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1 ÚVOD 

 

Význam lidských zdrojů a potřeba jejich vzdělávání se v dnešní době stále 

více derou do podvědomí společnosti. Proč je pro organizace tak důleţité dbát 

na rozvoj svých zaměstnanců? Odpovědí na tuto otázku je úspěšnost  

a konkurenceschopnost, které chtějí dosáhnout. V organizacích často nastávají 

situace, které vzdělávání vyţadují. Ať uţ se jedná o objevy nových poznatků  

a technologií nebo změny preferencí, v kaţdém případě z nich pramení potřeba 

vědět a umět něco nového. Pokud organizace o rozvoj a vzdělání svých 

zaměstnanců pečují, vytvářejí si nejen dobrou pověst jako zaměstnavatelé, ale 

rovněţ samy sobě usnadňují získávání a stabilizaci zaměstnanců.  

Lidské zdroje hrají v organizaci bezesporu klíčovou roli. Konkurence, jeţ má 

rostoucí charakter, nutí organizace zvyšovat přidanou hodnotu a neustále 

budovat konkurenční výhody. K těmto výsledkům jim pomáhají právě 

talentovaní zaměstnanci. Organizace by měly o tyto zaměstnance bojovat  

a následně dbát na jejich rozvoj a udrţení. Vhodným prostředkem je Talent 

Management, který umoţňuje růst kariéry a vytváří v organizacích vhodné 

příleţitosti k rozvoji a vyuţívání talentů. 

V této bakalářské práci je řešena problematika vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, která se rovněţ zaměřuje na Talent Management a řízení 

kariéry. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemţ teoretická 

část pojednává o vzdělávání lidských zdrojů, poukazuje na nové trendy 

pouţívané v systému vzdělávání a rozvoje, popisuje cyklus vzdělávání a blíţe 

se věnuje jeho jednotlivým sloţkám včetně metod, které jsou v praxi při tomto 

procesu obvykle pouţívány. Je zde také vysvětlen význam a podstata Talent 

Managementu. V úvodu praktické části je představena společnost ŢDB  

GROUP a.s., která je předmětem výzkumu, zaloţeného na metodě písemného 

dotazování, konkrétně na technice dotazníku. Následně je provedena analýza 

systému vzdělávání a rozvoje, a také rozvojových programů. Závěrečná 

kapitola praktické části práce obsahuje návrhy a doporučení.  
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Cílem této bakalářské práce je provést analýzu systému vzdělávání  

a rozvoje, konkrétně rozvojových programů Akademie Talentů a Kariéra, jeţ se 

zaměřují na zaměstnance ŢDB GROUP a.s., a na základě zjištěných výsledků 

navrhnout moţná řešení a doporučení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

2.1 Metodika bakalářské práce   

 Pro zpracování teoretické části této bakalářské práce jsem nejdříve 

nastudovala odbornou literaturu, která se věnuje tématu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců v organizacích. Při tomto studiu jsem vyuţila logické metody, 

konkrétně metodu dedukce, díky níţ jsem z obecných definic mohla objasnit 

určité jevy, a která následně umoţnila ověřit teoretické závěry v praxi. 

S dedukcí úzce souvisí také indukce, jejíţ pomocí jsem byla schopna 

z konkrétních jevů vyvodit určitá pravidla a formulovat závěry. 

 V jednotlivých kapitolách teoretické části této bakalářské práce jsem na 

základě nastudované odborné literatury uvedla základní pojmy z oblasti 

vzdělávání a rozvoje, následně popsala cyklus vzdělávání a zaměřila se na jeho 

jednotlivé fáze, včetně výčtu metod vzdělávání, které jsou dnes v praxi 

nejčastěji uţívány. Jedna z kapitol je také věnována problematice kariéry  

a Talent Managementu. 

 V úvodu praktické části je charakteristika organizace ŢDB GROUP a.s., ve 

které probíhala analýza systému vzdělávání a rozvoje. V této charakteristice je 

představena společnost ŢDB GROUP a.s., její historie, jsou uvedeny základní 

informace a struktura zaměstnanců. 

 Zpracování praktické části práce vyţadovalo získání informací potřebných 

pro provedení analýzy systému vzdělávání a rozvoje v dané organizaci. 

Analýza je další logickou metodou uţívanou při zpracování vědecké práce. 

Pomocí analýzy lze zkoumanou situaci či jev tzv. rozloţit na jednotlivé části, 

které jsou dále jednotlivě zpracovávány a zkoumány. Myšlenkové rozloţení na 

dílčí části a jejich následné poznávání poskytuje moţnost lépe poznat daný jev 

jako celek. Nedílnou součástí je také syntéza. Syntéza je pravým opakem 

analýzy, jejím uţitím lze sledovat vzájemné souvislosti a sjednotit jednotlivé 

části v celek. 

 Na základě domluvy a následného rozhovoru s konzultantem jsem získala 

základní informace o společnosti, o jejím systému vzdělávání a byly mi 
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poskytnuty interní dokumenty ŢDB GROUP a.s. Pro potřeby provedení analýzy 

a sběr nezbytných dat jsem vyuţila metodu písemného dotazování, konkrétně 

techniku dotazníku, která byla z hlediska času a za daných okolností 

nejvhodnější metodou. Dotazníky byly rozeslány vybranému vzorku 

respondentů, kteří je vyplněné zpět odevzdali k vyhodnocení. Na základě takto 

získaných informací jsem se dopracovala k výsledkům, které byly podkladem 

pro návrhy a doporučení, které jsou předmětem samostatné kapitoly. 

2.2  Vzdělávání a rozvoj 

Potřeby vzdělávání a rozvoje vyplývají hlavně ze změn v organizaci a jejím 

okolí. Současná doba se však vyznačuje změnami dynamickými, komplexními  

a globalizačními, které v prostředí konkurence představují něco nového. 

Veškeré změny jak politického, ekonomického, sociálního, tak i demografického 

charakteru nutí společnosti k rozvoji. Aby se mohly uplatnit na trhu, je nezbytné 

umět změny předvídat, ovlivňovat a vyuţívat jako příleţitosti (Barták, 2007).  

 Rozvoj je součástí řízení lidských zdrojů a jeho úkolem je vytvářet takové 

prostředí ve společnosti, ve kterém se můţe realizovat skrytý potenciál 

zaměstnanců. Následující sloţky rozvoje lidských zdrojů jsou povaţovány za 

klíčové (Armstrong, 2007): 

Učení se – definováno jako permanentní změna v chování, která je důsledkem 

praxe a zkušeností. 

Vzdělávání – proces rozvoje znalostí, hodnot a vědomostí, které jsou 

poţadovány spíše obecně ve všech oblastech ţivota, neţ aby se jednalo o 

znalosti a dovednosti vztahující se ke konkrétní oblasti pracovní činnosti.  

Rozvoj – růst či realizace osobních schopností a potenciálu prostřednictvím 

vzdělávacích akcí a praxe.  

Odborné vzdělávání (výcvik) – plánované a systematické formování chování 

prostřednictvím příleţitostí k učení, vzdělávacích akcí a programů, jeţ umoţňují 

jedincům dosáhnout takové úrovně znalostí, dovedností a schopností, které 

vede k efektivnímu výkonu jejich práce. 

Rozvoj lidských zdrojů organizace lze ilustrovat v následujícím obrázku. 
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Obr. 2.2 Sloţky rozvoje lidských zdrojů 

Zdroj: Armstrong, 2007, str. 444 
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pracovních schopností byly s určitým předstihem v souladu s dynamikou  

a strukturou rozvoje techniky, která je uţívána v organizaci. Současný charakter 

práce v organizacích a nejnovější metody řízení vyţadují nejen odborníky se 

schopnostmi získávání dalších znalostí a dovedností, ale také zaměstnance, 

kteří mají ţádoucí rysy osobnosti a chování. Proto je třeba rozšiřovat tradiční 

způsoby vzdělávání zaměstnanců (např. zácvik, doškolování nebo 

přeškolování) o rozvojové aktivity zaměřené na formování rozsáhlejšího spektra 

znalostí a dovedností, neţ jaké vyţaduje jejich současné pracovní místo,  

s tímto souvisí i formování osobnosti a hodnotových orientací s cílem 

přizpůsobení těchto lidí kultuře organizace. Díky těmto rozvojovým aktivitám lze 

formovat onu zmíněnou flexibilitu zaměstnanců a také schopnost vypořádat se 

s případnými změnami. 

Aby bylo vzdělávání zaměstnanců v organizaci efektivní, je třeba zajistit 

systematičnost tohoto vzdělávání. Hlavní roli zde hrají personalisté, kteří sledují 

cíle strategie vzdělávání. Pro systematičnost je rovněţ nezbytná existence 

skupin zaměstnanců, jeţ jsou iniciátory vzdělávání a zajišťují odbornou  

a organizační stránku vzdělávání. Tito odborníci mohou být z řad interních  

i externích zdrojů. Nezbytnou součástí jsou vzdělávací programy a vzdělávací 

zařízení, popř. vytvoření vhodných podmínek na pracovišti. Je ţádoucí, aby 

organizace měla jasnou vizi o tom, jak vzdělávání zabezpečovat. Pokud 

mluvíme o systematickém vzdělávání, jedná se především o stále se opakující 

cyklus, sloţený z jednotlivých fází. Těmito fázemi jsou: identifikace potřeby 

vzdělávání zaměstnanců, plánování vzdělávání, realizace vzdělávacího 

procesu a velmi důleţitá je i fáze vyhodnocení výsledků a účinnosti 

vzdělávacího programu (Koubek, 2007). Tyto jednotlivé kroky budou blíţe 

popsány v samostatných kapitolách. Pro získání ucelené představy o cyklu 

systematického vzdělávání je uvedeno následující schéma.  
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Schéma 2.3 Základní cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

 

Zdroj: Koubek, 2007, str. 260, upraveno autorem 
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Proč vyuţíváme strategické řízení lidských zdrojů a jaký má pro nás 

význam? Při poloţení této otázky lze odpovědět následovně. Strategické řízení 

lidských zdrojů podporuje vyuţití plánování, podporuje sladění jednotlivých 

aktivit a politiky řízení lidských zdrojů s podnikovou strategií, vede 

k promyšlenému přístupu při vytváření a řízení personálních systémů a strategií 

lidských zdrojů a také vede k chápání lidí jako strategického zdroje podniku pro 

dosaţení konkurenční výhody. Pojetí strategického řízení lidských zdrojů 

spočívá v tzv. strategické integraci. Jedná se o přesvědčení, ţe strategie 

lidských zdrojů by měly být integrovány se strategií podniku. Proto je třeba 

sladit aktivity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů, rozhodnutí v jiných 

funkčních součástech podniku a analýzu situace na trhu produktů. Strategie 

v oblasti lidských zdrojů jsou vzájemně propojeny a měly by být součástí všech 

ostatních strategií. V podnicích se mohou projevit problémy ohledně 

kvalitativního aspektu v oblasti lidských zdrojů. Jedná se o to, ţe v praxi je 

snazší pracovat s kvantifikovatelnými prvky. Mnohem obtíţnější je pracovat 

s kvalitativními prvky jako je motivace, dobré pracovní vztahy, spokojenost či 

vysoká úroveň pracovní morálky. Při získávání konkurenční výhody se 

strategické řízení lidských zdrojů stává velmi významným. Nový přístup k řízení 

lidských zdrojů, který se odvíjí od strategie - to jsou schopnosti, zdroje, vztahy  

a metody, které podniku dovolují vyuţití příleţitostí na trhu, aniţ by byl ohroţen 

nástrahami, které z nich plynou. Tímto pomáhají k úspěšnému dosaţení 

poţadovaných cílů (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

Jak jiţ bylo uvedeno, strategická role v oblasti řízení lidských zdrojů se 

zaměřuje na propojení strategie personální se strategií podnikovou. 

Personalisté při hraní této role usilují o své místo mezi strategickými partnery, 

kteří pomáhají zajišťovat úspěšnost podnikových strategií. Promítání 

podnikových strategií do personálních činností znamená pro podnik pomoc ve 

třech oblastech. První je moţnost adaptace podniku na změny, druhou oblastí 

je lepší uspokojení poţadavků zákazníků a třetí je moţnost podniku dosáhnout 

finančního výkonu tím, ţe efektivněji realizuje svou strategii (Ulrich, 2009). 
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2.3.2  Role vedoucích pracovníků a personálního útvaru  

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci je funkcí, jeţ by měla spočívat v úzké 

spolupráci mezi vedoucími pracovníky a personálním útvarem. A nejen 

vzdělávání, ale veškeré lidské zdroje organizace jiţ nejsou pouze záleţitostí 

personálního útvaru. Zahrnují širší firemní společenství v oblasti lidských zdrojů. 

Takovéto společenství je tvořeno všemi jedinci organizace, kteří se odhodlají 

uplatňovat a vyuţívat personální postupy k vymýšlení a propojování 

organizačních schopností, které vytvářejí hodnotu a přinášejí výsledky. Je však 

nezbytné, aby v čele tohoto společenství stáli personalisté a linioví manaţeři 

jako ti největší odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů (Ulrich, 2009). 

Role vedoucích pracovníků spočívá v neustálé kontrole podřízených ve 

smyslu kvalifikačních poţadavků pracovních míst a také pracovního výkonu  

a chování. Jsou rozhodujícími činiteli při identifikaci potřeb vzdělávání. Také 

rozhodují kdo a jak by měl být vzděláván, spolurozhodují o metodách  

a časovém umístění vzdělávání. V procesu realizace vzdělávání nesou 

odpovědnost za průběh vzdělávání. Vedoucí pracovníci jsou jedním 

z nejdůleţitějších zdrojů informací, které jsou zapotřebí k procesu 

vyhodnocování vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů. 

Personální útvary primárně formulují a navrhují politiku a strategii vzdělávání 

v organizaci. Starají se o zabezpečování odborné a organizační stránky všech 

fází systému vzdělávání. Dále analyzují potřebu vzdělávání, navrhují programy 

vzdělávání a rozpočty s nimi související, také zajišťují vzdělávání mimo 

pracoviště a kontrolují průběh celého procesu vzdělávání v organizaci (Koubek, 

2007). 

2.4  Identifikace potřeb vzdělávání 

V předchozí kapitole bylo zmíněno, ţe proces vzdělávání v organizaci by 

měl být zaloţen na organizovaném a systematickém vzdělávání. Na počátku 

cyklu, jenţ se neustále opakuje, stojí identifikace potřeby. Identifikujeme 

mezery, potřeby vzdělávání a rozvoje. Avšak identifikace potřeby organizace 

v tomto směru není zdaleka tak jednoduchá. Důvodem je fakt, ţe oblast 

identifikace – kvalifikace a vzdělání, jsou obtíţně kvantifikovatelnými 
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vlastnostmi člověka. Nabízejí se otázky: Jaké jsou poţadavky na kvalifikaci 

určitého pracovního místa a jaký je soulad mezi těmito poţadavky a pracovní 

schopností zaměstnance? Jaký je vztah mezi kvalifikací zaměstnance a jeho 

pracovními výsledky? Na tyto a jiné otázky je zapotřebí odpovědět. Určitým 

způsobem lze měřit kvalifikaci a vzdělání, např. porovnáváním, stupněm 

dosaţeného vzdělání, délkou praxe. Ovšem měření individuálních vlastností, 

specifických schopností, talentu a postojů jedince je nemoţné. Proto je fáze 

identifikace potřeb organizace v oblasti vzdělávání zaměstnanců zaloţena na 

odhadech a postupech, jeţ mají spíše experimentální povahu. Potřebu 

vzdělávání lze zjistit ze soustavného sledování pracovního výkonu 

zaměstnanců, kvality výrobků či sluţeb, vyuţití pracovní doby a jiných 

pozorování v organizaci. Jsou shromaţďovány informace o současném stavu 

znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců a jejich výkonnosti. Získané 

údaje jsou porovnávány s poţadovanou úrovní (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

Údaje lze získat z informačního systému organizace nebo zvláštních šetření  

a rozdělit do tří skupin.  

První skupina údajů se týká celé organizace, jedná se o strukturu 

organizace, její program činnosti a finanční zdroje. Také se zde nachází údaje  

o počtu a struktuře zaměstnanců, jejich pohybu, absenci atp.. Druhou skupinu 

údajů tvoří informace o jednotlivých pracovních místech. Jsou to popisy 

pracovních míst a jejich specifikace, informace o stylech vedení, kultuře 

pracovních vztahů nebo potřebě práce v organizaci. Třetí skupina údajů 

zahrnuje informace o jednotlivých pracovnících, které shromaţďují personální 

evidence, záznamech o vzdělání, absolvování vzdělávacích programů, 

rozhovorech se zaměstnanci, v nichţ jsou zobrazeny postoje a názory 

jednotlivých zaměstnanců i nadřízených. Tyto údaje umoţňují analyzovat 

potřebu vzdělávání zaměstnanců organizace za pomoci vyuţití určitých metod, 

kterými mohou být:  

 analýza statistických údajů o organizaci a zaměstnancích,  

 analýza dotazníků či podobných forem průzkumu názorů a postojů 

zaměstnanců ohledně vzdělávání,  

 analýza informací získávaných od vedoucích pracovníků týkajících se 

potřeby vzdělávání jejich podřízených,  
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 hodnocení pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců, 

 analýza pracovních záznamů vedených vedoucími pracovníky či 

specialisty. 

Důleţité je identifikování potřeby vzdělávání zaměstnanců na základě údajů 

plynoucích z organizace, neméně významnými jsou také údaje získané mimo 

organizaci. Je ku prospěchu, aby organizace znala profesní a kvalifikační 

strukturu pracovních zdrojů a vývojové tendence ve svém okolí. S tím souvisí 

také problematika získávání zaměstnanců na trhu práce a obtíţnost získat 

určité skupiny zaměstnanců na poţadované úrovni (Koubek, 2007). 

Výsledkem procesu identifikace a analýzy vzdělávacích potřeb organizace je 

nejen návrh vzdělávacího programu, ale také seznam vzdělávacích a jiných 

potřeb zaměstnanců. Hodnocením získaných údajů o znalostech, schopnostech 

a dovednostech lze získat informace o potřebách vzdělávání a také je moţné 

odhalování určitých problémových oblastí a jejich příčin. Správná příprava  

a realizace identifikace a analýzy potřeb vzdělávání napomáhá zvyšování 

výkonnosti jednotlivců a tím i celého podniku (Vodák, Kucharčíková, 2007). 

2.5  Plánování vzdělávání 

Fáze identifikace potřeb vzdělávání postupně přechází do fáze plánování. 

Po ukončení identifikace má podnik k dispozici vypracovaný návrh vzdělávacího 

programu a můţe začít proces přípravy vzdělávání a rozvoje. Je třeba 

připomenout, ţe program vzdělávání není neměnný. Je nezbytné, aby 

v průběhu vzdělávacího a rozvojového programu bylo moţné tento program 

rozvíjet a upravovat v případě nových potřeb vzdělávání nebo reakcí na jeho 

průběh (Armstrong, 2002). Proces tvorby plánu se skládá ze tří fází, přípravné, 

realizační a zdokonalování. Fáze přípravná zahrnuje specifikaci potřeb, 

účastníků a cílů vzdělávacího projektu.  Realizační fáze je zaměřena na vývoj  

a zpracování jednotlivých etap projektu. Je určen způsob, jakým bude 

vzdělávání probíhat. Do této fáze zařazujeme také stanovení technik vzdělávání 

a rozvoje, při kterém je třeba brát v úvahu lidský faktor, jeho schopnosti, 

dovednosti a vzdělání. Zohledňuje se rovněţ počet účastníků a priority podniku. 

Ve fázi zdokonalování jde o průběţné hodnocení jednotlivých etap 

vzdělávacího programu a jejich konfrontaci s cíli. Jiţ název této fáze napovídá, 
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ţe se zde jedná i o snahu zlepšování celého procesu vzdělávání. Svou roli zde 

hraje také kontrola informovanosti účastníků o akci, úrovně organizace celého 

projektu a lektorů (Vodák, Kucharčíková, 2007).  

Dobře vypracovaný plán vzdělávání by měl zajistit odpovědi na následující 

otázky:  

Jaké vzdělávání je třeba zajistit? Jaký obsah vzdělávání je třeba stanovit, aby 

zajistil posun účastníků na poţadovanou úroveň, k získání nových kompetencí. 

Komu bude zabezpečeno vzdělávání? Zda je vhodné pro jednotlivce či skupiny, 

zda se má lišit dle povolání či jiných kategorií. Je ţádoucí, aby skupina, která se 

účastní stejné vzdělávací aktivity, byla co nejvíce homogenní. 

Jakým způsobem bude vzdělávání prováděno? Existence mnoha druhů metod 

vzdělávání nabízí rozmanité varianty, jako samostatné téma budou 

charakterizovány v další části této kapitoly. 

Kdo zajistí vzdělávání zaměstnanců? Nabízí se vzdělávací instituce nebo 

jednotlivci, interní i externí a také organizace sama můţe provádět vzdělávání 

svých zaměstnanců. Volba varianty se odvíjí od zkušeností, referencí  

i finančních prostředků. 

Kdy nastává vhodná doba pro realizaci vzdělávání? S jakým časovým obdobím 

bude vzdělávání spojeno, zda bude kontinuální, opakované či jednorázové. 

Sestavení časového plánu. 

Kde se vzdělávání uskuteční? Volba místa konání a doprovodných sluţeb. 

Vzdělávací programy se mohou konat ve vzdělávacím zařízení organizace,  

v jiných vzdělávacích zařízeních či v soukromých vzdělávacích institucích. 

Jaké náklady budou se vzděláváním spojeny? Zahrnují se veškeré přímé 

náklady na materiál, mzdy, dopravu, stravu, ubytování a také alternativní 

náklady, které vyčíslují vynaloţení pracovního času účastníků. 

Jak budou hodnoceny výsledky vzdělávání? Hodnocení je důleţité z hlediska 

posuzování efektivity vzdělávání. Je třeba zvolit vhodné metody a dobu 

hodnocení a obsadit role hodnotitelů (Koubek, 2007). 
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2.5.1  Metody vzdělávání 

Volba metod vzdělávání patří mezi stěţejní kroky plánování vzdělávání 

zaměstnanců. Neexistuje metoda, která by absolutně vyhovovala ve všech 

ohledech kaţdému podniku. Podniky však mají moţnost vybírat z široké škály 

metod a tak zvolit metodu, která pro ně bude nejvhodnější a nejúčinnější. Výběr 

metody závisí na okolnostech, jeţ se vztahují k podniku, jeho zaměstnancům  

a stanoveným učebním cílům. Metody musí odráţet nejen potřeby podniku, ale 

také musí sledovat trendy ekonomického a technického rozvoje a v neposlední 

řadě je nutné respektovat finanční podmínky a časová omezení (Vodák, 

Kucharčíková, 2007). 

Metody vzdělávání můţeme rozdělit do tří skupin. První skupina zahrnuje 

metody vzdělávání při výkonu práce, jeţ jsou také nazývány jako metody „on 

the job“ a druhá skupina obsahuje metody vzdělávání mimo pracoviště, neboli 

metody „off the job“. Do třetí skupiny zařazujeme takové metody, které jsou 

uţívány jak na pracovišti, tak i mimo pracoviště. 

První skupina je povaţována za vhodnější pro zaměstnance na dělnických 

pozicích, kdeţto druhá skupina je spíše pro vedoucí pracovníky a specialisty. 

Toto přiřazení však nemusí být v praxi striktně dodrţeno. Trend je takový, ţe při 

vzdělávání manaţerů a specialistů bývají čím dál více aplikovány metody 

vzdělávání na pracovišti, avšak u dělnických pozic nedochází k nárůstu metod 

vzdělávání mimo pracoviště (Koubek, 2007).  

Mezi metody vzdělávání při výkonu práce patří níže uvedené metody: 

 Instruktáţ je velmi pouţívanou metodou při výkonu práce, v podstatě jde 

o jednorázový zácvik nového či nezkušeného zaměstnance. Zkušený 

zaměstnanec předvádí pracovní postup (i opakovaně) a učící se zaměstnanec 

tento postup napodobuje.  

 Demonstrování neboli ukázka pracovního postupu je jednou 

z nejpouţívanějších metod, při níţ je zaměstnancům ukázáno, jak mají svou 

práci dělat a mohou to ihned sami zkusit. Dochází tedy k aktivnímu zapojení 

vzdělávaných osob.  
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 Koučování je zaloţeno na rozvoji dovedností a znalostí, který vyplývá ze 

vztahu dvou lidí, přičemţ se jedná o vztah nadřízeného a zaměstnance.  

 Mentoring je metodou vyuţívající především specialistů a školených 

odborníků, kteří zaměstnance vedou, poskytují jim rady a rozvíjí jejich kariéru. 

Rozdíl mezi koučováním a mentoringem spočívá v rozdílu přidělení osob. Kouč 

bývá zaměstnanci přidělen, kdeţto mentora si zaměstnanec můţe vybrat sám.  

 Counselling patří k novějším metodám, probíhá konzultování  

a vzájemné ovlivňování mezi nadřízeným a podřízeným. Tento vztah se mění 

z jednosměrného na obousměrný.  

 Rotace práce poskytuje rozšíření zkušeností lidí tím, ţe jsou postupně 

přiřazeni na různá pracovní místa. Je nutné dbát na pečlivé naplánování  

a přípravu, neboť v opačném případě hrozí neúčinnost metody či dokonce 

sníţení efektivnosti výkonu zaměstnance.  

Mezi metody vzdělávání mimo pracoviště patří: 

 Přednáška neposkytuje vzdělávaným příliš mnoho moţností se aktivně 

zapojit. Informace jsou přenášeny k posluchačům, přednášející má ve svých 

rukou celý průběh přednášky. Prostor pro posluchače je vyhrazen většinou na 

konci přednášky, kdy mohou diskutovat a ptát se. 

 Případová studie je popisem určitých okolností, které mají vzdělávaní 

za úkol analyzovat a tím zjistit příčiny problému a navrhnout řešení. Tyto studie 

jsou typické zejména pro manaţerské a vedoucí pozice, protoţe vyţadují 

především manaţerské znalosti a dovednosti, které zároveň rozvíjejí.  

 Hraní rolí je předvádění určité situace, při které na sebe účastníci berou 

role postav zapojených do této situace. Dochází k vzájemnému působení  

a součinnosti lidí i skupiny. Příprava této aktivity je velmi důleţitá, role by měla 

být účastníkovi vysvětlena a popsána. 

 Simulace je určitou kombinací hraní rolí s případovou studií a je 

zaměřena na praxi. Účastníci jsou aktivně zapojeni a mohou se takto připravit 

na situace, se kterými se v budoucnu při své práci jistě setkají.  

 Outdoor training je ve vzdělávání manaţerů stále více uţívanou 

metodou, zahrnuje hry a sportovní akce, při kterých dochází k rozvoji 

manaţerských dovedností. Tento trénink lze uskutečnit v přírodě, tělocvičně či 
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jiných vhodných prostorech. Účastníci řeší problémy kolektivně, poté je diskutují 

(Armstrong, 2002).  

 Assessment centre se stává velmi moderním. Dnes je velmi dobře 

známý a v posledních desetiletích je firmami aplikován v procesu výběru 

uchazečů, zejména na manaţerské a vyšší pozice. Podstatou tohoto 

jednodenního či několikadenního programu je uţívání simulací, cvičení, testů  

a rozhovorů při řešení různých úkolů souvisejících s náplní práce na budoucím 

pracovním místě. Během řešení úkolů jsou uchazeči pozorováni skupinou 

nezávislých hodnotitelů a odborníků, kteří posuzují jejich chování, postupy, 

rozhodování a dovednosti. Metoda assessment centra je metodou výběrovou, 

avšak její pouţití není jednosměrné. Lze ji zaměřit také na rozpoznávání  

a identifikaci vzdělávacích a rozvojových potřeb jednotlivých zaměstnanců, 

v tomto případě ji nazýváme development centre (Mumford, 1997). Hlavním 

rozdílem mezi assessment a development centrem je, kromě účelu vyuţití, 

zaměření na zaměstnance. Development centrum je zaměřeno pouze na lidi v 

organizaci, její manaţery, specialisty a ostatní zaměstnance. Způsob realizace 

development centra se v podstatě neliší od assessment centra, avšak jeho cíl, 

kterým je určení úrovně schopností účastníků, předpokladů jejich rozvoje  

a identifikace jejich rozvojových a vzdělávacích potřeb, nutí k vyuţití jiných 

metod. Po ukončení je účastníkům poskytnuta zpětná vazba a výsledky 

hodnotitelů v závěrečné zprávě, coţ umoţní zaměstnancům zamyšlení se nad 

svými výsledky a budoucími moţnostmi. Development centrum zvyšuje 

pravděpodobnost správného a efektivního investování organizace do 

vzdělávání, neboť je zaměstnancům tzv. sestaveno na míru a napomáhá svými 

výsledky správnému nasměrování kariéry těchto zaměstnanců (Kocianová, 

2010). 

Metody vzdělávání používané na pracovišti i mimo pracoviště: 

 E-learning neboli vzdělávání pomocí počítačů v posledních letech 

zaznamenává obrovský růst. Počítače tvoří dnes jiţ neodmyslitelnou součást 

pracovního vybavení a při e-learningu umoţňují simulovat pracovní situace  

a poskytují vzdělávaným informace, testy a cvičení. Pro tyto účely mohou 

organizace budovat interní počítačové sítě a mít k dispozici různé vzdělávací 

programy. S touto metodou také souvisí multimediální vzdělávání, které uţívá 
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řadu médií, včetně audia, videa, textu, grafiky, animací apod., které jsou 

vzájemně propojeny a vytváří interaktivní programy, které pak zprostředkovávají 

počítače. Tento způsob vzdělávání nabízí širokou škálu přístupů k učení, 

výhodou je, ţe osoby takto se vzdělávající mají rychlou zpětnou vazbu a mohou 

pracovat tempem, které je pro ně vyhovující. 

 Pověření úkolem spočívá v zadání specifického úkolu, který 

zaměstnanec provádí na ţádost vzdělavatele. Tuto metodu lze pouţít i jako 

závěrečný test. V případě potřeby můţe vzdělavatel zaměstnance vést. 

 Projekty jsou v základních rysech zpracované studie nebo úkoly, které 

mají účastníci dodělat na základě obecných pokynů svých vzdělavatelů. 

Projekty povzbuzují iniciativu při vyhledávání a analýze informací, hledání 

nápadů a při přípravě a prezentování výsledků projektu. 

 Studium doporučené literatury také můţe zvýšit úroveň znalostí. 

Účastníkům vzdělávání jsou poskytnuty knihy, sylaby či jiná literatura, kterou 

mají nastudovat a následně komentovat. Četba jako součást programu rozvoje 

můţe být významným způsobem rozšiřování znalostí (Armstrong, 2002). 

2.6  Realizace firemního vzdělávání 

Po pečlivém naplánování lze začít s realizací vzdělávacích a rozvojových 

aktivit. Je důleţité vzdělávací proces v průběhu jeho realizace monitorovat, aby 

byla zajištěna kontinuita s původním plánem a také kontrola dodrţování 

stanoveného rozpočtu.  

Úspěšnost vzdělávání zaměstnanců ve firmě je ovlivňována pěti účastníky 

(Bláha et al., 2005). Do této pětice patří TOP manaţer, linioví manaţeři, 

manaţer pověřený přípravou vzdělávání, lektor a zaměstnanec. Kaţdý z této 

pětice má své úkoly, jejichţ plněním přispívá k úspěšné realizaci firemního 

vzdělávacího programu. Úkolem TOP manaţera je podněcovat vytváření 

vzdělávacích programů, schvalovat předpokládané náklady vynaloţené na 

vzdělávání a také vyţadovat zprávy o průběhu a efektivnosti realizovaných 

programů. Linioví manaţeři mají za úkol identifikaci oblastí potřeb vzdělávání  

a podílení se na přípravě a projektování. Také mohou vybírat účastníky školení 

a pomáhat jim s uplatněním nově nabytých poznatků. Manaţer vzdělávání je 

odpovědný za přípravu i realizaci školení, zajišťuje soulad mezi vzdělávacím 
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programem a strategií společnosti. Má také za úkol kontaktovat vzdělávací 

instituce, sestavovat rozpočet pro firemní vzdělávání, kontrolovat jeho 

efektivnost a spolupracovat s TOP managementem. Projektování školení  

a vzdělávacích programů je v rukou lektora, který konzultuje cíle, obsah i pouţití 

metod s manaţerem vzdělávání. Vychází přitom ze zjištěných vzdělávacích 

potřeb. Posledním neméně důleţitým účastníkem je zaměstnanec, který plní roli 

posluchače. Jeho hlavním úkolem je učit se prostřednictvím firemního 

vzdělávacího programu a poté zavést nové poznatky, zkušenosti a dovednosti 

do praxe. V určitých případech mají zaměstnanci moţnost podílet se na 

přípravách školení. Je zřejmé, ţe všichni účastníci firemního vzdělávání a jejich 

jednání v tomto procesu je úzce provázáno. 

2.7  Vyhodnocení výsledků vzdělávání 

Kaţdý program vzdělávání by měl být po svém ukončení vyhodnocován, 

protoţe je v zájmu kaţdé organizace, aby zjistila, do jaké míry byly splněny 

poţadované výsledky a jaké jsou přínosy a náklady realizovaného programu. 

Zdánlivě jednoduchý úkol je však dosti problematický. Jiţ v kapitole zabývající 

se identifikací potřeb vzdělávání bylo řečeno, ţe vzdělávání a rozvoj jsou 

obtíţně kvantifikovatelnými charakteristikami. Jejich úroveň a změnu lze zjistit 

nepřímo a proto existují různá kritéria a postupy pro vyhodnocování. Typickými 

jsou porovnávání a monitorování.  Lze porovnávat výsledky vstupních testů 

zaměstnanců s testy prováděnými po ukončení vzdělávacího programu, avšak 

je velice obtíţné sestavit test, který by dokázal objektivně měřit úrovně znalostí 

a dovedností před a po vzdělávacím programu, navíc mohou být výsledky 

těchto testů zkresleny současným stavem testovaných osob i okolnostmi 

testování. Při monitorování vzdělávacího procesu je hodnocena vhodnost  

a účinnost zvolených metod a postupů a také práce vzdělavatelů. Pokud je tato 

účinnost měřena pomocí výsledků testů, stejně jako u porovnávání je výsledek 

ohroţen zkreslením. V případě posuzování odbornými pozorovateli i samotnými 

účastníky můţe být hodnocení subjektivní (Koubek, 2007).  

Armstrong (2007) uvádí Kirkpatrickův model vyhodnocování, který má pět 

úrovní: Reakce, hodnocení poznatků, hodnocení chování, hodnocení výsledků 

a ROI (návratnost investic). 
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Obr. 2.7 Kirkpatrickův model vyhodnocování  

Zdroj: Vlastní 

Úroveň 1 – Reakce – jsou zkoumány reakce účastníků na vzdělání a také 

spokojenost bezprostředního zákazníka. Pro hodnocení reakcí je třeba stanovit, 

co má být zjištěno, získat upřímné odpovědi od všech účastníků a dle 

stanovených standardů posuzovat reakce účastníků. 

Úroveň 2 – Hodnocení poznatků – na této úrovni lze získat informace o míře 

splnění cílů učení, tzn. zjistit, co všechno se účastníci jiţ naučili a v čem se 

zlepšili, zda se změnil jejich postoj v určitém směru. Je vhodné pouţít testy před 

a po uskutečnění vzdělávacího programu. 

Úroveň 3 – Hodnocení chování – je hodnocena změna chování zaměstnanců 

poté, co se vrátili zpět na pracoviště. Je poloţena otázka, do jaké míry 

absolventi vzdělávacího programu uplatňují nové znalosti a dovednosti při 

výkonu práce. 

Úroveň 4 – Hodnocení výsledků – v této úrovni hodnocení je poskytnuta 

základna pro posuzování prospěchu vzdělávání z hlediska jeho nákladů. Cílem 

je zjistit, jakou přidanou hodnotu mají programy vzdělávání a rozvoje, jak 

přispěly ke zvýšení výkonu celé organizace oproti předchozí úrovni. Je 

zkoumán stav před a po vzdělávání, aby bylo moţné zjistit přírůstek prodeje, 

zvýšení produktivity, sníţení výskytu úrazů či zvýšení spokojenosti zákazníků. 

REAKCE 

POZNATKY 

CHOVÁNÍ 

VÝSLEDKY 

ROI (návratnost investic) 
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Úroveň 5 – ROI (návratnost investic) – tento stupeň přidal k původnímu 

čtyřúrovňovému modelu odborník Jack Phillips, za účelem vyčíslení peněţních 

hodnot investic do vzdělávání. Návratnost investic lze vypočítat dle vzorce: 

    
                                             

                      
       

Ukazatelem ROI jsou údaje získané z hodnocení výsledků přepočítávány  

na peněţní hodnoty (příjmy) a následně porovnávány s náklady vynaloţenými 

na vzdělávání. Tento ukazatel je pouze finančním měřítkem hodnoty programu 

vzdělávání a neposkytuje informace pro zlepšení tohoto programu. 

2.8  Talent Management 

V současné době se začíná stále častěji skloňovat pojem Talent 

Management. Toto řízení talentů si v oblasti lidských zdrojů buduje svůj důraz. 

Nejedná se pouze o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, spíše jde o to najít, 

rozvíjet a udrţet si v organizaci talentované lidi. Důvody, proč se zabývat Talent 

Managementem pramení z dnešního podnikatelského prostředí, které je vlivem 

globalizace neustále pod tlakem. Je zde tvrdá konkurence, a pokud chce 

organizace uspět v tomto konkurenčním boji, musí si uvědomit, ţe klíčovou 

sloţkou konkurenční výhody jsou právě lidské zdroje.  

V této kapitole jsou zmiňovány pojmy talent a Talent Management. 

K jednoznačnému vymezení těchto pojmů však nevede lehká cesta. Důvodem 

je existence spousty formulací a názorů odborníků z teorie i praxe. V České 

republice převládá názor, ţe talentem je mimořádně schopný zaměstnanec, 

dosahující vysokého výkonu, s velkým potenciálem, který můţe mít podstatný 

vliv na výkon celé organizace, a ţe se Talent Management týká jen klíčových 

jedinců, kteří směřují do vyšších funkcí. Je zde i názor jiných odborníků, kteří 

naopak tvrdí, ţe talentem můţe být v organizaci kdokoli, kdo přispívá 

k dosaţení cílů organizace. O Talent Managementu lze zjednodušeně říci, ţe 

jde o systém získávání, rozvoje a udrţení talentů v organizaci. Vodák  

a Kucharčíková (2011) uvádějí, ţe Talent Management znamená zajištění 

poţadované výkonnosti podniku pomocí identifikace, získávání, rozvoje  

a motivace talentů a ţe je nutné o tyto talenty pečovat. 
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Ať uţ je pohled na Talent Management jakýkoli, vţdy by měl být propojen 

s plánováním lidských zdrojů organizace a mít přívlastek efektivní. Efektivní 

Talent Management znamená mít správný počet lidí, se správnými 

schopnostmi, ve správném čase a na správném místě. 

Organizace jsou nuceny rozvíjet strategičtější, integrovaný  

a automatizovaný přístup k řízení talentů. Talent Management tak stále 

postupuje výš a výš v pomyslném ţebříčku významnosti. Proto je dnes středem 

pozornosti mnoha organizací a v blízké budoucnosti pravděpodobně tento 

zájem poroste. Je samozřejmostí, ţe Talent Management musí být propojen se 

strategickými plány organizace. Klíčovými oblastmi jsou:  

 vytvoření a udrţování organizační kultury,  

 identifikace budoucích potřeb organizace a rozvoj jedinců tak, aby tyto 

potřeby byli schopni uspokojit,  

 stanovení způsobů provádění všech aktivit pro podporu rozvoje talentů,  

 zajištění tzv. talent-poolu, coţ znamená zajistit jádro talentovaných  

a vysoce kvalifikovaných a společnosti oddaných jedinců, kteří jsou schopni 

přispívat k dosaţení současných i budoucích poţadavků organizace. 

Talent management zahrnuje aktivity, jeţ jsou uvedeny v obrázku 2.8. 

Obrázek napovídá, ţe povaha jednotlivých aktivit se různí a tudíţ se na ně 

můţeme dívat jako na most. Vzniká tzv. Talent Management Bridge. 

Obr. 2.8 Talent Management Bridge 

Zdroj: Mathis, Jackson, 2008, str. 292, upraveno autorem 
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Činnosti Talent Managementu poskytují takové prostředky, které zajistí, ţe 

jednotlivci, kteří byli vybráni a přijati, jsou udrţováni a plní úlohu skvěle 

fungujících lidských zdrojů organizace. Tyto činnosti zahrnují trénink, plánování 

kariéry a rozvoj lidských zdrojů. Součástí je také plánování následnictví, které 

odhalí budoucí potřeby pracovních sil a zda kandidáti v tomto procesu budou 

schopni tyto potřeby naplnit. V celém procesu talent managementu je také 

důleţité efektivní řízení výkonnosti (Mathis, Jackson, 2008). 

Správná aplikace Talent Managementu přináší organizaci přínosy, kterými 

jsou např. klesání nákladů na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců, pověst 

atraktivního zaměstnavatele, je moţné lépe vyuţít potenciál talentovaných 

zaměstnanců a tím přispívat k naplnění cílů organizace. Přístupy k řízení 

talentů jsou různorodé a organizace volí takové způsoby, které jim vyhovují. 

Měly by však o tomto řízení talentů uvaţovat systematicky, coţ znamená snaţit 

se o propojení všech činností a tím vytvářet soudrţný celek (Armstrong, 2007). 

Odkud lze získat talentované zaměstnance? Organizace je můţe hledat 

v řadách stávajících zaměstnanců, ale také z vnějších zdrojů. Na počátku řízení 

talentů stojí identifikace klíčových kompetencí organizace, které nasměrují 

správné formování talentů. Další kroky vedou přes hodnocení výkonu, při 

kterém jsou měřeny výsledky zaměstnance v oblastech, jeţ jsou povaţovány  

za klíčové pro prospěch celé organizace. Hledání talentů ve vlastních zdrojích 

umoţňuje pravidelný systém hodnocení, díky kterému lze vymezit skupinu 

talentovaných zaměstnanců. 

Velmi důleţitý je také rozvoj talentů, jehoţ cílem je tyto zaměstnance 

v organizaci udrţet. Organizace by jim měla nabízet náročnou práci a účast na 

speciálních projektech, realizovat speciální ucelený rozvojový program. 

V programu mohou být vyuţity metody vzdělávání na pracovišti i mimo 

pracoviště, které byly uvedeny v kapitole 2.5.1, přičemţ za nejefektivnější jsou 

uţívány metody vzdělávání na pracovišti. Pro udrţení talentů v organizaci je 

důleţité snaţit se být atraktivním zaměstnavatelem a poskytovat skvělé místo 

pro práci. Tyto snahy podporují nabídky zajímavé práce, poskytnutí příleţitosti 

rozvoje a postupu v kariéře, zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

ţivotem a kvalitní pracovní prostředí. 
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2.8.1 Kariéra a plánování kariéry 

Programy rozvoje talentů jsou velmi úzce propojeny s plánováním kariéry  

a plánováním následnictví. Kariéra neboli profesní dráha je velmi důleţitou 

součástí Talent Managementu, lidé se jí věnují za účelem uspokojení svých 

individuálních potřeb.  

Dle Armstronga (2007) je cílem řízení kariéry z hlediska organizace 

naplňovat cíle politiky Talent Managementu, které zajistí, aby docházelo  

k takovému přílivu talentů, který vytvoří a udrţí potřebný počet talentů. Kariéra 

by měla být plánována, plány kariéry lze označit také jako plány osobního 

rozvoje. Na plánování lze nahlíţet jak z pohledu organizace, tak z pohledu 

jedince. Z organizačního pohledu se jedná o plánování, které je zaměřeno na 

identifikaci profesní dráhy, která zajistí logický postup zaměstnanců mezi 

jednotlivými pozicemi v organizaci. Za rozvoj plánování kariéry v organizaci 

odpovídají top manaţeři a personalisté. Z pohledu jedince je plánování kariéry 

zaměřeno spíše na individuální odpovědnost neţ na potřeby organizace a jsou 

to právě sami zaměstnanci, kteří analyzují své cíle a schopnosti (Mathis, 

Jackson, 2008). 

V kariéře lze definovat pět stupňů kariéry, jak uvádí Hroník (2007):  

1. Příprava – první načerpání poznatků a jejich uplatňování, období studia, 

2. Rozvoj – probíhá rozvoj zkušeností a kariéry, volba dalšího směřování, 

3. Vrchol – zaměstnanec se ocitá v roli kouče, má maximální výkonnost, 

4. Plateau – snaha co nejdéle udrţet výkonnost, předávání zkušeností, 

5. Útlum – klesání výkonnosti i vlivu na druhé, role zkušeného konzultanta.  

Kaţdá kariéra prochází postupně všemi těmito stupni. V dnešní době jiţ není 

výjimkou, ţe člověk během svého ţivota projde i více neţ jednou kariérou. 
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2.9 Sociologický výzkum 

 Jak jiţ bylo zmíněno, za účelem provedení analýzy systému vzdělávání  

a rozvoje a vzdělávacích programů zaměstnanců ŢDB GROUP a.s. byla vyuţita 

metoda písemného, ale i ústního dotazování.  

 Rozhovor je jednou z nejčastějších technik ústního dotazování. Potřebné 

informace jsou od respondenta získávány prostřednictvím ústně kladených 

otázek, dochází tedy k sociální interakci. Nejčastěji se rozhovor provádí  

tzv. face-to-face a odpovědi na otázky jsou tazatelem pečlivě zaznamenávány. 

Důkladná příprava na rozhovor je zárukou získání kvalitních informací  

a moţnost pouţití doplňujících otázek vylučuje výskyt nepřesností.  

 Dotazník je technikou terénního sběru informací a je také velmi 

frekventovaným nástrojem sběru primárních informací. Otázky jsou ve 

formuláři, který je předáván respondentům k vyplnění. Tento formulář můţe mít 

tištěnou nebo elektronickou podobu. Součástí formuláře by měly být nejen 

otázky, ale také stručný úvod, vystihující účel výzkumu, jeho smysl a také výzva 

k zodpovězení otázek. Jedná se o neosobní komunikaci mezi tazatelem  

a respondentem, coţ znamená, ţe nedochází k přímé interakci. Dotazník 

nahrazuje úlohu ţivého tazatele, a tudíţ musí přimět respondenty ke spolupráci 

a vzbudit v nich také zájem o zkoumané téma. Je velmi důleţité, aby 

respondenti pochopili smysl dotazníku. Otázky v dotazníku musí být 

naformulovány tak, aby jim respondent porozuměl a aby neměl problém s jejich 

odpovídáním. Proto je nutné věnovat přípravě, volbě otázek a zpracování 

dotazníku dostatek času.  
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Následující kapitola zahrnuje popis a charakteristiku organizace, která byla 

vybrána pro analýzu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

3.1  Základní údaje 

Obr. 3.1 Logo společnosti 

 

 

 

 

Název společnosti:    ŢDB GROUP a.s. 

Sídlo:      Bezručova 300, 735 93 Bohumín 

IČ:      26877091 

DIČ:      CZ26877091 

Datum vzniku společnosti:   14. 12. 2005 

Počet zaměstnanců:   2 043 osob 

3.2  Historie společnosti 

Je třeba připomenout významné historické mezníky, díky kterým známe 

ŢDB GROUP a.s. dnes. Jiţ v roce 1885 byla Albertem Hahnem a Heinrichem 

Eisnerem zaloţena rourovna v Bohumíně. O tři roky později byla zahájena 

výroba prvních litinových radiátorů. V roce 1896 byla Moravskoslezskou 

akciovou společností pro drátěný průmysl postavena drátovna. V letech 1906-

1913 zde byla do provozu uvedena první linka na výrobu zinkovaného drátu 

v Evropě, rovněţ byla zavedena výroba ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí  

a mědi. Významným byl i rok 1927, ve kterém byla zahájena výroba 

patentovaného drátu. Rok 1949 je spojen se zahájením výroby pruţin. Poté 

roku 1958 došlo ke spojení dvou samostatných podniků do jedné firmy, jeţ 

nesla název Ţelezárny a drátovny Bohumín. V roce 1966 byl ukončen provoz 

rourovny a byl vybudován provoz na výrobu ţelezničních dvojkolí. Roku 1978 

byla zavedena výroba ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik. 
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Se vznikem samostatného českého státu v roce 1993 došlo k převedení 

státního podniku Ţelezárny a drátovny Bohumín na akciovou společnost 

s názvem ŢDB a.s. Významným byl i rok 1999, ve kterém došlo k vyčlenění 

závodu Ţelezniční dvojkolí do samostatné firmy BONATRANS a.s. Od roku 

2006 působí společnost ŢDB GROUP a.s. jako právní nástupce dosavadní 

společnosti ŢDB a.s. v důsledku procesu převzetí obchodního jmění. 

3.3  Současnost v ŢDB GROUP a.s. 

„Jsme silná společnost pro příští generace majitelů, zákazníků  

a zaměstnanců.“  

Tak zní motto společnosti ŢDB GROUP a.s., která má jiţ 125letou tradici  

a patří k největším průmyslovým podnikům v Moravskoslezském kraji. Své 

důleţité místo zaujímá nejen v České republice, ale také v celém evropském 

regionu. Podnikatelské aktivity jsou soustřeďovány do tří základních směrů: 

drátovenství, slévárenství a hutnictví. Do výrobního programu jsou zařazeny 

litinové kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, jemné válcované profily, ingoty, 

nízkouhlíkové a vysokouhlíkové taţené ocelové dráty, ocelové kordy, ocelová 

lana, pruţiny, průvlaky a kovové tkaniny.  

V ŢDB GROUP a.s. je vytvořen a udrţován systém managementu kvality, 

neboli QMS, jenţ je v souladu s normou ISO 9001 a který je rovněţ součástí 

Politiky kvality ŢDB GROUP a.s. Nedílnou součástí činnosti společnosti je také 

trvalá péče o ochranu ţivotního prostředí. Garantem v této oblasti je závod 

Sluţby, který je provozovatelem zařízení, jeţ eliminují nepříznivé dopady výroby 

na ţivotní prostředí. 

3.4  Organizační struktura společnosti 

Vrcholový management společnosti sestává z funkcí generálního ředitele  

a ekonomického ředitele. Členy managementu jsou ředitelé jednotlivých 

závodů. Závody ŢDB GROUP a.s. jsou: VIADRUS, Drátovna, Ocelové kordy, 

Lanárna, Pérovna a průvlakárna, Válcovna, ocelárna a recyklace, Sluţby, 

Kovové tkaniny Kamenná. Organizační schéma společnosti je součástí přílohy 

této práce.  



26 
 

3.5 Zaměstnanci společnosti  

Společnost ŢDB GROUP a.s. povaţuje lidský potenciál za jeden z klíčových 

nástrojů pro realizaci a dosaţení svých cílů. Vzdělávací činnost zaměřená na 

zvýšení a prohloubení kvalifikace zaměstnanců na místech dělnických  

i technickohospodářských je jednou z priorit společnosti. 

Společnost v současné době zaměstnává 2 043 pracovníků, z toho 1 530 

muţů a 513 ţen. Struktura zaměstnanců z hlediska vzdělanosti je tvořena 10% 

zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, 24% se středoškolským vzděláním, 

52% vyučenými a 14% zaměstnanci se základním vzděláním. Průměrný věk 

zaměstnanců se pohybuje kolem 41 let. 

Tabulka 3.5  Vývoj počtu zaměstnanců v ŢDB GROUP a.s. 

ZAMĚSTNANCI r.2009 r.2008 r.2007 

Průměrný evidenční stav 2223 2876 2997 

Dělníci 1743 2322 2428 

TH pracovníci 480 554 569 

Evidenční stav k 31.12. 2043 2764 2892 

 

Zdroj: Interní materiály ŢDB GROUP a.s. 

Graf 3.5  Vývoj počtu zaměstnanců v ŢDB GROUP a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály ŢDB GROUP a.s. 

2223

2876
2997

1743

2322
2428

480 554 569

2009 2008 2007

Průměrný evidenční stav

Dělníci

TH pracovníci



27 
 

4 ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ VE 

VYBRANÉ ORGANIZACI 

 Veškerá činnost, kterou společnost uskutečňuje, je závislá na jejím lidském 

potenciálu. ŢDB GROUP a.s. si uvědomuje potřebu kvalitních a schopných 

zaměstnanců a také jejich význam pro rozvoj a úspěšnost společnosti. Za své 

poslání povaţuje ŢDB GROUP a.s. spolehlivost a zajištění stávajících  

i budoucích potřeb svých zákazníků. K dosaţení této vize vyuţívá myšlení 

svých zaměstnanců.  

4.1 Politika kvality v organizaci 

 Jiţ v předchozí kapitole bylo zmíněno, ţe společnost ŢDB GROUP a.s. má 

vytvořen QMS, jehoţ základním předpokladem je dosahování spokojenosti 

zákazníků s produkty společnosti. Teto systém, splňuje poţadavky normy ISO 

9001:2008. Princip udrţování managementu kvality je součástí Politiky kvality 

v ŢDB GROUP a.s. Cílem této Politiky kvality je respektování zájmů všech 

zúčastněných stran, zákazníků i zaměstnanců. S tímto cílem souvisí udrţování 

a rozvoj systémů uplatňovaných na příslušných závodech, také zajišťování 

potřebných zdrojů pro tyto systémy a zajištění potřebných školení v oblasti 

jejich zabezpečování pro získání a udrţení potřebných kompetencí 

zaměstnanců, jeţ odráţí optimální vyuţití zdrojů společnosti. 

 Společnost ŢDB GROUP a.s. má zpracovánu metodiku rozvoje lidských 

zdrojů, kterou má na starost odbor Personální záleţitosti (dále jen „OPZ“). Pro 

zajištění optimálního fungování je zavedeno metodické řízení personálních 

činností, které je smyslem Příručky personální práce. V této příručce je kaţdé 

personální činnosti je přiřazena tzv. personální instrukce, která uvádí postupy 

pro zajištění optimální funkce dané činnosti.  

4.2  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců organizace 

 Systém vzdělávání v ŢDB GROUP a.s. zabezpečuje permanentní rozvoj 

znalostí a dovedností zaměstnanců po celou dobu trvání jejich pracovního 

poměru. Odborná způsobilost zaměstnanců je plánována a realizována za 

účelem dosaţení odborných a sociálních kompetencí zaměstnanců potřebných 

k výkonu jejich práce v rámci poţadavků na pracovní místa. Odborný rozvoj 
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zaměstnanců slouţí jako nástroj pro dosahování potřebné výkonnosti, motivace 

a mobility. Systém vzdělávání v organizaci zajišťuje rozvoj kompetencí 

zaměstnanců, a také vytváří znalostní potenciál pro podnikatelské záměry 

společnosti. 

 Za průběh vzdělávání a rozvoje zaměstnanců odpovídá vţdy vedoucí 

daného organizačního útvaru v rozsahu stanovení potřeb vzdělávání za daný 

útvar, zpracování plánu, zadávání ţádostí o zajištění vzdělávacích akcí a také 

hodnocení efektivnosti vzdělávání. Další odpovědnou osobou je vedoucí OPZ, 

který odpovídá za metodiku a realizaci vzdělávání, zpracování projektů, 

evidenci a statistiku vzdělávání zaměstnanců, plánování zdrojů pro rozvoj 

odborné způsobilosti zaměstnanců a také se podílí na hodnocení efektivnosti 

vzdělávání. Tyto odpovědné strany společně zpracovávají návrhy vzdělávacích 

a rozvojových programů a zastávají poradenskou činnost v oblastech rozvoje 

zaměstnanců. 

 Cílem procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti ŢDB GROUP 

a.s. je dosaţení potřebných odborných a také sociálních kompetencí 

zaměstnanců, které jsou nezbytné pro jejich výkon práce v poţadovaných 

standardech výkonnosti a kvality.  

4.2.1  Identifikace potřeb vzdělávání v organizaci 

 Před samotným plánováním a realizací vzdělávacích akcí čerpá OPZ, který 

je za prognózování potřeb odpovědný, informace z dostupných zdrojů 

informací. Těmito zdroji v organizaci jsou neshody mezi poţadovanými  

a skutečnými kompetencemi, inovace technologických procesů a strojního 

zařízení, změny právních předpisů a s nimi související inovace znalostí  

a dovedností, závěry pracovního hodnocení a také zprávy auditů kvality. 

4.2.2  Plánování vzdělávacích akcí 

 Sestavení plánu vzdělávání vyţaduje zpracování poţadavků z jednotlivých 

organizačních útvarů a jejich úseků. Tyto poţadavky vyplývají z pracovního 

hodnocení a konkrétních poţadavků na rozvoj pracovníků a jejich kompetencí. 

Souhrn poţadavků je následně předáván ke schválení vedoucímu dané 

organizační jednotky a ten ji zasílá na OPZ.  
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Tento souhrn obsahuje tři typy vzdělávacích akcí: 

 povinné vzdělávací akce – vyplývají z právních, popř. firemních předpisů 

a jejich absolvování je podmínkou pro další výkon povolání. Akce tohoto typu 

jsou zabezpečovány a hrazeny pomocí prostředků z OPZ, 

 doplňkové vzdělávací akce – prohlubují znalosti a dovednosti různých 

typů. Mohou být pořádány formou seminářů, konferencí či diskusí. Tyto akce 

zabezpečuje OPZ a výhradně jsou hrazeny z prostředků příslušných 

organizačních útvarů, 

 průřezové vzdělávací akce – jsou zpravidla organizovány pro různé 

profesní skupiny v rámci celé a.s. O tomto typu akcí rozhoduje generální ředitel, 

zabezpečuje je OPZ a jejich hrazení vyplývá z rozhodnutí generálního ředitele. 

 Pro účely sestavení poţadavků na vzdělávací akce mohou jednotlivé útvary 

čerpat z vlastních informačních zdrojů nebo z nabídek vzdělávacích akcí, které 

pravidelně zasílá OPZ. 

 Za organizační útvar schvaluje poţadavky na vzdělávání a plán školení 

vyplývajících z právních předpisů vedoucí tohoto útvaru. OPZ určuje pravidla 

pro nárokování vzdělávacích akcí pro jednotlivé útvary, která respektují 

moţnosti zdrojů ŢDB GROUP a.s. Po posouzení všech poţadavků 

organizačních útvarů z hlediska jejich opodstatnění a moţností společnosti OPZ 

zpracuje plán vzdělávání pro následující kalendářní rok. Tento plán schvaluje 

vedoucí OPZ. 

 Nedílnou součástí plánu vzdělávání ve společnosti je také plán nákladů na 

vzdělávání pro kaţdý typ vzdělávací akce. Nositeli nákladů jsou v případech 

povinných vzdělávacích akcí OPZ, v případě, ţe se jedná o doplňkové akce, 

jsou jimi jednotlivé organizační útvary a náklady na průřezové vzdělávací akce 

jsou součástí plánů generálního ředitele. Roční plány nákladů jsou sestavovány 

a předkládány ke schválení vedení ŢDB GROUP a.s. ve stanovených 

termínech a jejich čerpání je předmětem průběţné kontroly OPZ. 
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4.2.3  Realizace vzdělávání v organizaci 

 Postup realizace vzdělávacích akcí je prováděn v jednotlivých krocích, které 

vedou ke komplexnímu zajištění odborného rozvoje zaměstnanců ŢDB GROUP 

a.s. Tyto kroky obsahují aktivity, které zahrnují zejména:  

 zaškolení a zaučení pracovníků nastupujících na nové pracovní místo bez 

kvalifikace,  

 odbornou praxi absolventů škol pro získání praktických znalostí  

a dovedností probíhající v rámci adaptačního procesu, 

 zvyšování kvalifikace zaměstnanců a získávání odborné způsobilosti 

prostřednictvím kurzů, školení a studia na školách, 

 prohlubování kvalifikace podle odborného zaměření, které zaměstnancům 

umoţní průběţně doplňovat a inovovat znalosti a dovednosti pro výkon práce 

na pracovním místě, 

 rekvalifikaci ve vazbě na víceprofesnost, kdy změny v organizaci práce 

způsobují novou potřebu kompetencí pro výkon kumulovaných profesí. 

 Výše uvedené formy odborného rozvoje jsou realizovány prostřednictvím 

konkrétních vzdělávacích akcí, jeţ jsou zaměřeny na oblasti: 

 profesní přípravy a odborné způsobilosti pro výkon dělnických povolání, 

 rozvoj znalostí a dovedností THP podle odborného zaměření vykonávané 

práce, 

 školení systému kvality, 

 školení BOZP, 

 dlouhodobé vzdělávací programy pro vybrané skupiny zaměstnanců,  

 řízení projektů, změn procesů, rozvoje firemní kultury apod. 

 V případě externích vzdělávacích akcí je zprostředkovatelem OPZ, který 

zajistí ţádost na přípravu zaměstnanců ŢDB GROUP a.s. u externích 

organizací. Účast na externích vzdělávacích akcích tedy nemůţe zajišťovat 

samotný organizační útvar, ale vţdy s pomocí OPZ, který vyhledává tyto akce 

v příslušné databázi dodavatelů a nabízí je příslušnému útvaru. Po absolvování 

externího vzdělávání jsou účastníci povinni provést hodnocení organizace, 
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programu a úrovně lektorů (hodnocení úrovně lektorů pomocí škály:                  

1 – vyhovuje bez omezení, 2 – vyhovuje s výhradou, 3 – nevyhovuje). 

4.2.4 Vyhodnocení vzdělávací akce 

 Vyhodnocení akce po jejím ukončení provádí OPZ na základě hodnocení 

účastníků z pohledu úrovně lektorské činnosti a také z hlediska úrovně 

vzdělávacího programu, jeho vyuţitelnosti pro výkon práce a organizace. 

 Probíhá také hodnocení efektivnosti vzdělávací akce, jehoţ smyslem je 

měření přínosu vzdělávání pro ŢDB GROUP a.s. Toto hodnocení je realizováno 

nezávisle na hodnocení dané vzdělávací akce ihned po jejím ukončení. 

Hodnocení spočívá v posuzování míry splnění stanovených cílů příslušné akce 

ve vazbě na poţadované znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávanou práci 

a je realizováno dle následujících zásad: 

 U externí doplňkové vzdělávací akce, které se účastní THP, uvede vedoucí 

útvaru cíl akce, tzn. jaký přínos k rozvoji dovedností zaměstnance je očekáván. 

 Hodnocení efektivnosti realizovaných vzdělávacích akcí provádí přímý 

nadřízený v rámci pravidelného hodnocení v oblasti plánu osobního rozvoje. 

Hodnocení spočívá v posouzení míry splnění stanoveného cíle k rozvoji 

znalostí a dovedností absolvovanou akcí. 

 Podkladem pro hodnocení je přehled vzdělávacích akcí absolvovaných 

zaměstnancem za dané období. Příslušný vedoucí zaměstnanec provede u 

kaţdé absolvované akce záznam o efektivnosti míry dosaţení stanovaných cílů 

(prostřednictvím stupnice: splněno, částečně splněno, nesplněno). 

 V případě nesplnění cílů vzdělávací akce provede přímý nadřízený záznam 

o příčinách nesplnění a stanoví postup k odstranění nedostatků v příštím 

období. Rovněţ informuje OPZ o nesplnění cíle vzdělávací akce.  

4.3  Rozvojové programy  

 Ve společnosti ŢDB GROUP a.s. probíhají speciální vzdělávací programy, 

jeţ se zaměřují na řízení a plánování kariéry zaměstnanců. Tyto programy jsou 

dlouhodobými ucelenými soubory vzdělávacích aktivit, jeţ směřují k celkovému 

rozvoji kompetencí vybraných skupin zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry 
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pomáhá vytvářet a formovat potenciál nejlepších zaměstnanců pro výkon 

manaţerských a odborných funkcí. Rozvoj kompetencí zaměstnance umoţňuje 

podle personálních potřeb zařadit potřebného zaměstnance na správné místo 

ve správný čas. Probíhá rozvoj znalostí a dovedností tzv. kariérových rezerv, 

jeţ je realizován dlouhodobým vzděláváním vybrané skupiny zaměstnanců.  

 V těchto programech je vyuţívána metoda assessment centre, která je 

uţívána zejména v modelových situacích, přičemţ účastníci jsou pozorováni 

školenými pozorovateli. Také je uţita metoda development centre, která 

efektivním způsobem rozvíjí řídící dovednosti a potenciál účastníků.  

 Jak jiţ bylo řečeno, cílem vzdělávání zaměstnanců v ŢDB GROUP a.s. je 

dosaţení poţadovaných kompetencí zaměstnanců, které jsou nezbytné pro 

výkon práce na daných pracovních místech. Kompetencí je v tomto případě 

myšlena schopnost aplikovat předepsané znalosti a dovednosti, tzn. schopnost 

dobře, rychle a precizně vykonávat svou práci. Ve vztahu k pracovnímu místu je 

kompetence způsobilost, kvalifikace a potenciál vykonávat úkoly poţadované 

tímto pracovním místem. 

 Byl rovněţ zmíněn termín kariérová rezerva. Tímto termínem je označován 

zaměstnanec, který ve svém pracovním zařazení prokázal, ţe má odborné  

a sociální kompetence k zařazení na manaţerské či vysoce odborné pozice. 

Také budou zmíněni tzv. talenti. Za talent je povaţován mladý a perspektivní 

zaměstnanec, který je nositelem osobnostního a znalostního potenciálu, který 

má na základě cíleného rozvoje předpoklady zastávat významné odborné  

a manaţerské pozice.  

4.3.1 Hodnocení zaměstnanců  

 Předpokladem pro zařazení zaměstnanců do těchto rozvojových programů 

je pravidelné roční hodnocení THP, ve kterém jsou zaměstnanci hodnoceni 

svými nadřízenými. Hodnocení zaměstnanců představuje součást 

kompetenčního modelu ŢDB GROUP a.s. Tento model je otevřeným systémem 

zaloţeným na stanovených poţadavcích pro dané pozice ve smyslu 

poţadované úrovně znalostí, výkonu a měkkých kompetencí. Měkkými 

kompetencemi jsou ty, které ovlivňují kvalitu a výkon jednotlivce a také celého 
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pracoviště. Příkladem měkkých kompetencí je motivace lidí, rozhodování, řízení 

času, komunikace, týmová práce aj. 

 Samotné hodnocení je efektivní metodou řízení pracovního výkonu  

a rozvoje zaměstnanců, která slouţí také jako motivační nástroj a prostředek ke 

zlepšení komunikace. Probíhá formou hodnotících rozhovorů, které se konají 

v pravidelných intervalech. V rámci hodnocení se hodnotitelé zaměřují na tyto 

oblasti: vyhodnocení hodnotících kriterií v „Záznamu z hodnocení zaměstnanců 

kategorie THP“ (tento formulář je součástí seznamu příloh této bakalářské 

práce), vyhodnocení stanovených úkolů a cílů z předešlého období, celkové 

hodnocení pracovních výsledků, stanovení pracovních úkolů pro příští období  

a také stanovení cílů osobnostního rozvoje a způsoby jejich dosaţení.  

 Nyní budou představeny rozvojové programy, které nyní probíhají v ŢDB 

GROUP a.s. v rámci Talent Managementu a řízení kariéry. 

4.3.2  Program „Akademie talentů“ 

 Prvním ze zmíněných programů má název Akademie talentů. Zaměstnanci 

kategorie THP jsou na základě pracovního hodnocení a formulování cílů 

dalšího rozvoje vybíráni do skupiny talentů vzhledem ke svým schopnostem, 

osobnostnímu a rozvojovému potenciálu. Rozvoj tohoto potenciálu podporuje 

efektivní dosaţení rozvojových záměrů celé organizace a také jejích 

strategických cílů. Tito talenti mají nejen osobnostní, ale i profesní předpoklady 

pro budoucí kariérový růst. Hodnotiteli jsou přímí nadřízení zaměstnanců, kteří 

zhodnotí kompetence navrţených zaměstnanců a provádí výběr do skupiny 

talentů tak, aby byl v souladu s personálními záměry daného útvaru. Na 

jednotlivých závodech se konají porady vedení, kde je projednáván celkový 

návrh do skupiny talentů. Ředitel závodu schválí konečnou nominaci za závod. 

Výběr zaměstnanců z řad útvarů správy podniku provádí a schvaluje 

ekonomický ředitel. 

 Podmínkami pro zařazení do skupiny talentů a vzdělávacího programu jsou: 

 věk nejvýše 30 let, 

 výběr a zařazení do skupiny, pro kterou je připraven roční rozvojový 

program, je moţné pouze jedenkrát, 



34 
 

 kaţdý závod můţe navrhnout zaměstnance do této skupiny, prvotní 

návrh provádí přímý nadřízený. 

 Program Akademie talentů poskytuje soubor vzdělávacích aktivit vybrané 

skupině talentů s cílem rozvíjet jejich odborné a osobnostní předpoklady, 

motivovat je k soustavnému rozvoji znalostí a dovedností. Tento program také 

plní funkci důleţitého stabilizačního faktoru, který je podmínkou pro 

systematický a dlouhodobý rozvoj kompetencí zaměstnanců společnosti. Je 

doplněn metodou assessment centre, jeţ slouţí jako diagnostika osobního 

potenciálu před vstupem do programu a také po jeho ukončení. Na základě 

diagnostiky a assessment centra je do programu zařazeno přibliţně 20 

talentovaných zaměstnanců.  

 Z celkového počtu 20 zaměstnanců, kteří byli vybráni pro účast v programu 

Akademie talentů, tuto moţnost vyuţilo 11 z nich. Sloţení skupiny talentů tvoří 

4 ţeny a 7 muţů. Tito zaměstnanci také souhlasili s podpisem smlouvy, ze 

které vyplývá jejich závazek setrvat v zaměstnání v ŢDB GROUP a.s. po dobu 

3 let. Smlouva je určitou ochranou společnosti proti okamţité fluktuaci těchto 

vzdělávaných zaměstnanců, do kterých investuje své prostředky.  

 

 V programu probíhají vzdělávací aktivity, které jsou zaměřeny na jednotlivé 

oblasti. Rozvoj kompetencí probíhá v těchto oblastech:  

 komunikační dovednosti,  

 asertivní techniky,  

 time management,  

 outdoorové týmy 

 prezentačních dovedností.  

 

 V současnosti mají účastníci Akademie talentů za sebou jiţ 6 kurzů, které 

mají část teoretickou a praktickou. Teoretická část kurzů probíhá většinou 

formou přednášky, do které jsou všichni zúčastnění zapojováni sdělením 

názorů na dané probírané téma. Poté následuje procvičení praktické části na 
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praktických příkladech, jednotliví účastníci opět sdělují své pocity ostatním  

a také probíhá zpětná prezentace problematiky. 

 Kurzy probíhají vţdy na jednotlivá témata, která jsou určená předem. 

Zhruba týden před konáním kurzu probíhá e-learning, při kterém účastníci 

nastudují teorii a vypracují dotazníky a úkoly, které se vztahují k danému 

tématu a s nimiţ se následně pracuje v kurzu. Jeden z kurzů probíhal formou 

outdoor trainingu, ostatní byly uskutečňovány v areálu ŢDB GROUP a.s. Všech 

6 kurzů bylo časově rozvrţeno do jednoročního období, zhruba jedenkrát za 1-2 

měsíce. V prvních 2 měsících bylo vyuţito assessment a development centre 

za účelem výběru konečného počtu vhodných zaměstnanců ze všech 

navrţených. 

 Tento program je zhruba jednoroční. Po jeho absolvování je moţnost 

dalšího vzdělávání, které je řízeno pomocí POR zaměstnanců s vazbou na 

poţadované kompetence pracovního místa. Výsledky plynoucí z assessment 

centra a pracovního hodnocení mohou být pro vedoucího zaměstnance 

podnětem pro zařazení do kariérových rezerv a následné plánování rozvoje 

můţe probíhat podle programu pro rozvoj kariérových rezerv. 

4.3.3  Program „Kariéra“ 

 Druhý rozvojový program s názvem Kariéra je určen zaměstnancům, kteří 

byli na základě dlouhodobých výborných pracovních výsledků vybráni  

a zařazeni jako potenciální kariérové rezervy. Program je dlouhodobou 

přípravou k rozvoji kompetencí zaměstnanců, která souvisí také s individuálním 

plánováním kariéry zaměstnanců a efektivním řízením kariéry podle potřeb 

společnosti.  

 V programu je vybraným zaměstnancům poskytnut soubor vzdělávacích 

aktivit, které pomáhají rozvíjet jejich odborné a sociální dovednosti a motivovat 

k neustálému rozvoji znalostí a dovedností pro potenciální růst kariéry. Program 

plní roli významného stabilizačního a benefičního faktoru, který je významným 

motivačním prvkem v řízení lidských zdrojů organizace. 

 Způsob výběru zaměstnanců do skupiny kariérových rezerv je totoţný 

s výběrem talentů. Rovněţ se odvíjí od hodnocení zaměstnanců a diagnostiky 
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assessment centra. Odlišnost nastává při stanovení podmínek pro zařazení do 

skupiny kariérových rezerv a vzdělávacího programu. Těmito podmínkami jsou: 

 výběr zaměstnanců není věkově omezen, 

 program je připravován na nejméně 1 rok, poté lze navrhnout jiného 

kandidáta za daný závod, 

 kaţdý závod navrhuje zaměstnance do této skupiny, prvotní návrh je 

v rukou přímého nadřízeného, 

 Program Kariéra je, rovněţ jako Akademie talentů, sestaven z jednotlivých 

vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj znalostí a dovedností kariérových 

rezerv s moţností jejich uplatnění jak v odborné kariéře, tak i v manaţerských 

pozicích. Vzdělávacími aktivitami v programu jsou následující: 

 komunikační dovednosti, 

 řízení změn,  

 time management, 

 ekonomika a finanční řízení, 

 projektové řízení, 

 motivace a vedení lidí, 

 týmy a skupinová řešení. 

 Moţnost účastnit se programu Kariéra dostalo, stejně jako v programu 

Akademie talentů, 20 zaměstnanců, kteří byli navrţeni svými nadřízenými. 

Konečný počet z těchto 20 jmenovaných byl stanoven pomocí assessment  

a development centra. Skupinu kariérových rezerv nakonec tvoří 10 

zaměstnanců, z toho 3 ţeny a 7 muţů. Tito zaměstnanci také souhlasili 

s podpisem smlouvy ohledně zaměstnání v ŢDB GROUP a.s. po dobu 3 let. 

Původní stav byl 11 zaměstnanců, avšak jeden z nich jiţ není zaměstnancem 

společnosti. Průběh kurzů je podobný Akademii talentů. Teoretická část kurzu 

má podobu přednášky, ve které jsou účastníci zapojováni svými názory  

a působí zde zpětná vazba jak mezi účastníky, tak směrem k přednášejícímu. 

Praktická část spočívá v aplikaci teorie na praxi. Proběhlo také 6 kurzů v ročním 

období, na které se účastníci předem připravovali a poté rozpracovávali 

jednotlivé úkoly společně. A rovněţ měl jeden z kurzů podobu outdoor trainingu. 
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 Po ukončení programu Kariéra budou posuzovány výstupy závěrečného 

assessment a development centra a bude rozhodováno o dalším směřování  

a rozvoji kariérových rezerv v souvislosti s dalším kariérovým rozvojem cestou 

odborného nebo manaţerského profilování. Další příprava a vzdělávání 

zaměstnanců můţe probíhat formou individuální účasti na školeních a kurzech 

k dalšímu prohloubení kompetencí dle kariérového zaměření a specifických 

poţadavků na rozvoj.  

 Z výše uvedených popisů obou programů je viditelné, ţe Akademie talentů 

a Kariéra v mnoha ohledech korespondují, zejména jsou to časová rozvrţení  

a četnost kurzů. Odlišnosti lze spatřit v konkrétních metodách a zaměřeních 

jednotlivých kurzů, pořádaných v rámci kaţdého programu, vzhledem ke 

sloţení jejich účastníků. Výše rozpočtů pro tyto rozvojové programy činí cca 

500 000,- Kč, tzn. 250 000,- Kč na kaţdý z nich. 

4.4  Analýza dotazníkového šetření  

 Praktická část bakalářské práce je věnována analýze systému vzdělávání  

a rozvoje zaměstnanců v ŢDB GROUP a.s., která je konkrétně zaměřena na 

rozvojové programy Akademie talentů a Kariéra. Pro získání ucelené představy 

je nejdříve uveden popis sytému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v této 

organizaci. V dalších kapitolách je pozornost věnována rozvojovým programům 

Akademie talentů a Kariéra. Následovat bude vyhodnocení dotazníkového 

šetření. 

 Pro metodu písemného dotazování bylo zapotřebí provést výběr vhodného 

vzorku respondentů pro dotazníkové šetření. Tento vzorek tvoří 21 

zaměstnanců z celé organizace, kteří jsou účastníky programů Akademie 

talentů a Kariéra. Vybraný vzorek respondentů tvoří 1,03% z celkového počtu 

zaměstnanců organizace. Vzorek se skládá ze zaměstnanců THP, z tohoto 

hlediska tvoří vzorek 4,76% z celkového počtu THP. V případě, ţe vzorek ještě 

rozdělíme mezi jednotlivé programy, pak talenti tvoří 2,49% a kariérové rezervy 

tvoří 2,27% z celkového počtu THP.  

 Distribuce dotazníků mezi zaměstnance probíhala v elektronické podobě. 

Na vyplnění dotazníků bylo vymezeno dvoutýdenní období. Tato doba se 
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odvíjela od pracovního vytíţení dotazovaných a také konání kurzu, na kterém 

bylo moţné tyto dotazníky hromadně sesbírat. Z celkového počtu 21 dotazníků 

bylo celkem odevzdáno 19 dotazníků (z toho 10 z Akademie talentů  

a 9 z Kariéry). Celková návratnost tedy činí 90,5%. Konkrétně je návratnost 

dotazníků z Akademie talentů 90,9% a z Kariéry 90%. 

4.5 Prezentace dat z dotazníkového šetření 

 Pro účely této práce byly v dotazníku zvoleny otázky otevřené i uzavřené. 

Příčinou volby otevřených otázek byla snaha zjistit vlastní názory respondentů 

na danou problematiku. Jejich mnoţství však bylo z důvodu rizika nevyplnění 

omezeno na minimum. Podstatnou část dotazníku tvoří otázky uzavřené, které 

jsou sloţeny z otázek postojových, polytomických, filtračních a identifikačních. 

Celkový počet činí 22 otázek. Vzor dotazníku je umístěn mezi přílohami této 

práce. Odpovědi na jednotlivé otázky jsou prezentovány v grafické podobě, 

doplněné o jejich interpretaci. Pro zpracování dat byl vyuţit tabulkový procesor 

MS Excel, který umoţnil výpočty dle vzorců a následné vytvoření grafů. Ve 

většině případů škálových otázek byl vyuţit výpočet procent a také váţený 

aritmetický průměr, jehoţ vzorec vypadá následovně:  

  
 

 
     

 

   

 

 kde  xi je hodnota i-té třídy,  

 ni je počet jednotek v i-té třídě. 

 

Otázka č. 1 Uplatňujete nově nabyté znalosti a dovednosti na pracovišti? 

 U první otázky měli respondenti moţnost výběru z uzavřené škály odpovědí 

podle toho, jak často uplatňují nové znalosti v praxi. Počty odpovědí jsou 

procentuálně znázorněny v následujícím grafu. 
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Graf 4.5.1 Uplatnění nově nabytých znalostí a dovedností v praxi 

 

 Z grafu je patrné, ţe znalosti a dovednosti, které zaměstnanci získávají 

během své účasti v programech Akademie talentů a Kariéra, uţívají ke svému 

výkonu práce velmi často. Většina odpovědí, přesněji 89% byla rozdělena mezi 

první dvě pozitivní odpovědi „Ano, uplatňuji“ a „Často uplatňuji“. Zbylých 11% 

odpovědělo, ţe nové znalosti uplatňují málokdy. Přesto však lze říci, ţe 

programy plní důleţitou funkci, která spočívá v umění aplikovat nové znalosti v 

pracovním ţivotě. 

Otázka č. 2 Změnila Vaše účast v programu Váš přístup k práci? 

 Druhá otázka vyjadřuje snahu zjistit, zda účast v programu má za následek 

změny ve vnímání a pohledu na pracovní výkony zaměstnanců. Tato 

dichotomická otázka nabízela odpovědi „Ano“ a „Ne“. Opět se nabízí 

procentuální vyjádření. 

Graf 4.5.2 Změna přístupu zaměstnanců k práci  

     

 Pouze 3 zaměstnanci tvořící malé procento účastníků odpověděli, ţe u nich 

změna přístupu k práci nenastala. Příčiny je moţné hledat v jejich osobním 
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pohledu na práci a na celý rozvojový program. Protoţe většina odpovědí 

vyjádřila změnu, lze říci, ţe celkově jsou programy Akademie talentů a Kariéra 

přínosnými nejen pro zaměstnance, ale také pro celou organizaci. Přínos 

vyplývá z následující otázky a jednotlivých odpovědí respondentů. 

Otázka č. 3 Napište, prosím, jaká změna nastala. 

 V této otevřené otázce měli respondenti moţnost svými slovy vyjádřit, jaké 

změny ve svém pracovním přístupu pociťují. Celkově tuto otázku vyplnilo 95% 

dotázaných. Některé odpovědi se lišily, avšak většina měla podobný charakter. 

Účastníci programu Kariéra odpovídali následovně: Velká část odpovědí 

vyjádřila úsporu času a lepší vyuţití pracovní doby. Mnozí také popsali změnu 

jako umění delegovat pravomoci a úkoly na své podřízené. Častý výskyt také 

zaznamenala odpověď vyjadřující lepší organizaci práce. Jeden respondent 

zmínil zájem o ušetření času jak svého, tak i svých podřízených. Další změny 

se týkaly lepší komunikace obecně i v týmu a stanovení týmových rolí. Tři 

odpovědi také zmiňovaly lepší osobní prezentaci i prezentaci projektů. Zazněla 

zde také změna celkového pohledu na vedení.  

 Účastníci programu Akademie talentů odpovídali takto: Bylo několikrát 

zmíněno lepší naplánování činností během pracovního dne. Velmi častý výskyt 

také zaznamenala úspora času a odstranění činností, které čas nejvíce,  

a přitom zbytečně, zabírají. Dvakrát bylo zmíněno umění delegovat úkoly. Dále 

respondenti uvedli, ţe více přemýšlí nad tím, co mohli udělat lépe, uvědomují si 

své chyby a berou si z nich ponaučení. Některým zaměstnancům dal program 

podnět k zamyšlení se nad sebou a moţnostmi, jak na sobě pracovat. Další 

odpovědi byly zaměřeny např. na urychlení činností u svého kolektivu a na 

změnu přístupu k podřízeným. 

Všechny změny, které byly uvedeny, jsou míněny v kladném slova smyslu.  

Otázka č. 4 Které metody vzdělávání a rozvoje preferujete? 

 Zde měli respondenti na výběr z výčtu jednotlivých metod na pracovišti i 

mimo pracoviště. Podle preferencí zde byla moţnost vybrat libovolný počet 

odpovědí. Volby jednotlivých odpovědí byly zaznamenány a podle četnosti 

výskytu zobrazeny ve sloupcovém grafu. Níţe uvedený graf spojuje odpovědi 
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zaměstnanců z programu Akademie talentů i Kariéry. Metody jsou zde 

znázorněny v pořadí od nejpreferovanějších po nejméně preferované.  

Graf 4.5.3 Preferované metody vzdělávání a rozvoje        

 

 Jednoznačně nejpreferovanější metodou je koučování. Tato metoda 

vzdělávání na pracovišti vyhovuje 17 dotázaným. Lze říci, ţe pod kontrolou 

kouče se zaměstnancům dobře pracuje a preferují jeho pomoc ke správnému 

provádění úkolů. Dalšími vedoucími metodami jsou e-learning, rotace práce  

a outdoor training. Z grafu je patrné, ţe koučování vede v preferencích talentů  

a kariérových rezerv ve stejné míře, kdeţto preference rotace práce a outdoor 

trainingu jsou spíše na straně talentů. Nejméně preferované jsou přednáška  

a instruktáţ, přičemţ účastníci Kariéry tyto dvě nepreferují vůbec, společně 

s hraním rolí. Nulové preference byly zaznamenány z pohledu účastníků 

Akademie talentů u assessment centra. 

Otázka č. 5 Jak jste spokojeni s organizací vzdělávacích a rozvojových 

aktivit v rámci programu? 

 Škála této uzavřené otázky nabízela odpovědi vyjadřující míru spokojenosti 

s celkovým uspořádáním a organizací rozvojových aktivit, probíhajících v rámci 

programů. Z grafu vyjádřeného v procentech, vyplývá spokojenost všech 

zaměstnanců s touto organizací aktivit v rámci programů. 
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Graf 4.5.4 Spokojenost s organizováním aktivit v rámci programu Akademie talentů a Kariéra 

 

Otázka č. 6 Máte v případě potřeby moţnost konzultace (ohledně 

problematiky týkající se programu) s nadřízeným? 

 V tomto případě vyuţili respondenti celou škálu odpovědí, k vyjádření 

moţnosti konzultace problémů a různých situací vzniklých během vzdělávání  

a rozvoje v programu. Opět bylo zvoleno procentuální znázornění těchto 

odpovědí v níţe uvedeném grafu. 

Graf 4.5.5 Moţnost konzultace problematiky programů s nadřízeným 

  

 I kdyţ čtvrtina respondentů odpověděla, ţe mohou konzultovat málokdy, tři 

čtvrtiny naopak hodnotí moţnost konzultování jako častou a téměř polovina 

respondentů má moţnost konzultovat vţdy. Z tohoto zjištění vyplývá, ţe 

moţnost konzultací s nadřízenými je v obou rozvojových programech 

samozřejmostí. 
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Otázka č. 7 Jak hodnotíte informační stránku vzdělávání (Váš přístup 

k informacím) v rámci programu? 

 U této otázky měli zaměstnanci na výběr z pětistupňové škály odpovědí, 

podle hodnocení přístupu k informacím. Graf nabízí procentuální vyjádření 

odpovědí. 

Graf 4.5.6 Hodnocení informační stránky vzdělávání v programech 

 

 Z grafu je patrné, ţe téměř tři čtvrtiny zaměstnanců hodnotí informativní 

stránku v programu velmi dobře. Celkově je systém informací hodnocen 

pozitivně, nikdo z dotázaných nevyjádřil nespokojenost. Z toho lze usoudit, ţe 

zaměstnanci mají k potřebným informacím bezproblémový přístup. 

Otázka č. 8 Rozvíjíte v programu také své jazykové znalosti? 

 Zde měli respondenti na výběr z moţností „Ano“ a „Ne“. Druhou z variant 

tvořilo 100% odpovědí. Z toho vyplývá, ţe v programu Akademie talentů, ani 

v programu Kariéra nejsou zahrnuty aktivity, které by pomáhaly účastníkům 

zdokonalovat jejich jazykové znalosti.  

Otázka č. 9 Na jaké úrovni se jazykově vzděláváte? 

 Tento dotaz úzce souvisí s předchozí otázkou, z níţ vyplývá, ţe nikdo 

z dotázaných není vzděláván v oblasti cizích jazyků v rámci programu. Proto na 

tuto otázku respondenti neodpovídali. Není však vyloučeno, ţe se absolventi 

programů vzdělávají v jazykové oblasti mimo rozsah programů. Důkazem jsou 

odpovědi na otázku č. 11, která je uvedena dále. 
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Otázka č. 10 Do jaké míry uţíváte v pracovním procesu cizí jazyk? 

 Snahou bylo také získat informace o tom, jak často uţívají zaměstnanci při 

své práci znalosti cizího jazyka. Odpovědi v procentuálním vyjádření lze vyčíst 

z následujícího grafu. 

Graf 4.5.7 Míra vyuţití cizojazyčných znalostí v pracovním procesu 

  

 Cizí jazyk uţívají zaměstnanci v různé míře. Přestoţe 26% dotázaných 

odpovědělo, ţe cizí jazyk na pracovišti neuţívají, dle mého názoru nelze 

vyloučit, ţe se s ním vůbec nesetkají.  

Otázka č. 11 Vzděláváte se, či zvyšujete kvalifikaci nad rámec firemního 

vzdělávání, tedy dobrovolně mimo firmu? 

 Cílem této otázky bylo zjistit, zda se zaměstnanci rozvíjí a vzdělávají také 

z vlastní vůle a individuálních potřeb. Graf naznačuje, ţe větší polovina 

z dotázaných se skutečně snaţí zvyšovat své vědomosti a kvalifikaci jinými 

způsoby, neţ jaké jim nabízí zaměstnavatel. 

Graf 4.5.8 Dobrovolné zvyšování kvalifikace nad rámec firemního vzdělávání 
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 Formy tohoto vzdělávání jsou ve třech případech studium na vysoké škole. 

Často zaměstnanci také uváděli samostudium a studium odborné literatury, knih 

a odborných článků, a také rozšiřování znalostí v oboru hutnictví, strojírenství  

a stavebnictví. Nadpoloviční většina uvedla, ţe studují cizí jazyk, většinou 

anglický, v jednom případě i německý.  

Otázka č. 12 Je toto dobrovolné vzdělávání potřebné k výkonu Vaší práce? 

 Formy dobrovolného vzdělávání byly zmíněny u předchozí otázky. 

V následujícím grafu jsou uvedeny odpovědi naznačující, jak nezbytné je 

vzdělávání zaměstnanců, které absolvují dobrovolně a na vlastní náklady, pro 

jejich pracovní výkon. 

Graf 4.5.9 Míra nezbytnosti dobrovolného vzdělávání pro práci 

  

 Z grafu lze vyčíst, ţe všichni respondenti hodnotí toto vzdělávání, jako 

potřebné pro své zaměstnání. Odpověď „Rozhodně ano“ volili u jazykových 

kurzů a také u studia odborných článků. 

Otázka č. 13 Účast v programu Akademie talentů/ Kariéra. 

 Všech 100% respondentů odpovědělo, ţe jejich účast v programech 

Akademie talentů i Kariéra ještě stále probíhá, proto nebyly zodpovězeny 

otázky 14 a 15, které se zabývaly směřováním dalšího rozvoje zaměstnanců po 

ukončení těchto rozvojových programů. Z údajů obsaţených v kapitolách 4.3.2 

a 4.3.3, jeţ se věnovaly oběma programům, lze odvodit, ţe lze očekávat další 

vzdělávání a rozvoj respondentů. V případě talentů můţe jejich cesta k rozvoji 

směřovat přes program Kariéra, v případě kariérových rezerv lze jejich rozvoj 

plánovat v rámci plánů osobního rozvoje a rozvoje kariéry. Další vzdělávání  
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a rozvoj, resp. jejich plánování bude zahájeno na základě výsledků 

závěrečného assessment centra. 

Otázka č. 16, 17 Následujícím aktivitám, které probíhají v rámci 

programu Kariéra/Akademie talentů, přiřaďte číselnou hodnotu 1 aţ 5. 

 Snahou těchto otázek bylo zjistit, které z aktivit, jeţ jsou v rámci programů 

realizovány, se zaměstnancům jeví jako nejnutnější pro jejich rozvoj. 

Zaměstnanci přiřazovali jednotlivým aktivitám číselné hodnoty 1 aţ 5, přičemţ 1 

znamená nejnutnější a 5 nejméně nutnou aktivitu. 

Graf 4.5.10 Rozvojové aktivity programu Kariéra povaţované za nejnutnější  

 

 V grafu jsou aktivity seřazeny z pohledu zaměstnanců od nejnutnějších po 

nejméně nutné. Je zřejmé, ţe v programu Kariéra je mezi nejnutnějšími  

a nejpřínosnějšími aktivitami zařazena motivace a vedení lidí, dále také 

problematika týmů a komunikační dovednosti. 

 U kaţdé z aktivit byla také propočítána průměrná hodnota, kterou této 

aktivitě zaměstnanci celkově přisuzují. Pomocí výpočtu váţeného aritmetického 

průměru byly získány následující hodnoty:  
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Tab. 4.5.1 Hodnocení aktivit programu Kariéra 

Aktivita Hodnota 

Motivace a vedení lidí 1,1 

Týmy a skupinová řešení 1,3 

Komunikační dovednosti 1,4 

Projektové řízení 2,0 

Řízení změn 2,2 

Time Management 2,3 

Ekonomika a finanční řízení 2,9 

 

 

Graf 4.5.11 Rozvojové aktivity programu Akademie talentů povaţované za nejnutnější  

 

 V tomto grafu jsou aktivity taktéţ seřazeny z pohledu zaměstnanců od 

nejnutnějších po nejméně nutné. V programu Akademie talentů jsou mezi 

nejnutnějšími aktivitami zařazeny prezentační dovednosti a komunikační 

dovednosti. 

 Průměrné hodnoty aktivit přisuzované zaměstnanci jsou rovněţ uvedeny 

v tabulce. Bylo vyuţito výpočtu váţeného aritmetického průměru. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Prezentační 
dovednosti

Komunikační 
dovednosti

Time 
management

Asertivní 
techniky

Týmy outdoor

P
o

č
e
t 

z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
ů

Aktivity programu Akademie talentů



48 
 

Tab. 4.5.2 Hodnocení aktivit programu Kariéra 

Aktivita Hodnota 

Prezentační dovednosti 1,7 

Komunikační dovednosti 2,0 

Time Management 2,1 

Asertivní techniky 2,7 

Týmy outdoor 2,9 

 

Otázka č. 18  Jaké aktivity Vám v programu Akademie talentů/Kariéra 

chybí? 

 Tato otevřená otázka dala respondentům moţnost napsat, co postrádají při 

vzdělávání a rozvoji v rámci programů. Tuto otázku vyplnilo pouze malé 

procento respondentů. Zaznamenané odpovědi zněly následovně: Nedostatek 

tréninkových hodin, řešit příklady na konkrétních případech neúspěšných 

projektů realizovaných ŢDB GROUP a.s., přímá aplikace na praxi, časový 

prostor a více vzdělávání v oblasti měkkých dovedností. 

Otázka č. 19 Máte nějaká doporučení či návrhy na zlepšení programu? 

 V případě této otevřené otázky respondenti většinou vyuţili moţnost se 

vyjádřit. Velmi často se vyskytovaly návrhy na zintenzivnění programu, třeba i 

na úkor zkrácení časového období, věnovat jednotlivým tématům více času  

a probrat je hlouběji. Spoustě respondentů se problematika, řešená na kurzech, 

zdála řešena jen okrajově a jednoroční doba příliš dlouhá. Další návrhy se 

týkaly formy outdoorového tréninku, popř. vzdělávání mimo pracoviště. Také byl 

zmíněn zájem o praktičtější materiály, řešení praktické a ne příliš teoretické. 

Několik návrhů se týkalo lepší volby termínů, zapojení většího počtu 

zaměstnanců a poznávání pracovišť účastníků programu. 

Otázka č. 20 Jaké je Vaše pohlaví? 

 Jak jiţ bylo zmíněno, v programech jsou zastoupena obě pohlaví. Celkový 

počet je 7 ţen a 14 muţů. Na dotazník odpovídalo 5 ţen a 14 muţů. 

Procentuální vyjádření lez pozorovat v následujícím grafu. 
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Graf 4.5.12 Struktura zaměstnanců zařazených do rozvojových programů 

 

Otázka č. 21  Vaše věková kategorie? 

 Z této identifikační otázky byla zjištěna věková struktura zaměstnanců 

v obou programech. Grafické znázornění je uvedeno pro kaţdý program zvlášť. 

Graf 4.5.13 Věková struktura zaměstnanců v programu Kariéra  

 

 Věková struktura kariérových rezerv se pohybuje v rozmezí 31 aţ 46 a více 

let. Zaměstnanci mladší třiceti let jsou zřejmě spíše zařazováni mezi talenty. 

Největší zastoupení měla věková kategorie 31-37 let, coţ je nejlepší období pro 

budování kariéry. Naopak pouze jeden zaměstnanec je ve věku 38-45 let.  

Graf 4.5.14 Věková struktura zaměstnanců v programu Akademie talentů 
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 Věková struktura talentů je mezi 21-30 lety. Absenci zaměstnanců mladších 

dvaceti let je moţné vysvětlit tím, ţe v tomto věku se obvykle zaměstnanci na 

pozicích THP a vyšších ještě nenacházejí. Většina talentů je ve věku 26-30 let. 

Limit, kterým je hranice 30 let, je dost nízký. Není řečeno, ţe talentovaným 

zaměstnancem nemůţe být i kdokoli starší. Avšak tato volba je plně v rukou 

vedení ŢDB GROUP a.s. 

Otázka č. 22  Jaká je Vaše pozice? 

 Poslední otázka měla za cíl zjistit, jaké je sloţení účastníků vzdělávacích 

programů z hlediska pracovní pozice. Výsledek je znázorněn v grafu. 

Graf 4.5.15 Struktura zaměstnanců v rozvojových programech z hlediska pozice 

  

 Z grafu lze vyčíst, ţe největší zastoupení v programech má střední 

management, nazývaný také middle management. Tvoří 47% z celkového 

počtu účastníků, následují THP tvořící 37% a nejmenší podíl zaujímají členové 

top managementu. V programu Akademie talentů i Kariéra jsou zastoupeny 

všechny tyto kategorie, nejmenší podíl má vţdy top management.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

 Předchozí kapitola byla věnována analýze rozvojových programů Akademie 

talentů a Kariéra, realizovaných ve společnosti ŢDB GROUP a.s. v rámci 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Výsledkem této analýzy je vyhodnocení 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vhodném vzorku respondentů. 

 Na základě dostupných informací a vzhledem k získaným výsledkům lze 

říci, ţe programy Akademie talentů a Kariéra jsou správně nastaveny a plní 

funkce, pro které byly zavedeny. Přesto však lze z výsledků analýzy vyčíst 

určité nedostatky, které brání tomu, aby se programy blíţily 100% efektivnosti. 

V této kapitole budou uvedeny návrhy a doporučení, které by mohly napomoci 

zefektivnění a zdokonalení těchto rozvojových programů. 

 Časový horizont 

  Mělo by být projednáno, zda je pro rozvojové programy Akademie talentů  

a Kariéra vhodná realizace v období jednoho roku či déle. Takto dlouhá doba 

vzdělávací program tohoto typu spíše devalvuje. Vhledem ke specifičnosti 

programů, jeţ spočívá v zaměření se na vysoce talentované zaměstnance  

a plánování jejich kariéry, je zbytečné plánovat kurzy zhruba 1x za dva měsíce, 

neboť zaniká kontinuita programových kurzů. Proto navrhuji zintenzivnění 

programu do půlročního období, s četností pořádání kurzů jednou i vícekrát 

měsíčně. V souvislosti s tímto opatřením by kaţdý kurz měl mít teoretickou 

přípravu velmi detailně zaměřenou na danou problematiku a také mít přímou 

návaznost na praxi, nejlépe v ŢDB GROUP a.s.  

 Metody vzdělávání a rozvoje 

 Je na místě také pečlivě zváţit volbu uţívaných metod vzdělávání a rozvoje 

účastníků programů. Metody, které zaměstnancům nevyhovují, nemohou 

přinášet uţitnou hodnotu. Doporučuji v rámci programů častěji uţívat tyto 

metody: Koučování, přičemţ role koučů přidělit těm zaměstnancům, kteří mají 

dostatečné zkušenosti a potřebné dovednosti. Outdoor training absolvovat 

alespoň 2x za vzdělávací období s rozestupem 3 měsíců.  
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 Snaţit se omezit vzdělávání formou přednášky na minimum, popř. volit 

takovou formu přednášky, jejíţ délka bude stanovena na 45-50 minut a při níţ 

budou zaměstnanci aktivně zapojováni.  

 Jazykové znalosti 

 Také by mělo být posouzeno, zda by nebylo vhodné zavést kurzy cizího 

jazyka. Zaměstnanci ve většině případů uţívají cizí jazyk téměř denně, avšak 

ne všichni mají v tomto směru excelentní znalosti. Z toho důvodu navrhuji pro 

účastníky rozvojových programů také uspořádání dvou jazykových kurzů 

rozdělených z hlediska úrovně jazykových znalostí na mírně pokročilé  

a pokročilé. Realizaci kurzů by mohla zajistit jazyková škola Cloverleaf. Tato 

škola se sídlem v Ostravě má jiţ 18letou tradici. Nabízí výuku firemních kurzů 

přímo na pracovišti a také přizpůsobení se podmínkám svých zákazníků. Dva 

jazykové kurzy (s počtem zhruba 10 účastníků na kaţdý z nich), které by se 

konaly 1x týdně v délce 2 vyučovacích hodin, by za předpokladu doby trvání  

6 měsíců dosáhly ceny cca 33 600,- Kč. Vyučujícími mohou být kromě 

kvalifikovaných lektorů také rodilí mluvčí. Pro výběr zaměstnanců lze pouţít 

vstupní testy, které pomohou zaměstnance správně zařadit. Po ukončení výuky 

lze nové znalosti ověřit závěrečnými testy, popř. lze výuku zakončit některou 

z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.  

 Zpětná vazba 

 Je potřebné zajistit dokonalou zpětnou vazbu nebo alespoň takovou, která 

zajistí správnou výměnu informací mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Tato 

problematika hraje jednu z nejdůleţitějších rolí, přestoţe není zcela viditelná. 

Proto je důleţité, aby manaţeři a vedoucí zaměstnanci uţívali takový přístup ke 

svým podřízeným, který bude vyvolávat přátelskou, poklidnou atmosféru a nikoli 

nepřátelskou či stresující. Od tohoto se odvíjí nejen hodnocení zaměstnanců, 

ale také ochota konzultovat případné problémy a upřímnost zaměstnanců. 

Doporučuji manaţerům a vedoucím zaměstnancům, aby dodrţovali zásady 

podpůrné komunikace a nejednali způsobem, který by mohl vyvolat konfliktní 

situace. Aby projevovali zájem o své podřízené a průběţně monitorovali  

a sledovali změny a reakce zaměstnanců. 
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6 ZÁVĚR 

 V duchu dnešní doby, která se vyznačuje globalizací a velmi tvrdými 

konkurenčními podmínkami, jsou organizace působící na trhu nuceny neustále 

vytvářet konkurenční výhodu. Heslo zní „být o krok napřed před ostatními“. 

Prostředkem, se kterým lze tohoto náskoku dosáhnout, jsou lidské zdroje.  

Právě pomocí lidského potenciálu lze dosáhnout efektivního výkonu, a pokud 

budou organizace o své zaměstnance pečovat, rozvíjet je a vzdělávat, pak je 

úspěch zaručen. Od počátku nového tisíciletí však se však organizace začínají 

orientovat také na nové směry. Přichází na to, ţe kaţdá organizace má určitý 

počet zaměstnanců, kteří jí mohou přinášet daleko větší přidanou hodnotu neţ 

všichni ostatní. Avšak počet těchto lidí je omezen a je na organizacích, aby tyto 

jedince, kteří jsou tzv. talenty, v řadách svých zaměstnanců rozpoznala a byla 

schopna udrţet. Proto vznikl Talent Management, který se zajímá o talentované 

zaměstnance, o jejich identifikaci, rozvoj a také udrţení. Talent Management 

neboli řízení talentů tvoří několik sloţek, z nichţ velmi důleţitou roli hraje také 

řízení a plánování kariéry. Veškeré činnosti Talent Managementu jsou 

provázány a řízení kariéry je neodmyslitelnou součástí, která zajistí, aby toto 

řízení fungovalo jako celek nebo jakýsi organismus, který produkuje talentované 

zaměstnance, kteří se rozvíjí a plánují svůj kariérní růst. 

 Tato bakalářská práce se zabývala problematikou Talent Managementu  

a řízení kariéry, jeţ byly uvedeny v kontextu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

V rámci tohoto tématu byla provedena analýza systému vzdělávání a rozvoje, 

přesněji řečeno rozvojových programů, v ŢDB GROUP a.s. 

 V jednotlivých kapitolách praktické části byla uvedena teoretická východiska 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, která zahrnovala trendy ve vzdělávání  

a rozvoji, fáze cyklu vzdělávání, včetně metod vzdělávání a rozvoje a také byla 

zmíněna problematika Talent Managementu. Praktická část této bakalářské 

práce byla věnována popisu ŢDB GROUP a.s., ve které probíhala analýza 

rozvojových programů, a dále samotné analýze systému vzdělávání a rozvoje  

a rozvojových programů Akademie talentů a Kariéra. Za účelem provedení 

analýzy byla zvolena metoda písemného dotazování, konkrétně metoda 
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dotazníku. Součástí praktické části práce jsou také návrhy a doporučení, jeţ 

vyplývají z výsledků provedeného výzkumu. 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu systému vzdělávání  

a rozvoje, konkrétně rozvojových programů Akademie Talentů a Kariéra, jeţ se 

zaměřují na zaměstnance ŢDB GROUP a.s., a na základě zjištěných výsledků 

navrhnout moţná řešení a doporučení. 

 Výsledky získané dotazníkovým šetřením, spolu s ostatními zjištěnými 

informacemi a souvislostmi, byly základním podkladem pro vypracování návrhů 

a doporučení. Tyto návrhy zahrnovaly změnu časového uspořádání programů, 

volbu vhodných metod vzdělávání a rozvoje, zaměření se na zpětnou vazbu  

a návrh kurzů pro rozvoj jazykových znalostí zaměstnanců. Všechna tato 

opatření, jeţ byla navrţena, by měla vést k zefektivnění procesů vzdělávání 

v rámci rozvojových programů Akademie talentů a Kariéra. 
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Příloha č.1  Organizační schéma společnosti ŢDB GROUP a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti ŢDB GROUP a.s. 
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Příloha č.2  Formulář záznamu z hodnocení zaměstnance kategorie THP 

ZÁZNAM Z HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE KATEGORIE THP 

Jméno 

hodnoceného: 

  

  

Osobní číslo:   VOÚ:   

Věk:   Úsek:   

Název prac. 

místa: 

  V ŢDB GROUP a.s. od:   

Ve funkci od:   Datum hodnocení:   

HODNOCENÍ KRITÉRIÍ: 

Hodnocení 

hodnotitele    hodnoceného 

Vyhodnocení pracovní  způsobilosti a výkonnosti: 0,0 0,0 

- znalosti a dovednosti     

 

- pracovní výsledky     

 

Měkké kompetence:  0,0 0,0 

   

     

     

     

Součet bodů 0,0 0,0 

 



 

1.  Vyhodnocení dohodnutých cílů a úkolů: 

Pracovní cíl/úkol: Stanovený termín splnění 

Vyhodnocení 

v % nebo slovně 

     

      

2. 2. Celkové hodnocení pracovních výsledků v hodnoceném období: 

 

 

3. Cíle a úkoly pro příští období (pro oblast rozvoje pracovních i měkkých kompetencí): 

 

Pracovní cíl/úkol/rozvojový cíl:   Termín pro splnění/priorita 

    

    

4. Závěr hodnocení: 

4. 

Zařazení do mzdového systému dle kompetenčního modelu  -  L :         S :  

□ navrhuje se do rozvojového programu „Talenti“ 

□ navrhuje se do rozvojového programu „Kariérové rezervy“ 

Vyjádření hodnoceného k závěrům hodnocení: 

(v případě nedostatku místa použijte zvláštní přílohu) 

 

 

Podpis hodnoceného:  

Podpis hodnotitele:  



 

Příloha č.3  Schéma vzdělávacích aktivit v programu Akademie talentů 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti ŢDB GROUP a.s. 
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Příloha č.4 Schéma vzdělávacích aktivit v programu Kariéra 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti ŢDB GROUP a.s. 
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Příloha č.5 Dotazník 

 Váţení zaměstnanci, 

 jsem studentkou 3. ročníku oboru Management na Ekonomické fakultě  

VŠB – TU Ostrava a dovoluji si Vás poţádat o vyplnění následujícího 

dotazníku, který je součástí průzkumu zaměřeného na zjištění uţitelnosti 

znalostí a dovedností nabytých v rámci rozvojového programu Akademie 

talentů/Kariéra. Tento průzkum je klíčovou částí mé bakalářské práce. 

 Na základě zjištěných výsledků průzkumu bude moţné navrhnout opatření, 

která pomohou řešit zjištěné nedostatky. Tento dotazník je anonymní, vedení 

společnosti bude seznámeno jiţ s konečnými výsledky průzkumu, nikoli 

s jednotlivými odpověďmi. 

 Své odpovědi, prosím, zaznamenávejte zakrouţkováním moţnosti, která se 

nejvíce blíţí Vašemu názoru. Vybírejte pouze jednu odpověď. V případě chybné 

odpovědi tuto přeškrtněte a zakrouţkujte jinou. 

 Velice Vám děkuji za ochotu a čas strávený nad dotazníkem. 

 

1. Uplatňujete nově nabyté znalosti a dovednosti na pracovišti? 

  Ano, uplatňuji       Často uplatňuji        Uplatňuji málokdy     

  Neuplatňuji 

 

2. Změnila Vaše účast v programu Váš přístup k práci? 

 Ano (pokračujte další otázkou) 

 Ne (přejděte k otázce č. 4) 

 

3. Napište, prosím, jaká změna nastala: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 



 

4. Které metody vzdělávání a rozvoje preferujete?  

 (Zde zakrouţkujte libovolný počet odpovědí dle preferencí): 

Na pracovišti: 

 Instruktáţ (předvádění pracovního postupu – jednorázový zácvik) 

 Koučování (kouč kontroluje a pomáhá správnému provedení úkolu)  

 Mentoring (vedení odborníkem - mentorem, který poskytuje rady a 

rozvíjí) 

 Counselling (konzultování a ovlivňování mezi nadřízeným a podřízeným) 

 Rotace práce (postupné přeřazování na různá pracovní místa) 

Mimo pracoviště: 

 Přednáška (přednášení informací posluchačům) 

 Případová studie (popis okolností či situace, úkolem je analyzovat 

problém, zjistit příčiny a navrhnout řešení) 

 Hraní rolí (předvádění konkrétní situace a rozdělení jednotlivých rolí) 

 Outdoor training (rozvoj dovedností prostřednictvím her, např. v přírodě) 

 Assessment centre (řešení zadaných úkolů a testů, které je pozorováno 

odborníky, za účelem výběru zaměstnanců) 

 Development centre (řešení úkolů a testů pozorované oborníky za 

účelem zjištění potřeb dalšího rozvoje zaměstnanců) 

Na pracovišti i mimo něj: 

 E-learning (vzdělávání pomocí počítačů a počítačových programů) 

 Pověření úkolem (zadání specifického úkolu vzdělavatelem) 

 Projekt (zpracovaná studie či úkol, který je třeba dodělat nazákl. pokynů) 

 Studium literatury (poskytování knih, sylabů atp. k nastudování) 

 

5. Jak jste spokojeni s organizací vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci 

programu? 

   Rozhodně spokojen    Spíše spokojen   Spíše nespokojen 

  Rozhodně nespokojen (uveďte proč): ..........................................................  



 

6. Máte v případě potřeby moţnost konzultace (ohledně problematiky týkající 

se programu) s nadřízeným? 

   Ano, vţdy    Často    Málokdy    Nikdy 

 

7. Jak hodnotíte informační stránku vzdělávání (Váš přístup k informacím) 

v rámci programu? 

    Výborná     Velmi dobrá      Dobrá     Nevyhovující     Špatná 

 

8. Rozvíjíte v programu také své jazykové znalosti? 

 Ano (pokračujte další otázkou) 

 Ne (přejděte k otázce č. 10) 

 

9. Na jaké úrovni se jazykově vzděláváte? 

   Velmi pokročilý      Středně pokročilý      Mírně pokročilý      Začátečník 

 

10. Do jaké míry uţíváte v pracovním procesu cizí jazyk? 

   Denně     Často    Málokdy    Nikdy 

 

11. Vzděláváte se, či zvyšujete kvalifikaci nad rámec firemního vzdělávání, tedy 

dobrovolně mimo firmu? 

 Ano (napište, prosím, jak) ...................................................................... 

.................................................................................................................... 

 Ne (přejděte, prosím, na otázku č. 13) 

 

12. Je toto dobrovolné vzdělávání potřebné k výkonu Vaší práce? 

   Rozhodně ano   Spíše ano    Spíše ne        Rozhodně ne 



 

13. Vaše účast: 

 Stále probíhá v programu Kariéra (přejděte na otázku č. 16) 

 Jiţ byla ukončena v programu Kariéra (pokračujte otázkou č. 14) 

 Stále probíhá v programu Akademie talentů (přejděte na otázku č. 17) 

 Jiţ byla ukončena v programu Akademie talentů (přejděte na otázku      

č. 15) 

 

14. Máte v rámci plánu osobního rozvoje jiţ naplánováno další vzdělávání? 

 Ano   

 Ne 

 Nemám plán osobního rozvoje 

 (Přejděte k otázce č. 16) 

15. Máte moţnost pokračovat v rozvojovém programu Kariéra? 

 Ano   

 Ne (prosím, uveďte důvod, je-li znám):................................................. 

.................................................................................................................... 

 (Přejděte k otázce č. 17) 

16.  Následujícím aktivitám, které probíhají v rámci programu Kariéra, přiřaďte 

číselnou hodnotu 1 aţ 5:  

 (1 – nejnutnější pro Váš rozvoj, 5 – nejméně nutná) 

Komunikační dovednosti    1 2 3 4 5 

Řízení změn       1 2 3  4  5 

Time management      1 2 3  4  5 

Ekonomika a finanční řízení    1  2  3  4  5 

Týmy a skupinová řešení     1  2 3 4 5 

Motivace a vedení lidí     1 2 3 4 5 

Projektové řízení      1 2 3 4 5 



 

17. Následujícím aktivitám, které probíhají v rámci programu Akademie talentů, 

přiřaďte číselnou hodnotu 1 aţ 5:  

 (1 – nejnutnější pro Váš rozvoj, 5 – nejméně nutná) 

Komunikační dovednosti    1 2 3 4 5 

Asertivní techniky      1 2 3  4  5 

Time management      1 2 3  4  5 

Týmy outdoor     1  2 3 4 5 

Prezentační dovednosti     1 2 3 4 5 

 

18. Jaké aktivity Vám v programu Akademie talentů/Kariéra chybí?  

 Prosím, vypište:  .................................................................................. 

....................................................................................................................  

 

19. Máte nějaká doporučení či návrhy na zlepšení programu? 

 Pokud ano, prosím, vypište:................................................................... 

.................................................................................................................... 

20. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muţ 

 Ţena 

 

21. Vaše věková kategorie? 

 Kariéra:       Talent: 

 20 a méně      20 a méně 

 21-25       21 – 25  

 26-30       26 – 30  

 31-37 

 38-45 

 46 a více 



 

22. Jaká je Vaše pozice? 

 THP 

 TOP (vrcholový) manaţer 

 MIDDLE (střední) manaţer 

 


