otevřený konec umoţňuje účastníkům k osobnímu řešení dané 

situace. Jako v simulaci je to náročná metoda na organizaci a přípravu, ovšem učí se 

sebeovládání a samostatnosti. 

 

    • Assessment centre. Téţ tzv. diagnosticko-výcvikový program, někdy téţ 

development centre, je metodou široce pouţívanou, např. při výběru zaměstnanců a 

hodnocení rozvojového potenciálu zaměstnanců. Při vzdělávání je účastník konfrontován 

s reálnými simulacemi nebo případovými studiemi typických pracovních úkolů, které jsou mu 

náhodně předkládány v různých časových intervalech. Sleduje jednání i výkon. Po skončení 

kaţdé fáze vzdělávacího programu konfrontuje účastník své výsledky s navrţeným 

optimálním řešením a postupně podstupuje hodnotící rozhovory s více hodnotitely, kteří jej 

sledovali. Tato metoda patří k jedněm z nejefektivnějších metod vzdělávání, ale je velmi 

finančně nákladná. 

 

     • Outdoor training. Také tzv. adventure aducation, učení se hrou nebo vzdělávání 

pohybovými aktivitami. Je to metoda, která formou sportovní aktivity v otevřeném 

prostranství učí poznávat povahu manaţerské práce. Při plnění zadaného úkolu si účastníci 

rozšiřují manaţerské dovednosti (komunikace, vedení lidí, koordinace jejich činností). A 

prohlubují smyslové vnímání problémů. Po skončení programu následují diskuse mezi 

účastníky o tom, jaké schopnosti museli pouţít, jak se uplatnili a co by se dalo zlepšit.  S touto 

metodou je spojené riziko nepochopení její podstaty. 

  

3. Metody používané ke vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště 

 

• Pracovní porady. 

 Při této metodě dochází k výměně zkušeností, prezentování různých názorů a 

postojům k reálným problémům. Výhodou je nepodceňování aktivity školeného zaměstnance, 

nevýhodou nezískaný nejasný vztah k pracovním úkolům. 

 

• Poradenství. 

Metoda poradenství je vhodná pro školení vedoucích pracovníků, kteří jsou 

motivováni k dalšímu vzdělávání a vlastním rozvoji. Zde máme vysoké riziko pasivity, ale na 

druhé straně poskytuje moţnost rozšíření nových poznatků a vnějších zkušeností. 
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• Samostudium. 

Tato metoda pomáhá překonávat bariéry klasického studia jako je například potřeba 

osobní účast v daném čase a ukončení studijního – vzdělávacího procesu v dopředu 

stanoveném termínu. Nedostatkem je menší moţnost usměrňování rozvoj zaměstnance. 

 

• E – learning.  

Jde o technologii výuky, podporované pomocí počítačové, síťové a internetové 

technologie. Při individuální výuce jsou vyuţívány autorské nebo komerční programy, o nichţ 

je účastník informován lektorem. 

 

V souvislosti s metodami vzdělávání se uvádí, ţe si lidé při učení jsou schopni zapamatovat 

pouze určité procento z celkového mnoţství: 

 

• 10 % z toho, co čtou 

• 20 % z toho, co slyší 

• 30 % z toho, co vidí 

• 50 % z toho, co vidí a slyší 

• 70 % z toho, co sami hovoří 

• 90 % z toho, co sami hovoří a dělají 

 

2.4.2.3 Realizace vzdělávacích procesů  

 

Při realizaci vzdělávacích procesů je důleţitá volba metody, kterou bude vzdělávání 

probíhat, dodrţení plánu a rozpočtu. 

 

2.4.2.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího 

programu 

 

Problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání i vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacího programu je stanovení kritérií hodnocení.  

 V první řadě se nabízí porovnání výsledků vstupních testů účastníků s testy 
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uskutečněnými po ukončení vzdělávacího programu. Je velmi obtíţné sestavit test, který 

by změřil objektivně současnou úroveň znalostí a dovedností, popřípadě dva rovnocenné testy 

– vstupní a závěrečný. Můţe se jednat o překáţku v momentálním rozpoloţení testovaného, 

okolnostmi apod.   

 Ještě méně spolehlivé je monitorování vzdělávacího procesu a programu, tj. hodnocení 

vhodnosti a účinnosti jednotlivých zvolených metod a postupů, hodnocení práce vzdělavatelů.  

Hodnocení odborníky tzv. pozorovateli můţe být subjektivní (mohou upřednostňovat své 

oblíbené metody), taktéţ můţe být subjektivní hodnocení účastníky vzdělávání, jelikoţ je 

v našich podmínkách upřednostňován postup, při kterém nemusí účastník vynaloţit velké úsilí 

a účast. 

 Na tenkém ledě se ocitáme, snaţíme-li se kvantifikovat praktický přínos vzdělávání 

pomocí ekonomických ukazatelů, např. zvýšení produktivity práce, zvýšení prodeje, kvality 

výrobků či sluţeb, poklesu nákladů, zmetkovosti či hospodaření s materiálem. 

 S těmito okolnostmi souvisí otázka, kdy přesně zkoumat efektivnost vzdělávání, zda 

bezprostředně po ukončení procesu či s určitým odstupem. 

 Výsledek hodnocení vzdělávání závisí na motivaci zaměstnanců se vzdělávat, jaké je 

klima v organizaci ve vztahu ke vzdělávání, prostoru uplatňovat získané znalosti ve své práci, 

kvalifikace pracovníků a jejich kontrola. 

 Zde můţeme vidět mnoho sloţitých otázek, které vyplývají z vyhodnocování výsledků 

vzdělávání a efektivnosti vzdělávacího programu. 

 Obvyklé zaměření hodnocení na následující otázky, kdy se zkoumá: 

a) Zda při vzdělávání byly pouţity adekvátní nástroje, tj. metody vzdělávání, technické 

vybavení, časový plán, ale i obsahová stránka vzdělávání. 

b) Odezva, postoje a názory u účastníků vzdělávání samých (zdá se, ţe jde o nejčastěji 

pouţívanou metodu získávání podkladů pro hodnocení i přes nebezpečí subjektivního 

zkreslení) 

c) Míra osvojení rozvíjených znalostí nebo dovedností. Většinou se pouţívá testování 

účastníků bezprostředně po ukončení vzdělávání. 

d) Do jaké míry uplatňují absolventi v praxi, tj. při své práci znalosti, dovednosti a jak se 

změnilo jejich pracovní chování. Změny se nemusí projevit okamţitě, můţe k nim 

docházet postupně a dosti nenápadně. 

 

Měli bychom si uvědomovat hranice moţností tohoto vyhodnocování a jeho relativitu, 

ne rezignovat na účinnost vyhodnocování výsledků! (Koubek, 2007)                                  
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2.4.3 Cíle vzdělávání 

 

Abychom mohli definovat cíl, musíme analyzovat potřebu. Nedostatky vyjdou najevo 

nebo moţnost zlepšit náš výkon. Zkusme se zeptat sami sebe otázkou: „Existuje něco, co 

bychom potřebovali, aby se naši zaměstnanci zlepšili anebo mohli ovládat, na základě 

vzdělávání, či školení?“ V tomto případě odpověď vyjadřuje naše cíle, které bychom chtěli 

dosáhnout. Pro přesnost a zaručení rozvoje se musí zapojit všichni zaměstnanci firmy. 

Pravidlo vzdělávání a jeho cílů je jednoduché. Poznatky, či vědomosti, které 

pravidelně nepouţíváme, či neprocvičujeme, časem zapomeneme. V tomto případě by podnik 

zbytečně investoval do školení a vzdělávání zaměstnanců. Cílem by měla být úspora financí, 

pracovního času zaměstnance. V takovém případě by nemělo dojít k nechuti zaměstnanců se 

znovu vzdělávat. 

Formulace cílů má i nevýhody. Cíle nesmí být stanoveny úzce, jinak by vedly 

k nedostatečné flexibilitě programu a začaly by působit problémy lektorům – školitelům. 

Pokud máme cíle, kdy bychom rádi změnili chování pracovníka, můţeme vynechat teoretické 

poznatky. 

Pro definování cílů by měly být upřesněny podmínky, za jakých školení bude probíhat. 

Upřesnění metod, které by měly být shovívavé k vědomostem, kvalifikaci, dovednostem a 

schopnostem, kterých máme v plánu dosáhnout. U niţší kvalifikace profesí je vhodné pouţít 

výukovou metodu přímo na pracovišti, ale u vyšších kvalifikací by mohlo dojít k metodě 

vzdělávání mimo pracoviště. 

Neměli bychom opomenout na motivaci, která je součástí stanovení cílů. Uvědomuje 

si zaměstnanec, pokud je jeho míra motivace nedostačující? Je přirozené, ţe management 

vyţaduje po zaměstnancích firmy zvýšený výkon za tzv. vzdělávání ze strany firmy. Motivace 

je velice důleţitá pro cílevědomost zaměstnanců, pokud má zaměstnanec vysokou 

seberealizaci, mohl by jít dokonce příkladem ostatním pracovníkům. 

 

2.5 Shrnutí teoretických východisek vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců 

 

Úspěšná realizace úkolů a cílů kaţdé organizace závisí především na kvalitě 

zaměstnanců a na schopnostech managementu je účelně a dobře vyuţívat. 
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Lidské zdroje se vyznačují kvalitou a jsou tím nejcennějším i pro organizace sluţeb 

zaměstnanosti, ke kterým patří např. úřady práce. Ty ovlivňují svou činností ekonomiku země 

výrazně. Nároky se zvyšují na zaměstnance se stupňujícími poţadavky doby. 

 

Aby se člověk uplatnil na trhu práce, musí se ztotoţnit realizací vlastní potřeby 

celoţivotního vzdělávání a to i v dospělosti. V době aktivní činnosti, při které se předpokládá 

zvládat novou techniku, nové technologie, modernější organizaci a nové informace zejména 

v oblasti své profese. Proto se profesní vzdělávání stalo významnou součástí ţivota 

zaměstnanců i kaţdé organizace, která v řízení lidských zdrojů, tedy v personální činnosti, 

povaţuje vzdělávání za svůj přední úkol. 

 

Výběr metod a forem vzdělávacího procesu je jeho důleţitou součástí. Musí se 

zohlednit specifika vzdělávání dospělých. Pokud by měly být splněny síle vzdělávacího 

programu organizace, je nutné zlepšovat výběr jednotlivých forem, zejména ovšem lektorů 

(učitelů) a vytvářet nezbytné materiální předpoklady včetně vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacího procesu. 
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3 CHARAKTERISTIKA  ORGANIZACE 

 

Společnost STARTEP s.r.o. se dělí na dvě části: GASTRO SERVIS a 

MANIPULAČNÍ  TECHNIKA. 

3.1 Historie společnosti 

 

Společnost STARTEP s.r.o. byla zaloţena v roce 1995 se sídlem v Ostravě-Vítkovicích. 

Na základě chybějícího a tehdy nedostupného výrobku jako je „spouštěcí a zvedací zařízení 

pro pivní sudy KEG a přepravních beden se zboţím do skladů“, čímţ jsou pivovary v České a 

Slovenské republice. Dalším impulsem vytvořit společnost byla příleţitost otevřeného trhu 

v oborech potravinářství a pivovarnictví. Na základě dané problematiky byl vyroben prototyp 

zmíněného zařízení, předveden na gastronomickém veletrhu PIVEX Brno, kde byl projeven 

zájem o tento výrobek. Poté výrobek získal jméno EKOSTAR a byl patentován. Od té doby se 

společnost věnuje z osmdesáti procent své činnosti pivovarnictví a to nejenom výrobou 

spouštěcího zařízení, ale vše co se týče jakékoliv problematiky pivovar – zákazník a zákazník 

– „gastro“. Zbývajících dvacet procent společnost zaměřuje na obor „elektro“. Hlavním cílem 

společnosti jsou komplexní sluţby zákazníkům v oboru gastronomie a pivovarnictví. 

Momentálně společnost STARTEP s.r.o. dosahuje obrat ve sluţbách 16 mil. korun.  

 

Společnost STARTEP s.r.o. nabízí tyto sluţby: 

 

 Výroba a montáţ spouštěcího a zvedacího zařízení pro pivní sudy KEG. 

 Sanitace výčepního zařízení 

 Oprava a servis chladícího zařízení 

 Oprava a servis výčepního zařízení 

 Prodej a montáţ výčepního zařízení 

 Prodej a montáţ gastro zařízení 

 Montáţ a servis světelné reklamy 

 Prodej a rozvoz potravinářského plynu pro vyčepování nápojů 

 Návrhy a projekty pro profesionální kuchyně do restauračních zařízení 

 Projektová dokumentace včetně dodání zařízení, zapojení a vyřízení veškerých 

formalit aţ po povolení k provozu 
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 Nonstop servisní sluţba 

 Projektování elektrických rozvodů a rozvaděčů včetně elektro revizí 

 Výroba a montáţ elektrických rozvodů a rozvaděčů 

 Návrhy, projekty a realizace mobilních drtíren v České republice i v zahraničí 

 Obchodní a poradenskou činnost 

3.2 Vize  

 

K uspořádání vize musíme brát v potaz předpokládaný vývoj ve společnosti jako takové 

a moţná rizika při vytváření obchodních vztahů s jednotlivými partnery. Analyzovat leckdy 

nevyzpytatelné chování partnerů, protoţe ne všichni, dodrţují při svých obchodech loajální a 

férové jednání.  

 

Ţádná unáhlená řešení, ale spokojené vedení i zaměstnanci, kteří jsou její nedílnou 

součástí a kteří se velkou měrou podílejí na tvorbě a růstu finančního zázemí. Rozšiřování 

jejich vzdělání, tím kaţdý pracovník roste nejen na ceně, ale výhodou je, ţe je pro 

všestrannější pouţití. Pokud bude jeden zaměstnanec vyškolen a vzděláván ve více odvětvích, 

vyuţití jeho pracovních vědomostí je širší a tudíţ mnohem výhodnější i pro firmu. V případě, 

ţe by kaţdý zaměstnanec takto „porostl“, je větší pravděpodobnost se udrţet na trhu, nabízet 

širší nabídku sluţeb. 

 

Práce by měla být koníčkem, výkon by měl být pocitově naplňující, za současného 

patřičného peněţitého ohodnocení. Vedení společnosti by mělo být svým podřízeným oporou 

vycházet vstříc a podporovat jejich vzdělávací kariéru. 

3.3 Cíle 

 

Společnost Startep s.r.o. operuje na trhu s velkým záběrem aktivit, vizí je vstoupit do 

podvědomí partnerů, zákazníků, ale i konkurence jako firma spolehlivá, výkonná, jako firma, 

která bude vţdy vystupovat sebevědomě, razantně, ale zároveň vyspěle a slušně. Výhodou je 

to, ţe se nespecializuje pouze na jednu činnost, protoţe ne vţdy jde vše podle plánu, a v 

případě jakýchkoliv náznaků problémů nebo krize mohou další firemní střediska zastat, ale i 

podpořit materiálně, hmotně i finančně.  
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3.4 Spouštěcí a zvedací zařízení pro přepravu pivních sudů KEG 

Společnost STARTEP s.r.o. se zabývá výrobou, montáţí a servisem ekonomicky a 

ekologicky výhodného spouštěcího a zvedacího zařízení „Pivního výtahu EKOSTAR“. 

 

Princip funkce tohoto zařízení je patentově chráněn pod č. PV 1028-95. Zařízení 

EKOSTAR slouţí převáţně k přepravě pivních sudů KEG, k transportu přepravek, beden 

s nápoji, ovocem, zeleninou a jiných zásob slouţících k restauračnímu provozu. 

 

EKOSTAR je spouštěcí a zvedací zařízení, které nepotřebuje ke svému provozu ţádnou 

energii, tímto je zjednodušena nejen obsluha, ale i údrţba. Jelikoţ se jedná o spouštěcí a 

zvedací zařízení, ne o výtah, spadají pouze pod bezpečnost práce. U tohoto zařízení odpadají 

nepříjemné legislativní překáţky, jako jsou různé revize. 

 

EKOSTAR zařízení je konstruováno speciálně pro pivní sudy KEG, které nahradily 

hliníkové. Loţnou plochu výtahu je moţno vyuţít i pro přepravu jiného druhu zboţí, ale 

nesmí být překročena maximální hmotnost nákladu, nebo půdorysné rozměry dopravní 

plošiny. 

 

Staré hliníkové sudy, před dnešními KEG sudy, byly do sklepů shazovány na podlahu 

nebo na tlumicí podloţky, ale tento způsob byl nebezpečný a docházelo k častým úrazům. Po 

zavedení na trh nových typů sudů – KEG (nerezové) muselo dojít k novým, šetrnějším 

způsobům při manipulaci. Díky tomu docházelo k nedodrţování předpisů ze strany dopravců 

a sudy KEG byly shazovány dál. Tím se zvyšovaly pivovaru náklady na opravy a údrţbu, 

nebo se slaňovalo či nosilo po schodech, přičemţ docházelo k prodlouţení doby na nakládky 

a vykládky zboţí. Po zjištěné skutečnosti a prozkoumaném trhu se společnost STARTEP 

s.r.o. rozhodla zkonstruovat potřebné zařízení pro pivovary přímo na míru. Zařízení 

EKOSTAR, je jediným spouštěcím zařízením v ČR i v celé Evropě. 

3.5 Elektro 

 

Nejmladším oborem společnosti je elektro středisko. Základním nosným prvkem práce 

je z devadesáti procent výroba a montáţ domácích a průmyslových elektrorozvaděčů. 

V současné době společnost STARTEP s.r.o. spolupracuje s renovovanými firmami jako je 
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např. Schrack Technik, spol. s.r.o., Interal s.r.o., Phoenix Zeppellin a.s. apod. Toto středisko 

zaměstnává prozatím 2 zaměstnance, ale ve výhledu se počítá s cca 4-5 pracovníky. 

3.6 Sanitace 

 

Sanitace je chemické čištění pivního vedení přesně podle Kodexu „Péče o pivo 

v gastronomii“. Servis výčepní technologie jsou montáţe, demontáţe, repase a opravy 

výčepních technologií. Tato činnost se provádí přímo u zákazníka v restauračních prostorách 

na základě objednávek pivovarů. Středisko servisních a sanitačních techniků je nejdelší 

činnosti ve společnosti, ale v současné době se stává problémovým.  

3.7 Potravinářské plyny – Linde Technoplyn 

 

Společnost STARTEP s.r.o. zahájila v roce 2000 obchod s potravinářskými plyny na 

čepování piva a limonád - prodej a distribuce. Tato činnost byla zaloţena na základě reakce 

pivovarů, které distribuci a prodej skončili a předali tuto činnost smluvním partnerům-

servisním firmám. Postupně společnost STARTEP s.r.o. oslovila řadu zákazníků a na základě 

smluv uzavíraných ve spolupráci se společností Linde Technoplyn a.s. zajistila dostatečný 

počet tlakových láhví u zákazníků tak, aby vlastní distribuce plynů mohla probíhat výměnným 

způsobem. Tato distribuční sluţba, která je na základě konkrétního poţadavku zákazníka 

dovezena naplněná tlaková láhev na provozovnu, vrácená láhev je vyprázdněna a zákazník 

hradí pouze vlastní náplň a dopravu. Takovéto sluţby byly vytvořeny za podmínek, při 

kterých nabídka pokryje velkou část dodávaných plynů potřebných pro činnost restauračních 

zařízení. 

On-line spojení se zákazníky, s výrobcem potravinářských plynů, 24-hodinový servis 

pro objednávky zboţí nebo případně řešení problémů spojených s uţíváním tlakových láhví a 

výčepní technologie přímo u zákazníka. Sklad je umístěn v prostorách společnosti STARTEP 

s.r.o. v Ostravě Vítkovicích a zajišťuje distribuci potravinářských plynů v Ostravě i v okolním 

regionu okresů Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek a Karviné, zhruba do okruhu cca 100 km.  

Smyslem této činnosti jsou dva hlavní cíle, které společnost od počátku své existence sleduje 

a snaţí se o jejich dosaţení. 

 

Cíl číslo jedna je orientovat společnost na zákazníka. „Vše co děláme, děláme pro 

zákazníka“. Pokud všechen nabízený sortiment splňuje poţadavky zákazníka a potřeby jak 
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kvalitně, rychlostí dodávky, tak i cenové relace, za kterou můţe tyto produkty získat na trhu 

od případné konkurence v oblasti dodávek potravinářských plynů. Cíl číslo dvě je neméně 

důleţitý pro naplnění cíle prvního. Je nutnost tuto činnost provádět takovým způsobem, aby 

společnost STARTEP s.r.o. udrţela svoje postavení na trhu s potravinářskými plyny a dále 

vytvářela předpoklady pro další rozvoj v této oblasti i společnosti jako celku. 

3.8 Manipulační technika (vysokozdvižné vozíky) 

 

Manipulační technika vznikla 1. října 2005. Základní předměty podnikání je prodej 

náhradních dílů pro manipulační techniku, dodávky trakčních baterií a zajištění servisní 

činnosti, přičemţ nosnou částí je prodej náhradních dílů. Poslání spočívá v zajištění dodávek 

potřebných dílů (just in time delivery) a zajištění servisní činnosti v případě potřeby při 

vyuţití vlastních materiálů (náhradních dílů). Přímý prodej se podílí na osmdesáti procentech 

obratu, zbývajících dvacet procent zbývá na servisní činnost.  
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4 Analýza současného stavu  

 

4.1 Personalistika 

  

 Společnost STARTEP, s. r. o. má 14 zaměstnanců všichni muţského pohlaví. 

 

Graf 4.1. Pohlaví zaměstnanců společnosti 

 

 

Rozdělení zaměstnanců dle pracovní pozice na THP pracovníky (2 majitelé, 2 

pracovníci ve vedoucí pozici, 10 zaměstnanců jsou dělníci). 

 

Graf 4.2. Pracovní pozice 

 

 

 

Personální oddělení má na starosti jeden pracovník, který má zároveň na starosti 

ekonomický úsek, pod níţ spadá personální, mzdové, fakturační a zásobovací oddělení. 

Stávajíci diagram, který je součástí přílohy, nám pro lepší představu ukazuje současnou 

stavbu a návaznost jednotlivých sekcí společnosti.  
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 Vzdělávání a školení odborných okruhů má na starosti externí firma, kterou společnost 

STARTEP s.r.o. pravidelně najímá nebo na odborných školeních společností. 

 4.2 Lidské zdroje společnosti STARTEP s.r.o. 

 

 V současné moderní době se klade čím dál tím větší důraz na vyuţití lidských zdrojů. 

Společnost STARTEP s.r.o. se snaţí rozvíjet potenciál vlastních zaměstnanců, coţ znamená 

vzdělávání zaměstnanců, příprava pracovníků k pracovní činnosti, zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců, a v neposlední řadě nesmím opomenout na rekvalifikace, které jsou důleţité 

v případě přeřazení pracovníků na jiné pracovní pozice.   

 

Silné a slabé stránky 

Dlouholeté zkušenosti patří mezi hlavní přednosti. Z nich dále vyplývá i znalost trhu se 

všemi negativy i pozitivy. Další silnou stránkou je velmi dobrá úroveň spolupráce se 

společností STAROPRAMEN a.s, která je dominantní na trhu, vynikající komunikaci s jejím 

operativním managementem, která společnosti dává určitou výhodu ve srovnání s konkurencí 

a v neposlední řadě výborné materiálně technické zázemí zaměstnanců. 

 

Příležitosti a hrozby 

Nedílnou součástí práce kaţdého technika je doprava, kdy jsme si všichni mohli 

všimnout neustálé zvedání ceny benzinu a nafty nejen za poslední roky. Rovněţ kaţdoroční 

inflace zvedá ceny spotřební reţie, mzdové prostředky, ale tak víme, ţe se s tímto problémem 

musí vypořádat i ostatní subjekty. Větší problém je finanční odměna za vykonanou sluţbu, 

která se za posledních pět let nijak výrazně neupravila, právě naopak konkurence na rozdíl od 

společnosti svou cenovou politikou mnohdy zákazníky přebírá. Je to dáno její moţností 

spousty sanitačních techniků pracovat jako OSVČ s mnohem menšími náklady, tudíţ nejsou 

smluvně vázáni s pivovary. Proto mohou sníţit ceny a nemusejí se vázat pouze na dané 

regiony. Velkým problémem je pak nedostatečná kontrola práce s managementem firmy a 

motivace zaměstnanců, kde tito pod dojmem úspěchů firmy v ostatních činnostech přestali 

posuzovat ostatní věci, které pokulhávají. Rovněţ úroveň komunikace firemních techniků se 

zákazníky přestala být oboustranně prospěšná a v mnohých případech spolupráce ztroskotala 

na neochotě a pasivitě. 
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4.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

 Vzdělávání a rozvoj se řídí podle směrnic, které se týkají všech zaměstnanců. 

Vzdělávání a rozvoj by měl stanovit od základního minima aţ po zajištění vyššího vzdělávání. 

Pracovní schopnosti, znalosti, poţadavky a postup k rozvoji zaměstnanců se ve společnosti 

prověřují pravidelně jednou ročně.  

Velice důleţitou součástí vzdělávání jsou samotní zkušení a proškolení zaměstnanci, 

kteří si musí pravidelně jednou do roka svou odbornost pravidelně zvyšovat na odborných 

školeních, organizovaných samotným pivovarem. 

 

Směrnice obsahuje následující body, které jsou povinné pro kaţdého nového 

zaměstnance: 

 Nástup do zaměstnání podle zákoníku práce na zkušební dobu trvající tři měsíce. 

 Tzv. kolečko provozu. Nejdříve se pracovník seznámí se všemi moţnými pracovními 

pozicemi, pozoruje během provozu pracovní náplň se zaměstnancem, který vykonává 

danou práci. Dále se přesouvá k další pracovní „metě“, dokud si neobejde všechna 

místa, seznámí se s nimi a zařazuje se na své pracovní místo. 

  Zaměstnanec se vzdělává podle následných bodů: 

- Základní kurz 

- Školení – opakovací a přezkoušení 

- Školení BOZP a PO – dle zájmu zaměstnance 

- Jazykové vzdělávání – dle zájmu zaměstnance 

- Rekvalifikace 

4.3.1 Identifikace potřeb 

 

 Analýza potřeb se provádí kaţdoročně. STARTEP s.r.o. provedl analýzu hodnocení a 

současný stav vzdělávání zaměstnanců, při které byl projekt postaven na třech bodech: 

 Zvýšení znalostí a dovedností práce na vlastní pozici. 

 Zvýšení znalostí všeobecných technologických procesů. 

 Zaměření se na motivaci zaměstnanců se vzdělávat. 
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Vzdělávání a školení je nutné plnit a dodrţovat, jako jsou například vyhlášky ze 

zákona apod. Práce, která je náročná na technickou výrobu je důvod, proč musí zaměstnanci 

podstoupit řadu školení, neustále obnovovat vědomosti a hlavně se orientovat v zákonech, 

které se týkají zaměstnání od bezpečnosti práce po pravidelné přezkoušení a obhajování 

pracovních schopností a oprávnění vykonávat odbornou práci. 

4.3.2 Cíle vzdělávání 

 

Osobní rozvoj zaměstnanců řeší společnost STARTEP s.r.o. klasickým rozhovorem 

zaměstnance s nadřízeným, při kterém má zaměstnanec moţnost a prostor se vyjádřit, 

navrhnout vzdělávací kurz nebo jiné vzdělávání. Všechny návrhy zváţí majitelé společnosti a 

určí nutnost proškolení. 

4.3.3 Plánování vzdělávání 

 

Plánování vzdělávání je nutné pro sestavení ročního plánu, který obsahuje poţadavky 

na odborná školení, certifikace, rozpočet apod. 

Mezi metody vzdělávání ve společnosti STARTEP s.r.o. patří tzv.: 

 Neformální vzdělávání – při výkonu na pracovišti, pod dohledem 

zkušeného zaměstnancem školitele – instruktáţ při výkonu práce, asistování, 

rotace práce, koučování, counceling. 

 Formální vzdělávání – mimo výkon práce na pracovišti, interní nebo 

externí školitelé vzdělávají zaměstnance mimo jejich pracoviště (např. školící 

místnost) – přednáška, workshop, simulace 

 Informální vzdělávání – při výkonu na pracovišti – očekává se aktivita 

zaměstnanců, motivace zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. 

 Interpersonální vzdělávání – neřízené, mimo výkon práce na pracovišti – 

jedná se např. o neformální komunikaci, kdy se zaměstnanec dozví informace 

mimo vzdělávání nebo práci. 

 

1) Základní školení – odborné 

Obsah i délka školení je daná ze zákona. Jakmile zaměstnanec 

absolvuje školení, obdrţí průkaz nebo jiný doklad osvědčení, ţe toto školení 
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absolvoval. Jedná se např.: odborná školení, kurzy pro jeřábníky, 

vysokozdviţný vozík apod. 

 2) Pravidelná školení a přezkoušení 

Na základním školení zaměstnanci získají průkaz, ale musí školení 

vykonat ve stanovené lhůtě, dané legislativou. Pravidelnost školení si určuje 

společnost sama. 

Tab. 4.1 Splatnost některých kurzů pořádaných firmou STARTEP 

Název kurzu Splatnost v měsících 

Řidiči motorových vozidel 12 

Vazači, jeřábníci 12 

Obsluha vysokozdviţných plošin 12 

Vyhláška 50/1978 24 

Obsluha tlakových nádob 36 

 

 3)  Cizí jazyky 

Jazykové kurzy se organizují individuálně. Pouze na základě ţádosti a 

iniciativy zaměstnanců se učit. Výuku cizích jazyků provádí externí firma – 

agentura. 

 

 4) Výpočetní technika 

Stejně jako výše uvedená výuka cizích jazyků se pořádá pouze na 

základě poţadavků zaměstnanců. 

 

 5) Ostatní školení a kurzy 

Do okruhu ostatní školení a kurzy zařazujeme kurzy, školení a 

vzdělávání, které je neplánované, probíhá na základě potřeby, jako např. 

školení organizované pivovary, při nástupu do zaměstnání vstupní školení 

apod. Zajištěny jsou externí i interní formou vzdělávání. 

4.3.4 Realizace vzdělávání 

 

 Realizace školení a vzdělávání probíhá pravidelně jednou ročně. Přezkoušení jsou 

všichni dělníci, tzn. řidiči motorových vozidel, vysokozdviţných plošin, vazači, jeřábníci, 

obsluha tlakových nádob atd. 
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 Majitelé společnosti mají rozpočet na vzdělávání ve výši cca 350000,- Kč ročně. Aby 

se udrţeli na trhu mezi konkurencí neustále v popředí, musí investovat do technického 

vzdělávání a školení zaměstnanců. Největší investice na jednoho zaměstnance je vţdy při jeho 

nástupu, kdy musí absolvovat veškeré kurzy. Dále se jen průběţně obnovují (co dva, tři roky). 

4.4 Strukturovaný rozhovor 

 

Abych mohla provézt výzkum vzdělávání ve společnosti STARTEP s.r.o., provedla 

jsem strukturovaný rozhovor s jednotlivými zaměstnanci společnosti. Účelně jsem zjišťovala, 

jak jsou zaměstnanci spokojení se vzdělávacím systémem, jestli vyuţívají cizí jazyk nebo 

práci na počítači. Vedení firmy mi vyšlo maximálně vstříc a plně mne podporovalo. Rozhovor 

probíhal na pracovištích, zaměstnanci reagovali překvapeně, ale ochotně odpovídali na 

poloţené otázky. 

 

  Struktura zaměstnanců 

 

Pro vysvětlení a vizualizaci jsem převedla otázky grafickým znázorněním, které 

následuje. 

 

Graf 4.3 Rozdělení zaměstnanců podle věkové skupiny, zdroj vlastní zpracování 

 

 

Podle grafu je patrné, ţe zaměstnanci patří z poloviny do věkové skupiny 41 – 60 let. Z toho 

vyplývá, ţe zaměstnanci jsou zkušenější, zároveň je potřeba si vychovat nové a mladé 

zaměstnance, stejné kvality jako jsou starší zaměstnanci. Zkušenější zaměstnanci půjdou do 

důchodu nebo se musí počítat se zdravotními potíţemi. 
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Graf 4.4. Rozdělení zaměstnanců podle vzdělání 

 

 

V tomto grafu vidíme, ţe převaţují pracovníci pouze s dosaţeným vzděláním 

„vyučen“. Jelikoţ v současné situaci nemají zaměstnanci společnosti povinnost, či nutnost 

zvyšovat své vzdělání, stačí jim pouze záměrné školení. 

 

Graf 4.5. Rozdělení zaměstnanců podle řidičských schopností 

 

 

Tento výsledek je zkreslující, protoţe za starých podmínek, se k řidičskému průkazu 

sk. B dávalo automaticky i řidičské oprávnění na motorky do „50 kubíků“. Proto musíme 

přihlíţet na věk a dobu, ve které zaměstnanci řidičský průkaz vykonávali. Na základě nových 

pravidel je tento výsledek zkreslující, zaměstnanec vykonával zkoušku z řidičských 

schopností. Pracovníci do určitého věku mají samostatný ŘP sk. B.  
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 4.5 Vyhodnocení rozhovoru  

V následující kapitole vyhodnocuji jednotlivé otázky rozhovoru a provedu analýzu 

vzdělávání ve firmě. Na konec se pokusím navrhnout zlepšení týkající se vzdělávání a rozvoje 

pracovníků ve firmě. 

 

1. Vyuţíváte ve Vaší profesi znalost práce na PC? 

Graf 4.6. využívání znalosti práce na PC  

 

 

Zde můţeme vidět, ţe zaměstnanci – čtyři lidé nevyuţívají ke své práci znalosti na PC. 

Převaţuje pouze základní znalost práce na PC. V dnešní době je nutnost umět pracovat na pc, 

protoţe se technika neuvěřitelně rychle rozvíjí kupředu. Během příští krátké budoucnosti 

budou muset všichni zaměstnanci umět pracovat a vyuţívat firemní pc. Nyní moţná nejsou 

nuceni, ale dle mého názoru je alespoň základní znalost práce na pc samozřejmostí. 

 

2. Účastníte se počítačových kurzů, které podnik pořádá? 

Graf 4.7. účast PC kurzů pořádané podnikem 
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 Jak jiţ bylo zmíněno v předešlých bodech, zaměstnanci nevyuţívají ani kurzů pro 

začátečníky, Windows, Excel, Word, PowerPoint, apod. pořádaných podnikem. Nejsou 

aktivní a ochotní navštěvovat kurzy pro zvýšení znalostí práce na PC.  

 

3. Účastníte se kurzu cizího jazyka, pokud ano, konkrétně popište jaký druh kurzu? 

Graf 4.8. Účast kurzu cizího jazyka 

 

 

 Převaţujících 57% zaměstnanců nenavštěvuje kurzy cizího jazyka. 22% se 

zdokonaluje formou samostudia, pouze 14% zaměstnanců vyuţívá podnikový kurz a 7% 

navštěvuje kurz přímo na jazykové škole. Vzhledem k tomu, ţe firma má v plánu rozšířit své 

sluţby i do zahraničí, je zapotřebí, aby byl kaţdý zaměstnanec schopen navázat komunikaci a 

umět si promluvit o pracovních záleţitostech v angličtině.  

 

4. Jaká forma vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje? 

Graf 4.9. Vyhovující forma vzdělávání 
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 Jak můţeme vidět v grafickém zobrazení, samostudium vyhovuje většině 

zaměstnanců. Druhá forma vzdělávání patří instruktáţi při práci, kterou si zaměstnanci 

nejlépe zapamatují. Při práci si člověk nejlépe zapamatuje informace a později při práci i 

vybaví postupy. 

 

5. Vyuţíváte získané vědomosti ze školení v praxi při práci? 

Graf 4.10 Využívání získaných vědomostí v praxi 

  

 

 Částečné vyuţívání vědomostí v praxi převaţuje v 57%, překvapivě pouze 29% 

zaměstnanců vyuţívá získané vědomosti a 14% vůbec nevyuţívá. 

 

6. Jaké formy vzdělávání jste absolvoval? 

Graf 4.11 Absolvované formy vzdělávání 
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 Instruktáţ při práci je nejčastější forma vzdělávání přes 60%, následující v pořadí je 

přednáška přes 40%, necelých 40% zabírá samostudium, kolem 8% se dělí E-learning a 

coaching.  

 

7. Vyjmenujte motivace, které Vás motivují ke vzdělávání? 

Graf 4.12. Motivace ke vzdělávání 

 

 

 Poměrně stejnou důleţitost přes 40%, jen s různým umístěním pro zaměstnance má 

zvýšení platu, profesní postup, udrţení kvalifikace, větší informovanost a získání zajímavější 

práce. Jako jediný méně důleţitý se zdá pro zaměstnance osobní rozvoj. 

 

8. Vyjmenujte pozitivní faktory vzdělávání v organizaci. 

Graf 4.13. kladné hodnocení vzdělávání organizované Vaší firmou 
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 Zaměstnanci vyjmenovali na stejném místě body vzdělávání, které má 43% kvalitní 

lektory, finanční podporu, získání uţitečných informací a přístup firmy ke vzdělávání. Méně 

hodnocené 22% je zvýšení vzdělávání (kurz), kvalitní lektoři a vysoká úroveň kurzů a lektorů. 

 

9. Vyjmenujte záporné hodnocení vzdělávání ve firmě? 

Graf 4.14. záporné hodnocení vzdělávání ve firmě 

 

 

Zrušení kurzů a jiné volí zaměstnanci 43%, nevyhovující čas školení dosáhlo 36% a 

nedostatek kurzů a nevyhovující forma vzdělávání jsou s 29% nejčastější odpovědi 

zaměstnanců. 

 

10. Uspokojuje Vás přístup firmy k Vašemu osobnímu rozvoji? 

Graf 4.15.uspokojení přístupu firmy k osobnímu rozvoji 
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 Zaměstnanci cítí uspokojení přístupem firmy k osobnímu rozvoji v 38%, ale pouze o 

dvě procenta méně s 36% si není jisto a odpovídá „nevím“. Jednoznačnou odpověď ne 

odpověděli zaměstnanci s 28%. 

 

11. Vyhovují Vám prostory, ve kterých probíhá školení, či vzdělávání? 

Graf 4.16. vyhovující prostory  

 

 

Prostory, ve kterých probíhá školení, vyhovují zaměstnancům z 86%. Jedná se o 

prostory jako např. na pracovišti (zaměstnanec nemusí dojíţdět, jednodušší pro zaměstnance). 

Nevyhovující prostory se týkají 14% zaměstnanců. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

V této kapitole se pokusím navrhnout doporučení, které by vedly k přínosu a zlepšení. 

V předešlé kapitole jsou zřejmé klady, ale převaţují zápory, na které je potřeba se zaměřit a 

snaţit se je vylepšit Z rozhovorů jsem došla k doporučením, která jsem společně s majitelem 

společnosti prokonzultovala.  

 

Možnost vzdělávání a školení 
 

Společnost se snaţí nabídnout svým zaměstnancům vzdělávání a školení 

k prohloubení jejich znalostí, ale bohuţel při rozhovorech a z celkových výsledků je patrné, 

ţe zaměstnanci nejsou příliš ochotni obětovat čas ve svém volnu a vůbec vynaloţit snahu se 

zdokonalovat, pokud by se nejednalo o součást jejich pracovní náplně. Většinou jsem se 

setkala s negativním postojem uţ jen v okamţiku, jestliţe by si chtěli zvýšit svůj osobní růst. 

 

Zdokonalit vlastnosti a přístup vedení 
 

Navrhovala bych majitelům společnosti, aby se zaměřili na vlastní důslednost, 

povinnost zaměstnance neustále motivovat, aby pracovali na osobním růstu, nejen finančně, 

ale i formou sluţeb či psychickou podporou – pochvalou nebo různé moţnosti ocenění, či 

ohodnocení. Například na akcích, na kterých se společnost STARTEP s.r.o. obchodně podílí 

má nejlepší příleţitost v rámci barteru získat např. volné vstupenky na kulturní vyţití (kino, 

divadlo, koncert), sportovní vyţití (squash, bowling, plavání). Zaměstnanci by byli určitě 

nadšení. 

 

Vzdělávání na PC 
 

V dnešní době moderní techniky, která se vyvíjí neuvěřitelně rychle, je jen otázkou 

času, kdy budou potřebné a automatické minimálně základy práce na počítači. Na 

zaměstnance by mělo být vedení trošku přísnější, přitlačit na ně a pravidelně je kontrolovat. 

Na základě pracovní smlouvy zařadit povinnost průběţného vzdělávání a zároveň 

zaměstnance více motivovat, aby se sami vzdělávat chtěli a neměli to pouze za povinnost. 
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Z rozhovorů jsem cítila nejen neochotu, ale i „nechuť“ se vzdělávat nebo pracovat sami na 

sobě.  

 

Studium cizích jazyků 
 

Co se týče cizích jazyků, by mělo vedení tzv. „zdvihnout ukazováček“ na své 

pracovníky. Jelikoţ jazyková bariéra můţe být obrovský problém v případě proniknutí 

společnosti STARTEP s.r.o. za hranice ČR. Pokud by zaměstnanci měli větší výběr kurzů, 

protoţe nejsou právě aktivní si sami od sebe „nabírat“ práci navíc, i přes to, ţe by pracovali 

právě na sobě a měli by výhody jako je uhrazení kurzu ze strany firmy. Společnost není 

zapálená se novým věcem sama od sebe učit. Proto by měla být řada na zaměstnavateli, aby  

svým zaměstnancům nabídl výběr a nespoléhal na to, ţe se zaměstnanci sami nabídnou 

studovat nebo dokonce vzdělávání sami aktivně vyhledávali. 
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6 ZÁVĚR 

 

 

Kaţdý člověk si uvědomuje, ţe se vše kolem nás mění. Neustále se rozvíjí technologie 

a svět kolem nás. Vzdělávání je v dnešní době vyhledávaný pojem. Aby organizace dosáhla 

potřebných výsledků, byla neustále na trhu konkurenceschopná, je zapotřebí, aby se 

zaměstnanci rozvíjeli pravidelným vzděláváním, oprašováním a obnovováním“vědomostí. 

 

Prakticky v kaţdém zaměstnání se vyuţívají novinky jako technika, postupy, spoustu 

věcí kolem nás se mění a na nás je, abychom se poprali s takovými nástrahami a přizpůsobili 

se. V případě naší opoţděné reakce se lehce stane, ţe nás nahradí jiný rychlejší, obratnější 

člověk. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav ve vzdělávání společnosti 

STARTEP s.r.o. a navrhnout doporučení. Prvním krokem bylo získání informací, které jsem 

mohla zapracovat do mé bakalářské práce. Na základě těchto informací se mi podařilo zjistit, 

jaké jsou metody a potřeby vzdělávání ve společnosti i se zpětnou vazbou. Dle mého názoru 

se mi cíle podařilo dosáhnout. I kdyţ není vzdělávání ve společnosti právě silnou stránkou, 

musíme brát v potaz okruh podnikání prostředí, ve kterém se zaměstnanci pohybují a jestli 

mohou vyuţívat poznatky ze vzdělávání. 

 

Problémem je moţná starší věk zaměstnanců, kteří jsou méně ochotní a ohební se 

vzdělávat. Dělá jim větší problém se učit něčemu novému, ale člověk se učí prakticky celý 

ţivot, i kdyţ nevědomě. Kaţdý přijde k názoru, ţe má pořád mezery a musí se neustále dále 

učit. Ovšem, aby byl člověk na trhu práce ţádaný a pracovitý, celoţivotní vzdělávání je 

samozřejmostí, protoţe své vědomosti musíme neustále oprašovat a doplňovat. 

 

Společnost se snaţí v rámci své firemní strategie především o spokojeného zákazníka, 

který se bude o sluţby zajímat, vyuţívat je z přesvědčení, ţe opravdu stojí za to se vracet ke 

kvalitě, solidnosti a precizně odvedené práci. Základem úspěchu společnosti jsou lidé, 

kvalifikovaní a neustále se vzdělávající. Je kladen důraz na neustálé zvyšování kvality svých 

výrobků a sluţeb. To znamená být vţdy "o krok před konkurencí" napřed, neustále hledat 

nová a efektivnější konstrukční a technická řešení, která by nejen zaujala, ale především 
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přesvědčila. Z tohoto důvodu je obchodní strategie společnosti zaměřena zejména na přímý 

prodej výrobků a sluţeb konečnému odběrateli bez dalších mezičlánků a je zde kladen důraz 

především na kvalitu prováděných sluţeb a jejich následnou kontrolu. Tímto způsobem lze 

nejefektivněji zabezpečit vysokou úroveň práce a získání zpětné vazby klientů. 

 

Je pravdou, ţe analýza současného stavu vzdělání je alarmující, ale nikoliv 

katastrofická. Přístup vedení byl vstřícný a ochota spolupráce a zapracovat na problémech 

mne mile překvapila.  
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