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ÚVOD  

Dávno pominula doba, kdy se personální oddělení postaralo o přijetí nového pracovníka 

s ukončeným vzděláním a o jeho další profesní rozvoj se jiţ nestaralo. Řada firem si je 

vědoma nutnosti investovat do vzdělání a rozvoje svých zaměstnanců. V podnikové praxi je 

kladen stále větší důraz na vyhodnocování návratnosti investic a oblast vzdělávání není 

výjimkou. Bohuţel právě školící a vzdělávací programy patřily u řady organizací mezi 

oblasti, která se mezi prvními nabízela pro úsporné škrty s odkazem na finanční krizi. Přitom 

zvýšení výkonnosti je moţné pouze s kvalifikovaným personálem, a tak právě vzdělávání 

představuje jedinou jistou investici při pohledu do budoucna. I přes všechna výše uvedená 

konstatování o důleţitosti vzdělávání pro organizace je však stále moţné nacházet příklady 

v praxi, kdy má organizace tendenci realizovat vzdělávání „pro vzdělávání“. 

Cílem mé bakalářské práce s názvem „Rozvoj lidského potenciálu vybraného obchodního 

řetězce“ je provést analýzu přístupu vybraného obchodního řetězce k rozvoji lidského 

potenciálu včetně zjištění efektivnosti uplatňovaných postupů. Pro výše zmiňovanou analýzu 

jsem si vybral obchodní řetězec Tesco Stores ČR a. s., hypermarket Tesco Ostrava 

Futurum.                    

Podnětem k jejímu vypracování byl můj dlouhodobý zájem o vzdělávání, podnícený 

především vlastní pracovní zkušeností ve vzdělávacím zařízení v Ostravě, zabývajícím se 

především vzděláváním pro veřejnou správu, firemní sféru a rekvalifikacemi pro absolventy 

na Úřadech práce v Moravskoslezském kraji. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. V rámci první kapitoly shrnuji teoretická a 

koncepční východiska přístupu k rozvoji odborného potenciálu organizace. Navazuje druhá 

kapitola, která si klade za cíl charakterizovat vybraný obchodní řetězec. Třetí kapitola 

představuje samotnou analýzu přístupu k rozvoji lidského potenciálu ve vybraném obchodním 

řetězci – je zaměřena na oblast vzdělávání a rozvoje. Závěrečná čtvrtá kapitola pak shrnuje 

získané poznatky a představuje náměty a doporučení pro efektivnější rozvoj lidského 

potenciálu analyzované organizace. V bakalářské práci jsem vycházel z odborné literatury a 

interních materiálů vybrané daného obchodního řetězce a informací, zveřejněných na jeho 

webových stránkách. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PŘÍSTUPU K ROZVOJI 

LIDSKÉHO POTENCIÁLU ORGANIZACE 

1.1 Lidské zdroje 

Výchozí kategorií této práce je pojem lidské zdroje. Vodák a Kucharčíková (2007, str. 24) 

tvrdí, ţe lidé představují nejcennější zdroj kaţdé organizace a já s nimi mohu jen souhlasit. 

Přidanou hodnotu v organizaci vytvářejí právě lidé jako nositelé lidského potenciálu 

organizace a jako její lidský kapitál.  Bez lidí by jakékoliv technické vymoţenosti a řešení 

zůstaly nevyuţity nebo by vůbec nevznikly.  

1.1.1 Pojetí lidských zdrojů 

Koubek (2000, str. 11) konstatuje, ţe fungování jakéhokoliv podniku či organizace je 

podmíněno shromáţděním, propojením, uvedením do pohybu a vyuţíváním zdrojů 

materiálních, finančních, informačních a lidských. Právě lidské zdroje pro podnik či 

organizaci představují ten nejcennější a v rozvinutých trţních podmínkách zpravidla i 

nejdraţší zdroj. Autor upozorňuje na nutnost uvědomění si hodnoty a významu lidských 

zdrojů – konec konců i v jakékoliv jiné oblasti podnikového řízení nejde ani tak o její řízení, 

ale spíše o řízení lidí, kteří ji zajišťují či přispívají k dosaţení úkolů dané oblasti. 

Z výše uvedeného tedy vyplívá, ţe oblast řízení lidských zdrojů představuje jednu z hlavních 

sloţek konkurenceschopnosti a prosperity podniku.  

1.1.2 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů můţeme podle Armstronga (1999, s. 149) chápat jako strategický a 

promyšlený logický přístup k řízení lidí, jakoţto nejcennějšího majetku organizace. Autoři 

Vodák a Kucharčíková (2007, str. 29) vnímají řízení lidských zdrojů ve své podstatě jako 

podnikatelsky orientovanou filozofii, týkající se řízení lidí s cílem dosaţení konkurenční 

výhody. 

Podle Koubka (2000, str. 11) tvoří řízení lidských zdrojů tu část podnikového řízení, která se 

zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, konkrétně jeho získávání, 

formování, fungování, vyuţívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků 

jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, 
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k podniku a spolupracovníkům a taktéţ jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho 

personálního a sociálního rozvoje. 

Obecný cíl řízení lidských zdrojů je podle Armstronga (1999, s. 149) zajistit, aby byla 

organizace schopna prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle. Podle téhoţ autora se řízení 

lidských zdrojů týká plnění cílů v následujících oblastech: efektivnost organizace, řízení 

lidského kapitálu, řízení znalostí, řízení odměňování, zaměstnanecké vztahy, uspokojování 

rozdílných potřeb a v neposlední řadě překlenování propasti mezi rétorikou a realitou. 

Mateiciuc (2004, str. 4) vysvětluje koncepci řízení lidských zdrojů jako posun od dřívějšího 

pojetí tzv. personální práce, personálních činností a personální administrativy, tj. od 

personalistiky, přes personální management směrem ke koncepčnějšímu chápání lidských 

zdrojů organizace v nejširších systémových, strategických a sociokulturních souvislostech. 

Řízní lidských zdrojů tak podle výše uvedeného autora představuje aktivní a integrovaný 

systémový a strategický přístup managementu k personální optimalizaci organizace. 

1.1.3 Strategické řízení lidských zdrojů 

Armstrong (1999, str. 116) definuje strategické řízení lidských zdrojů jako přístup postupující 

v souladu se záměry organizace o budoucím směřování, které si přeje nastoupit. Jinými slovy 

je zaloţeno na předpokladu, ţe strategie lidských zdrojů mohou přispívat k naplnění 

podnikové strategie (Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 35). Hlavním cílem strategického řízení 

lidských zdrojů je tedy podle výše uvedeného autora vytvářet stanovisko k tomu jak lze 

zacházet s důleţitými záleţitostmi, které se týkají lidí.  

Strategické řízení lidských zdrojů podle Vodáka a Kucharčíkové (2007, s. 32) zahrnuje taková 

rozhodnutí a aktivity, které se týkají řízení zaměstnanců na všech úrovních podniku a jsou 

zaměřeny na vytváření a udrţování jeho konkurenční výhody. Současně je strategické řízení 

postupný proces, který se zabývá jak cíli, tak nástroji. Cíli tak můţeme chápat určitou vizi do 

budoucna a nástroji prostředek k její realizaci. Význam strategického řízení lidských zdrojů 

tedy vede k promyšlenému přístupu při vytváření a řízení personálních systémů a strategií 

lidských zdrojů, dále podporuje vyuţívání podporování a také sladění aktivit a politiky řízení 

lidských zdrojů s podnikovou strategií. Strategické řízení lidských zdrojů je tak ve své 

podstatě procesem integrovaným, směřujícím k dosaţení strategického souladu. 

 



10 
 

1.2  Lidský kapitál 

1.2.1 Pojetí lidského kapitálu 

Vodák a Kucharčíková (2007, s. 24) pojímají lidský kapitál jako souhrn vrozených a 

získaných schopností, vědomostí, dovedností, zkušeností, návyků, motivace a energie, jimiţ 

lidé disponují a které v průběhu určitého období mohou být vyuţívány k výrobě produktů. 

Vlastnictví lidského kapitálu se tak vztahuje k osobě, která uvedenými vlastnostmi disponuje.  

Podstatou tvorby, respektive zvyšování hodnoty lidského kapitálu je vynakládání peněţních i 

nepeněţních prostředků v současnosti s cílem dosaţení peněţních i nepeněţních výnosů 

v budoucnosti, nikoliv však uspokojení současných potřeb, jak vysvětlují Vodák a 

Kucharčíková (2007, s. 25). 

Jedinci dle Armstronga (2007, s. 50) vytvářejí, udrţují si a pouţívají znalosti a dovednosti (tj. 

lidský kapitál) a vytvářejí intelektuální kapitál. Jejich znalosti se rozšiřují a prohlubují 

vzájemným působením a ovlivňováním (společenský kapitál) a plodí tak institucionalizované 

znalosti vlastněné organizací (organizační kapitál). Tři výše zmíněné kapitály tedy představují 

intelektuální kapitál. 

Termín lidský kapitál rozpracoval v roce 1981 Schulz, podrobnější definici ovšem nabídli 

Bontis (In Armstrong, 2007, s. 51), kteří lidský kapitál vnímají jako lidský faktor 

v organizaci, jako kombinaci inteligence, dovedností a zkušeností, které dávají organizaci její 

zvláštní charakter. Lidskými sloţkami organizace pak míní ty, které jsou schopny učení se, 

změny, inovací a kreativního úsilí, coţ za motivujících podmínek můţe zabezpečit 

dlouhodobé přeţití organizace. 

1.2.2 Intelektuální kapitál 

Intelektuální kapitál je definován jako zásoby a toky znalostí, které jsou organizaci k dispozici 

a které mohou být současně povaţovány za nehmotné zdroje související s lidmi. Společně 

s hmotnými zdroji (peníze a materiální jmění) pak tvoří trţní nebo celkovou hodnotu podniku 

(Armstrong, 2007, s. 51).  
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1.2.3 Společenský kapitál 

Další sloţkou intelektuálního kapitálu je společenský kapitál, který je tvořen odvozenými 

znalostmi ze sítě vztahů uvnitř organizace i mimo ni. Putnam (In Armstrong, 2007, s. 51) 

definuje společenský kapitál jako rysy společenského ţivota (sítě vztahů, normy, očekávání a 

závazky), umoţňující účastníků společně efektivněji pracovat při sledování sdílených cílů.  

1.2.4 Organizační kapitál 

Organizační kapitál je představován dle Youndta (In Armstrong, 2007, s. 51) 

institucionalizovanými znalostmi, které daná organizace vlastní v podobě databází, manuálů 

apod. Ačkoliv se u některých autorů můţeme setkat s pojmenováním strukturální kapitál, výše 

uvedený autor preferuje označení organizační kapitál, jelikoţ dle něj jasněji sděluje, ţe jsou to 

znalosti, které organizace skutečně vlastní. 

1.2.5 Řízení a měření lidského kapitálu 

Řízení lidského kapitálu se dle Armstronga (2007, str. 52) týká měření, poskytování výsledků 

měření a vytváření závěrů o významu výsledků měření jakoţto vodítek pro budoucí akce. 

Řízení lidského kapitálu ukazuje způsoby dosahování výhody lidského kapitálu a to tak, ţe 

osvětluje „kde a jak“ investice do lidí přinášejí největší návratnost investic. 

Podstatou tvorby, respektive zvyšování hodnoty lidského kapitálu je dle Vodáka 

s Kucharčíkovou (2007, str. 25) vynakládání peněţních i nepeněţních prostředků 

v současnosti s cílem dosaţení peněţních a nepeněţních výnosů v budoucnosti – nutné je však 

uvědomit si, ţe se nejedná o uspokojení potřeb současných. 

Povaţujeme-li dle výše uvedených autorů lidský kapitál za jeden z podnikových vstupů a 

zároveň za klíčovou součást trţní hodnoty organizace, naprosto se ztotoţňuji s jejich názorem, 

ţe je třeba neopomíjet měření lidského kapitálu, jelikoţ právě to můţe poskytnout východisko 

pro tvorbu strategie rozvoje lidských zdrojů a následné monitorování a hodnocení efektivnosti 

personální práce. 

Měřit hodnotu lidského kapitálu lze například prostřednictvím sledování ukazatelů fluktuace, 

stabilizace zaměstnanců, výdajů na vzdělání, spokojenosti zaměstnanců, nákladů na získávání 

a zapracování nových zaměstnanců, přidané hodnoty na jednoho pracovníka, produktivity, 

absence, úrazovosti apod., jak nastínili Vodák s Kucharčíkovou (2007, str. 25) nebo 

sloţitějšími modely měření, které podrobněji rozpracovali Bontis či Armstrong. 
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1.3 Lidský potenciál 

1.3.1 Pojetí lidského potenciálu 

Zatímco pojem lidský kapitál je ekonomického původu, pojem lidský potenciál má oporu 

v behaviorálních vědách o práci. Mateiciuc (2004, str. 6) rozumí lidským potenciálem 

úhrnnou způsobilost členů organizace k naplňování jejího poslání, čímţ má na mysli 

způsobilost k vytváření kapacit či rezerv zaměstnanců pro zvládání aktuálních i ještě 

náročnějších budoucích cílů. Jelikoţ je podle výše uvedeného autora lidský potenciál spjat 

především s proměnlivostí situací a úkolů, je pro soudobé organizace nutností zaměřit jej na 

budoucnost a připravit na eventuální vícestranné a transparentní uplatnění. Za lidský potenciál 

organizace lze tedy dle výše uvedeného autora povaţovat souhrn potenciálů všech 

jednotlivců, které daná organizace zaměstnává. Jeho součástí jsou tedy rovněţ skryté vnitřní 

dispozice, zdroje a síly jednotlivců, které je moţné uvolnit, aktivizovat vhodnými 

manaţerskými přístupy a uplatnit ve prospěch dosaţených organizačních cílů. 

Tvorba lidského potenciálu organizace je dle Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) záleţitostí 

dlouhodobé personální optimalizace, jeţ je procesem průběţného navozování souladu mezi 

pracovními poţadavky a pracovní způsobilostí neboli kompetentností členů organizace. 

1.3.2 Faktory ovlivňující rozvoj lidského potenciálu 

Celková úroveň a struktura lidského potenciálu je dle Mateiciuca (2004, str. 7) dána 

především následujícími faktory: 

 souhrnem kompetencí (způsobilostí) všech zaměstnanců, jimiţ daná organizace 

disponuje 

 explicitními znalostmi, formulovanými v podobě standardních operačních postupů a 

pravidel, právě tyto znalosti jsou stěţejní oblastí aplikace daného lidského potenciálu 

organizace 

 tzv. tichými znalostmi neboli neformálními znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a 

know-how  

 kulturou organizace, kterou chápeme jako „pozadí“ či organizační rámec a vnitřní 

klima, které je pro danou organizaci charakteristické 

 manaţerskými praktikami, mezi které můţeme řadit rozhodnutí, řídící styl, 

komunikace, motivování, vedení lidí, úroveň rozvoje a řízení týmové práce, 
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koordinaci a integraci individuálních aktivit a další moţné postupy, které mohou 

ovlivnit růst lidského potenciálu 

 facilitačními intervencemi, kterými rozumíme manaţerské zásahy a opatření, která 

jsou zaměřena na aktivizaci a uvolňování lidského potenciálu a koordinaci jeho 

uplatňování v zájmu dosaţení synergického efektu 

1.3.3 Rozvoj lidského potenciálu 

Vyčlenění a pojmenování uvedených sloţek lidského potenciálu je dle Bláhy, Mateiciuca a 

Kaňákové (2005) nezbytným předpokladem jeho měření, hodnocení, řízení a rozvíjení. 

Budovat a rozvíjet sociální potenciál organizace znamená vytvářet na základě disponibilních 

lidských zdrojů organizace způsobilost personálu k jeho budoucímu uplatnění.  

Z hlediska efektivního řízení lidských zdrojů je ovšem nutné brát dle výše uvedených autorů 

v potaz i variantu, ţe i vysoký lidský potenciál nemusí být nutně vyuţit ve prospěch dosaţení 

cílů organizace, pokud se jej nepodaří přiměřeně zaktivovat, a pokud se nepodaří 

minimalizovat bariéry jeho uplatnění, jimiţ by mohl zůstat zablokován. 

1.3.4 Shrnutí 

Pojmy lidský kapitál, lidský potenciál a lidské zdroje bývají v praxi často zaměňovány. Rozdíl 

mezi lidskými zdroji a lidským kapitálem se snaţí objasnit např. Vodák s Kucharčíkovou 

(2007, str. 20), kteří poukazují na fakt, ţe lidský kapitál vlastní i ti jedinci, kteří nejsou 

zařazeni do pracovního procesu a nejsou v pracovně právním vztahu se ţádnou organizací. 

Lidské zdroje představují lidé schopní seberealizace v činnosti, kterou vykonávají na základě 

vlastního rozhodnutí. Jedná se o zásobu lidského potenciálu ve společnosti, schopného 

vykonávat cílevědomou činnost vedoucí k produkci výstupů. 

Termín lidský potenciál tak dle konstatování výše uvedených autorů obsahuje prvek 

dynamičnosti a vztahuje se k budoucnosti, oproti termínu lidský kapitál, který se větší měrou 

vztahuje k současnosti.  
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1.4 Vzdělávání zaměstnanců 

1.4.1 Pojetí vzdělávání 

Jak správně upozorňují Vodák s Kucharčíkovou (2007, str. 13), v nenávratu jsou doby, kdy 

byl nejdůleţitějším aktivem firmy hmotný majetek. V současnosti nalezneme řadu podniků, 

které nevlastní ţádné nemovitosti, výrobní linky apod., zdrojem jejich konkurenční výhody se 

staly znalosti jejich zaměstnanců a podniku jako celku. 

Palán (2002, str. 86) charakterizuje firemní neboli také podnikové vzdělávání jako 

systematický proces změny pracovního chování, úrovně znalostí a dovedností včetně 

motivace zaměstnanců organizace, kterým se sniţuje rozdíl mezi mezi subjektivní a 

objektivní kvalifikací.  

Podle Tureckiové (2004, s. 89) existují 3 vývojové stupně (přístupy) vzdělávání zaměstnanců. 

Prvním je organizování jednotlivých vzdělávacích akcí, které reagují na momentální potřeby 

organizace či jednotlivců – právě pro svou nahodilost od něj není moţné očekávat vzdělávací 

či rozvojový efekt. Dalším stupněm je systematický přístup, který představuje propojení 

personální strategie se strategií organizace a na vzdělávání v organizaci pohlíţí jako na 

systematický proces, ve kterém prostřednictvím změn ve struktuře znalostí a dovedností 

dochází ke změnám v pracovním chování. Posledním, avšak neméně důleţitým stupněm, je 

tzv. učící se organizace, který je zaloţen na kontinuálním rozvoji znalostí a dovedností 

personálu a jeho kaţdodenní zkušenosti. Jelikoţ jde o cíleně a uvědoměle řízení proces, 

garantuje pruţnější reagování na změny vynucené okolím. 

Ztotoţňuji se s názorem Synka (2002, s. 222), ţe kvalitní systém firemního vzdělávání má 

větší dosah neţ pouhé zvýšení profesní úrovně pracovního potenciálu. Své tvrzení pak autor 

opírá o průzkumy ve vyspělých ekonomikách, které dokladují, ţe moţnosti vlastního rozvoje 

a zvyšování kvalifikace jdou „ruku v ruce“ s pozitivním motivováním k práci, stabilitou 

zaměstnanců a dobrého vztahu k dané organizaci. 

Taktéţ zastávám souhlasné stanovisko k tvrzení Bartoňkové (2010, str. 9), která upozorňuje, 

ţe není moţné k firemnímu vzdělávání přistupovat, jako by bylo ve vakuu, nelze opomíjet i 

ostatní procesy ve firmě spolu s charakteristikou vnějšího prostředí. Rovněţ na něj není 

moţné nahlíţet jako na krátkodobou aktivitu. Efektivně realizované vzdělávání představuje 

nepřetrţitý proces. Vţdyť firemní vzdělávání zahrnuje vzdělávání v rámci adaptačního 
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procesu a přípravy pracovníků k pracovní činnosti, prohlubování kvalifikace formou 

doškolování, rekvalifikaci, profesní rehabilitaci a zvyšování kvalifikace. 

Velice palčivým problémem je v poslední době pohled na vzdělávání „dočasných“ 

pracovníků, kteří mohou představovat pro organizaci jak přínos, tak i ztrátu. Valná většina 

organizací spatřuje v dočasných pracovnících nestálost a nejistotu, nemá tak zájem investovat 

do jejich vzdělávání, jelikoţ nespatřuje v této investici návratnost. Samozřejmě je nutné v této 

situaci zváţit náklady na vzdělávání takového pracovníka, ale na druhou stranu mít na zřeteli, 

ţe právě přechodné činnosti mohou jedinci pomoci s rozvojem přenositelných dovedností. 

Podle Armstronga (2007, str. 461) můţeme rozeznávat čtyři typy vzdělávání, a to 

instrumentální, poznávací, emoční a sebereflektující. Tentýţ autor se pak s Vodákem 

s Kucharčíkovou shoduje na následujících čtyřech fázích vzdělávacího procesu (graf 1-1): 

 

Graf 1-1 Fáze vzdělávacího procesu 

 

Zdroj: Armstrong (2007, s. 461) – vlastní zpracování 

1.4.2 Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání 

Analýza potřeb vzdělávání v podstatě spočívá ve shromaţďování informací o současném 

stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, týmů a 

podniku, a v porovnání zjištěných údajů s poţadovanou úrovní (Vodák a Kucharčíková, 2007, 

str. 69). Přikláním s k Armstrongovu tvrzení (2007, str. 503), ţe tento tzv. model deficitu je 

do značné míry  omezený - dává do pořádku pouze to, co bylo špatné, upozorňuje pouze na 

rozdíl mezi tím, co lidé znají a mohou dělat a tím, co by měli znát a být schopni dělat. 

Identifikace 
potřeb a cílů 
vzdělávání 

Plánování 
vzdělávání 

Realizace 
vzdělávacího 

procesu 

Hodnocení 
výsledků 

vzdělávání 
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Právě analýza vzdělávacích potřeb patří podle Bartoňkové (2010, s. 128) k nejkritičtějším 

bodům projektování vzdělávacích aktivit. Obecně lze podle Buckleyho a Capleho (2004, str. 

33) vysledovat dva druhy vzdělávacích potřeb: 

1) reaktivní neboli výkonnostní, který je aktuální v případě zaznamenání okamţitého 

poklesu výkonností nebo produkce, ppro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání 

2) proaktivní, mající vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidské síly – očekávaný 

technický vývoj, kroky personální výměny, výsledky vývoje managementu, 

podnikatelská politika apod. 

Individuální rozvojové a vzdělávací potřeby můţeme podle Hroníka (2007, s. 136) 

identifikovat podle tří různých úhlů pohledu, a to podle subjektu vzdělávání (jeho individuální 

potřeby a přání), poţadavků vyplývajících z funkce (hodnocení, nesoulad mezi nároky práce a 

reálnými způsobilostmi) a budoucnosti (očekávání, plánovaného profesního a kariérového 

růstu). Na těchto základních třech zdrojích pro analýzu vzdělávacích potřeb se s výše 

uvedeným autorem shodují i Koubek (2000, str. 217) a Armstrong (2007, str. 503). 

Bartoňková (2010, str. 129) správně upozorňuje na mýty při analýze vzdělávacích potřeb. 

Ačkoliv autorčin výčet není bezesporu kompletní, jedná se především o názory manaţerů, ţe 

právě oni vědí nejlépe, co potřebují jejich podřízení a oni samotní, ţe hodnocení vzdělávacích 

potřeb je dostačujícím pramenem pro jejich analýzu a dotazníky a ankety nám dávají jasné 

signály a přesné odpovědi.  

1.4.3 Plánování vzdělávání 

Fáze identifikace potřeb vzdělávání podle Koubka (2000, s. 219) plynule vrůstá do fáze 

plánování vzdělávání. Jedním z nejdůleţitějších kroků plánování vzdělávání je pak výběr 

vhodné metody či metod vzdělávání.  

Většina autorů zabývajících se touto problematikou, jako Vodák s Kucharčíkovou či 

Bartoňková se shodují na třech fázích procesu tvorby plánu vzdělávání: 

1) přípravná fáze, v rámci které specifikujeme potřeby, analyzujeme účastníky a 

stanovujeme cíle vzdělávacího projektu (u dlouhodobých projektů většinou 

zpracováváme i dílčí cíle) 

2) realizační fáze, která představuje vývoj a zpracování jednotlivých etap vzdělávacího 

procesu a vlastní realizaci ve formě úkolů a stanovení pořadí témat (na počátku jsou 

stanoveny vhodné metody a techniky vzdělávání) 
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3) fáze zdokonalování má přínos v podobě průběţného hodnocení jednotlivých etap 

vzdělávacího programu vzhledem ke stanoveným cílům (jsou hledány moţnosti zlepšení 

celého procesu), krom hodnocení přínosů je rovněţ důleţité prověřování informovanosti 

účastníků o akci, úroveň organizačního zajištění, ekonomické nákladovosti, vhodnosti 

vybraných lektorů apod. 

V rámci této fáze by měla být organizace schopna jasně formulovat volbu tématu vzdělávání, 

podobu cílové skupiny, vybrané metody a techniky vzdělávání, poskytovatele vzdělávání, 

termíny a místa konání vzdělávacích akcí a v neposlední řadě náklady tohoto vzdělávacího 

procesu. 

Hroník (2007, str. 143) v souvislosti s plánem vzdělávání hovoří o tzv. designování 

vzdělávací aktivity, v rámci kterého je nutné zohlednit pět základních elementů: kontext, 

studujícího obsah, lektora a prostředí. 

1.4.4 Metody a formy vzdělávání 

Existuje řada kritérií, podle kterých je moţné metody vzdělávání členit. Jednotná klasifikace 

metod neexistuje. Pro kaţdou organizaci i pracovní pozici uvnitř organizace by měl být 

zásadní individuální přístup. Pro mnohé organizace však individuální přístup představuje 

riziko zvyšování nákladů. Řešením je v tomto případě optimální sladění standardizované 

metody a osobitého přístup ke vzdělávání zaměstnanců. 

V praxi je nejběţněji uváděnou klasifikací metod vzdělávání klasifikace podle místa 

vzdělávání, v rámci které je na metody vzdělávání nahlíţeno dle Koubka (2000, str. 222) ve 

dvou kategoriích, přičemţ v praxi je moţné se setkat s oběma bez ohledu na pracovní zařazení 

účastníků vzdělávání, jsou jimi metody pouţívané ke vzdělávání na pracovišti a metody 

pouţívané ke vzdělávání mimo pracoviště. 

Mezi metody vzdělávání, vyuţívané na pracovišti, Koubek (2000, s. 222) řadí instruktáţ při 

výkonu práce, choaching, mentoring, counselling, asistování, pověření úkolem, rotace práce a 

pracovní porady. Do druhé kategorie, tj. metod vzdělávání, které je moţno vyuţít mimo 

pracoviště pak zařazuje přednášku spojenou s diskusí, demonstrování, případové studie, 

workshop, brainstorming, simulaci, hraní rolí a assessment centre (případně development 

centre) a v neposlední řadě outdoor training (nebo také adventure education).  

Právě outdoorové programy nabývají v posledních letech velké obliby, je moţné je tematicky 

směřovat na míru zjištění identifikace se skupinou, emoční podpory, reality a limitů, proţívání 
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silných emocí apod. a to vše v prostředí, které se vymyká pracovnímu, ovšem při uplatňování 

stejných učebních zásad jako u metod jiných. 

Na velice zajímavé úhly pohledu na moţné klasifikace metod vzdělávání pak dle mého názoru 

upozornil Barták (2008, s. 38), který nabídl dělení do dvou skupin dle formy pomoci 

účastníkovi v procesu učení, tj. na metody zaměřené na transfer, předání vědomostí, 

dovedností a návyků (přednáška, seminář, dialogické metody apod.) a na metody zaměřené na 

facilitaci, kdy lektor spíše podporuje učební aktivity účastníka vzdělávací akce (instruktáţ, 

coaching, workshop apod.). Jmenovaný autor dále předkládá moţnost klasifikace 

vzdělávacích potřeb například dle intenzity inovace obsahu vyučování nebo dle fází a typů 

vzdělávacích procesů. 

Jiná dělení předkládají například Muţík (1998, s. 150), který klasifikuje metody vzdělávání 

dle vztahu k praxi účastníka výuky na teoretické, teoreticko – praktické a praktické či Buckley 

a Caple (2004, s. 168), kteří představují klasifikaci dle přístupu, a to na metody zaloţené na 

lektorovi a metody zaloţené na účastníkovi vzdělávací akce. Z jiného pohledu pak klasifikují 

metody vzdělávání Plamínek a Fišer (2005, s. 151), kteří je člení do čtyř přehledně 

vymezených skupin dle činností, a to na trénink, koučování, školení a poradenství. 

Tento výčet ovšem není zdaleka kompletní, v praxi se setkáváme s dalšími typy metod 

vzdělávání. K dosahování vyšší efektivity vzdělávání je obecně doporučováno vyuţít 

kombinace více metod. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby měl vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců na starost kvalifikovaný zaměstnanec či zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi 

v této oblasti. 

Základními formami podnikového vzdělávání jsou podle Tureckiové (2004, s. 103) prezenční, 

distanční a kombinovaná forma výuky a vzdělávání. V poslední době je stále častěji 

skloňován e-learning jako efektivní a nový směr vzdělávání, který spadá dle výše uvedeného 

členění pod distanční formy. Po počátečním nadšení, které dle Hroníka (2007, s. 194) 

souviselo s očekáváním 80 – 90 % ušetřených nákladů však přišla vlna nevole ze strany 

potencionálních uţivatelů, kteří přeci jen upřednostňují osobní kontakt s lektorem. Nastolen 

byl tedy ve většině případů kompromis v podobě kombinace e-learningu a prezenčního 

studia. 
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1.4.5 Realizace vzdělávacího procesu 

Do fáze realizace vzdělávání vstupuje několik nezbytných faktorů, které ovlivňují podstatným 

způsobem podobu realizace dané vzdělávací akce. Jsou to podle Vodáka a Kucharčíkové 

(2007, s. 83) převáţně: cíle, program, motivace, metody, účastníci, lektoři.  

Hroník (2007, s. 162) pohlíţí na realizaci vzdělávacího procesu v rámci tří fází, a to: 

1) příprava – v rámci které je zapotřebí celou akci zorganizovat, tj. připravit lektora, 

učební materiály, pomůcky apod. 

2) realizace – která představuje zahájení, monitorování dění a průběhu, vytvoření a 

udrţování vysoké úrovně pracovního společenství a řešení nenadálých situací v rámci 

vzdělávacího programu 

3) transfer – v podobě zdokumentování celé akce, pořízení záznamů a zakotvení efektu 

vzdělávání 

1.4.6 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Koubek (2000, str. 230) upozorňuje na základní problém vyhodnocování výsledků vzdělávání 

i účinnosti vzdělávacího programu, a tím je beze sporu stanovení vhodných kritérií 

hodnocení. Dalším bodem k zamyšlení bývá načasování hodnocení výsledků vzdělávání – 

kdy efektivnost vzdělávání vlastně zkoumat, zda bezprostředně po ukončení nebo s určitým 

časovým odstupem, aby mohly být lépe promítnuty změny a dopady vzdělávání.  

Tvorbě základů a kritérií hodnocení kaţdé vzdělávací akce bychom se měli věnovat jiţ 

v samotné fázi plánování vzdělávání. Kirkpatrick (In Armstrong, 2007, str. 508) doporučuje 

hodnotit vzdělávání ze čtyř úhlů pohledu.  

1) reakce, tj. spokojenost účastníků 

2) hodnocení poznatků neboli zjišťování míry naplnění cílů vzdělávání 

3) hodnocení chování, neboli o jaké míry bylo dosaţeno cílů vzdělávání týkajících se 

změn chování a aplikace znalostí a dovedností 

4) hodnocení výsledků neboli posouzení prospěšnosti vzdělávání z hlediska jeho nákladů 

Někteří autoři tento výčet rozšiřují přímo o návratnost investic, jakoţto prostředek hodnocení 

celkového účinku vzdělávání na výkon dané organizace. Osobně se zařazením výše 

uvedeného kritéria hodnocení vzdělávání souhlasím. Vţdyť i Vodák s Kucharčíkovou (2007, 

str. 69), v investici podniků do vzdělávání a rozvoje vlastních lidí spatřují nástroj přitaţení a 

stabilizace lidského kapitálu a stávají se tak rovněţ nástrojem dosahování lepší návratnosti 
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těchto investic. Dále bývá výčet doplňován o hodnocení na úrovni organizační jednotky, coţ 

vypovídá o tom, co přinesla změna v pracovním chování oddělení či jiné organizační 

jednotce, v níţ daná osoba pracuje.  

Obecně lze nalézt širokou škálu metod hodnocení výsledků vzdělávání, nejčastěji bývá celý 

proces hodnocení členěn na řadu dílčích hodnotících fází. 

V zásadě platí, ţe zpracované výsledky hodnocení vzdělávání dostávají všichni 

zainteresovaní, obvykle jsou to nadřízený účastníků vzdělávací aktivity, manaţer rozvoje 

lidských zdrojů, nadřízený lektora, lektor a účastníci (Hroník, 2007, str. 193). 

Naprosto souhlasím s Vodákem a Kucharčíkovou (2007, s. 123), kteří upozorňují na fakt, ţe 

při zjišťování kvality vzdělávání má většina organizací tendenci realizovat hodnocení na 

niţších úrovních, tj. na úrovni reakce a učení účastníků, vyhodnocování na úrovni vyšších 

však nedoceňují, respektive jsou si vědomy obtíţné kvantifikace přínosů vzdělávání pro celou 

organizaci. Personální manaţeři pak velice těţko argumentují a obhajují před vedením 

opodstatněnost či důleţitost vzdělávacího programu pro organizaci jako celek. Vzdělávání 

můţe být přínosné i ve zdánlivě nesouvisejících oblastech, například sníţení fluktuace, 

zlepšení mezilidských vztahů apod. 

1.4.7 Řízení kariéry a talent management 

Nelze hovořit o firemním vzdělávání, aniţ by byl nastíněn koncept talent managementu a 

řízení kariéry.  

Plánování či řízení kariéry spočívá dle Armstronga (2007, s. 335) v tom, ţe se jedincům 

poskytují příleţitosti k postupu ve funkcích a k rozvoji jejich kariéry a zabezpečuje se tak, aby 

daná organizace měla takový přísun talentů, jaký potřebuje. V rámci plánování kariéry je 

prováděno nasměrování a design kariéry. V ideální kariéře by mělo být dle Bartoňkové (2007, 

str. 100) moţné definovat pět stupňů kariéry: 

1. Úvodním stupněm je tzv. příprava, kdy je hlavním úkolem načerpat poznatky, první 

zkušenosti s jejich uplatňováním (při radikální změně kariérní dráhy probíhá základní 

orientace v oborově a funkčně novém prostředí).  

2. Následuje stupeň, tzv. rozvoj, který si klade za cíl nalezení identity a rozhodnutí, 

kterým směrem se kariéra bude dále ubírat. Toho lze dosáhnout třemi směry – 

postupem v hierarchii, získáváním další odbornosti a prohlubováním odbornosti.  
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3. Jakmile se pracovník vypracuje do pozice, v rámci které je ostatními respektován, 

vystupuje v roli kouče apod., dosáhl třetího stupně, tzv. vrcholu.  

4. Předposlední stupeň, tzv. plateau, je charakteristický tím, ţe je pro něj nejpodstatnější 

co nejdelší dobu drţet vysokou výkonnost za pomoci dříve nabytých znalostí a 

dovedností, novým úkolem v rámci tohoto stupně je pak předávání zkušeností.  

5. Finální stupeň představuje útlum, výkonnost klesá a taktéţ vliv na druhé. Začíná 

hledání moţností další kariéry v organizaci i mimo ni, častá je i role konzultanta pro 

danou organizaci. 

Řízení kariéry tedy vyţaduje takový přístup, který bere v potaz jak potřeby organizace, tak 

zájmy pracovníků. Z hlediska organizace je cílem řízení kariéry naplnění cílů její politiky 

řízení talentů. Z hlediska pracovníků jsou cíle politiky řízení kariéry definovány následovně: 

1. Poskytnout lidem vedení, podporu a povzbuzení, které potřebují, mají-li realizovat 

svůj potenciál a dosáhnout úspěšné kariéry v dané organizaci odpovídající jejich 

talentu a aspiracím. 

2. Poskytnout lidem příslib určitého sledu vzdělávání a získávání zkušeností, které je 

vybaví znalostmi a dovednostmi pro jakoukoliv úroveň odpovědnosti a pravomocí, 

které mohou, vzhledem ke svým schopnostem dosáhnout (Armstrong, 2007, s. 335). 

Kaţdá organizace by měla mít jasně vymezeno, koho bude povaţovat za talent. Vliv talentu je 

moţné nejsnáze nalézt v organizacích, které jsou zaloţeny na znalostech a dovednostech. 

Talent management bychom ve stručnosti mohli definovat jako nástroj řízení kariéry 

vybraných jedinců, přičemţ Hroník (2007, str. 9) napovídá, talent management je nutné 

odlišit od odborné přípravy a adaptačního procesu.  

Proces talent managementu má dle výše uvedeného autora čtyři, respektive pět fází, bereme – 

li v úvahu i udrţení si talentů.  

1. Celý proces je odstartován fází identifikace, přičemţ nejčastěji pouţívanými 

metodami podle Hroníka (2007, s. 113) při hledání talentů v rámci organizace bývají 

nominace, měření potenciálu, 360 stupňová zpětná vazba, účast v projektech a 

v neposlední řadě fungující systém hodnocení.  

2. Následuje fáze získávání a kontraktu, pokud bychom tuto fázi zanedbali, riskujeme 

zpychnutí daného talentovaného jedince nebo jeho přestup ke konkurenci. Je tedy 

nutné kontrakt vyváţit a jasně formulovat, ţe talent management není synonymem pro 

jistý kariérní růst, ale příleţitostí uplatnit se cenné pozici. 
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3. Jakmile organizace a talent formulují svá očekávání a poţadavky, nastupuje fáze 

rozvoje, se kterou jde ruku v ruce udrţení si talentu. V rámci talent managementu 

uvaţuje Hroník (2007, str. 114) o dvou typech programů, určených k rozvoji talentů, a 

to trainee programy a talent development, volba jednoho z nich je závislá na faktu, 

zda má talent v organizaci jiţ nějakou pracovní historii nebo se stane zaměstnancem 

po dobu konání programu. V rámci těchto programů jsou často vyuţívány metody 

typu rotace, stáţe, zařazení do projektů aj. Hlavním cílem těchto programů je 

především pochopení nejrůznějších souvislostí a provázaností mezi jednotlivými 

odděleními a organizací jako celkem. 

4. Organizace by neměla opomíjet ani aktivity pro udrţení si talentu. Hroník (2007, str. 

115) v tomto směru doporučuje kladení důrazu na sdílení hodnot a vize organizace, 

rozvoj sounáleţitosti a reálnou perspektivu růstu. 

5. Hrany mezi rozvojem a vyuţitím nebývají ostré, např. rozvíjení v rámci projektu je jiţ 

moţno brát za vyuţití talentu. Konečnou fází je tedy dle Hroníka (2007, s. 115) vyuţití 

talentovaného jedince, které je průběţné, nikoliv nárazové.  

Pokud bychom s odkazem na výše uvedeného autora měli shrnout podmínky, za kterých 

můţeme dospět k efektivnímu a funkčnímu talent managementu, bude se dozajista jednat o 

apel na tzv. otevřený přístup na jakoukoliv pracovní pozici, vyvarování se vytváření 

privilegovaných elitních skupin z talentovaných jedinců, nabídku reálné perspektivy a udrţení 

si talentů a v neposlední řadě je nutné podporovat komunikaci „zbytku“ firmy. 

Osobně se však obávám, ţe mnohé organizace mohou mít tendenci podporovat pouze určitou 

privilegovanou skupinu pracovníků, ačkoliv moţnost rozvoj talentu by měla být dle mého 

názoru zabezpečena kaţdému jedinci v dané organizaci bez výjimky. 

Výběr správných kandidátů na jednotlivé pozice je jednou z klíčových otázek kaţdé 

organizace - za nejvhodnější metodu je v současné době povaţováno podle Odcházela (2007, 

s. 45) assessment centre, které je kombinací několik technik. Kandidáti jsou začleněni do 

skupin po dobu jednoho aţ tří dnů, jsou jim předkládány týmové pracovní úkoly, jsou s nimi 

vedeny strukturované rozhovory a testy schopností – jejich činnost je sledována a hodnocena. 

Právě kombinace několika technik zabezpečuje poměrně vysokou úspěšnost, nevýhodou je 

pak časová a finanční náročnost. Oproti tomu diagnostický program development centre 

(někdy označován taktéţ jako rozvojový assessment centre) je dle Kociánové (2010, s. 168) 

souborem metod zaměřených na identifikaci vzdělávacích a rozvojových potřeb, na silné a 

slabé stránky účastníků a jejich rozvojový potenciál. Příprava, realizace a vyhodnocení jsou 
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obdobné jako u assessment centre, oproti němu se však orientuje spíše na schopnosti potřebné 

v budoucnosti neţ na analýzu současných schopností. Development centre umoţňuje 

plánování vzdělávání a rozvoje pracovníků „na míru“, takţ výrazným způsobem zvyšují 

pravděpodobnost efektivního vyuţití investic do vzdělávání ze strany organizace. 

Jak shrnuje Kociánová (2010, s. 177), plánování kariéry a talent management mají beze sporu 

pozitivní vliv na motivaci zaměstnanců, jejich pracovní angaţovanost, výkonnost, 

spokojenost a loajalitu k organizaci. 

1.4.8 Shrnutí 

Nedostatek finančních prostředků organizace vede často k podceňování úlohy vzdělávání, coţ 

v delším časovém horizontu můţe způsobit rapidní sníţení nejen její konkurenceschopnosti. 

Strategický přístup ke vzdělávání ze strany organizace je tak nezbytností. Není moţné 

opomíjet fakt, ţe cíle vzdělávání v organizaci by měly vytvářet podmínky pro seberealizaci 

zaměstnanců - základem je pravidelné stanovování a přehodnocování cílů vzdělávání a jejich 

vyhodnocování, plánování budoucí kariéry, včetně doporučení k dalšímu rozvoji. Je tedy 

ţádoucí, aby se cíle podnikového vzdělávání ztotoţnily se zájmy jednotlivců v této oblasti.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO OBCHODNÍHO 

ŘETĚZCE 

Společnost Tesco patří mezi přední maloobchodní prodejce na českém trhu. Nenahlíţejme na 

něj však jen jako na obchodníka. Stejně jako o potřeby a přání zákazníků se stará o ţivotní 

prostředí, společnost, jejíţ je součástí, i město, ve kterém působí. Společnost si klade za cíl 

prezentovat se jako obchod, který se přizpůsobuje konkrétnímu trhu v dané zemi, prostředí a 

zvykům místních zákazníků. Ve všech svých činnostech uplatňuje základní poslání, které 

spočívá v neustálé snaze poskytnout zákazníkům nejvyšší hodnoty a získat tak jejich 

dlouhodobou loajalitu (internetové stránky společnosti Tesco, O společnosti). 

2.1 Historie obchodního řetězce Tesco Stores ČR a.s. 

Obchodní společnost Tesco zaloţil v roce 1919 Jack Cohen, vyslouţilý voják z britského 

královského letectva, který začal v roce 1919 prodávat potraviny z přebytečných válečných 

zásob ve východní části Londýna.  

O pět let později uvedl na trh první výrobek vlastní značky, konkrétně čaj Tesco Tea, jehoţ 

název je sloţen z iniciál jmen společníků T. E. Stockwella, zásobovatele čajem a Jack 

Cohena. První kamenný obchod na sebe nenechal dlouho čekat, Jack Cohen jej otevírá v roce 

1929, jako komanditní společnost bylo Tesco uvedeno od roku 1932 (internetové stránky 

společnosti Tesco, Historie). 

O dva roky později koupil Jack Cohen pozemek v severní části Londýna, kde vybudoval 

centrálu a potravinový sklad – v té době první a nejmodernější v zemi. Zahájil tak nový 

systém centrální kontroly zásob a v době svého otevření zajistil provoz padesáti obchodních 

jednotek, v roce 1939 se tento počet dvojnásobil (internetové stránky společnosti Wikipedia, 

Tesco). 

Po vypuknutí druhé světové války zavedl Jack přídělový systém, který měl kaţdému zaručit 

rovný přístup k potravinám. Pro zajištění dostatku čerstvé zeleniny koupil Jack tři akry 

pozemků se skleníky a devět akrů polí, na kterých pěstoval okurky, rajčata a ovocné stromy. 

V současnosti bychom na těchto pozemcích nalezli část administrativních budov britské 

centrály (internetové stránky Wikipedia, Tesco). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
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V roce 1947 se akcie Tesca začaly obchodovat na londýnské burze. V roce 1948 byla v St. 

Albans otevřena první samoobsluha, která funguje aţ do dnešních dnů. První supermarket byl 

otevřen v roce 1956 v Essexu. Rok 1961 představuje pro supermarket Tesco v Leicesteru 

zápis do Guinessovy knihy rekordů jako největší obchod v Evropě. V roce 1968 Tesco otevírá 

svůj první „superstore“. Svoji první čerpací stanici pohonných hmot otevřelo v roce 1974, v 

roce 1975 pak první hypermarket, v roce 1979 přesáhl roční obrat společnosti miliardu liber. 

V roce 1995 Tesco uvedlo klubové karty – Clubcards, systém věrnostního programu pro své 

zákazníky; později byl spuštěn i prodej přes Internet. První hypermarket s přívlastkem Extra 

byl otevřen v roce 1997. V roce 2002 distribuuje Tesco první výrobky pod vlastní značkou 

(internetové stránky Wikipedia, Tesco). 

V průběhu 90. let expandovala společnost mimo Velkou Británii, do střední Evropy, v roce 

1997 do Irska a východní. V roce 1992 otevřelo svůj jediný obchod ve francouzském Calais, 

který je orientován na prodej vín. V roce 2003 vstoupila společnost prostřednictvím koupě 

maloobchodní sítě Kipa do Turecka, v roce 2004 do Číny. Koncem roku 2005 společnost 

oznámila své staţení z Tchaj-wanu a vzájemnou výměnu a přenechání obchodů s 

francouzskou společností Carrefour, která naopak oznámila staţení z Česka a Slovenska 

(internetové stránky Wikipedia, Tesco). 

Do České republiky vstoupilo Tesco v roce 1996, koupilo 13 obchodních domů americké 

společnosti K-mart v Česku a na Slovensku. V roce 2006 společnost koupila síť obchodů 

Carrefour, také německý řetězec diskontů Edeka.  

 

Tesco provozuje na území celé České republiky čtyři základní druhy obchodů, čerpací stanice 

a obchodní centra. Konkrétně se jedná se o hypermarkety - velké obchodní jednotky, které 

nabízejí pod jednou střechou potravinové a nepotravinové zboţí. Dále supermarkety, jako 

samoobsluţné prodejny s širokým výběrem čerstvých a trvanlivých potravin a základní 

nabídkou drogistického zboţí, nabídku rozšiřují obchodní domy pod názvem Tesco a My - 

vícepodlaţní obchodní jednotky v centru velkých měst s širokou nabídkou zejména 

značkového oblečení, zboţí pro volný čas, elektroniky, potřeb pro domácnost nebo bytového 

textilu a velkou samoobsluhou a v neposlední řadě prodejny Expres, malé prodejny pro 

kaţdodenní nákup základních potravin (internetové stránky Wikipedia, Tesco) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1947
http://cs.wikipedia.org/wiki/1948
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Albans&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Albans&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supermarket
http://cs.wikipedia.org/wiki/1956
http://cs.wikipedia.org/wiki/Essex
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypermarket
http://cs.wikipedia.org/wiki/1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypermarket
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Calais
http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tchaj-wan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Carrefour
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K-mart&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
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2.2 Profil obchodního řetězce Tesco Stores ČR a.s. 

Společnost hlásá, ţe její základní filozofií je poskytnout zákazníkům to nejlepší a stát se 

obchodem pro všechny. Za základy úspěchu Tesco pokládá naslouchání přáním a potřebám 

svých zákazníků.  

Vize společnosti je zaloţena na širokém sortimentu, vysoké kvalitě a nízkých cenách zboţí, 

profesionální obsluze zákazníků v příjemném prostředí a na neustálém zlepšování 

poskytovaných sluţeb. Ve všech oborech své činnosti Tesco dbá na dodrţování přísných 

norem kvality a vyuţívání technologií šetrných k ţivotnímu prostředí.  Za největší bohatství 

vnímá Tesco bezesporu své zaměstnance, vynakládá velké úsilí na jejich osobní rozvoj a 

zvýšení kvalifikace.  

Tesco se věnuje také charitativní činnosti a aktivně se angaţuje v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí. V roce 2009 zaloţila Nadační fond Tesco, jehoţ hlavní poslání tkví v podpoře 

sociálně a zdravotně znevýhodněných osob, rozvoje zdravého ţivotního stylu a ochrany 

ţivotního prostředí (internetové stránky společnosti Tesco,Profil). 

2.3 Hodnoty obchodního řetězce Tesco Stores ČR a.s. 

Hodnoty Tesco představují soubor základních pravidel chování a vystupování zaměstnanců 

společnosti jak k sobě navzájem, tak i k zákazníkům. Hodnoty Tesco byly vytvořeny v roce 

1997 samotnými zaměstnanci Tesco ve Velké Británii a postupně se staly součástí veškerého 

podnikání značky Tesco. 

V souvislosti s rozvojem společnosti Tesco během následujících více neţ deseti let byly v 

roce 2008 tyto hodnoty opětovně aktualizovány. Výsledkem jejich aktualizace je jejich 

zjednodušení a důraz na vztah společnosti Tesco k místním komunitám. 

Cílem Tesca je vytvářet hodnoty pro zákazníky a získávat tak jejich celoţivotní věrnost. Za 

úspěch pak Tesco vděčí nejen zákazníkům, ale i ostatním, se kterými jsou v úzké spolupráci. 

Společnost zakládá své hodnoty na následujících konstatováních: 

 Kdyţ se zákazníkům líbí, co jim nabízíme, s největší pravděpodobností se k nám opět 

vrátí nakupovat.  

 Kdyţ jsou zaměstnanci motivováni, budou pravděpodobně ochotni udělat něco navíc 

pro naše zákazníky. 
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Svůj přístup k zákazníkovi pak společnost shrnuje do níţe uvedených přesvědčení, kterými se 

řídí: 

Nikdo se nestará o zákazníky lépe neţ my 

 Zákazníkům rozumíme 

 Potřeby zákazníků uspokojíme jako první 

 V našem sousedství jednáme zodpovědně 

 Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám 

 Pracujeme jako tým 

 Navzájem si důvěřujeme a váţíme si jeden druhého 

 Nasloucháme, pomáháme si a umíme si poděkovat 

 Sdílíme své poznatky a zkušenosti 

(internetové stránky společnosti Tesco, Hodnoty) 

2.4 Ocenění obchodního řetězce Tesco Stores ČR a.s. 

 

Tesco bylo jiţ několikrát oceněno za své sluţby odbornou i širokou veřejností. Základem 

filosofie společnosti je snaha poskytnout zákazníkovi to nejlepší a stát se obchodem pro 

všechny. Toto úsilí bylo jiţ nesčetně-krát oceněno tituly.  

V letech 2004, 2006 a 2007 bylo Tesco v soutěţi GE Money Multiservis vyhodnoceno jako 

Obchodník roku. Zároveň je drţitelem titulů Profesionál roku 2007 a Hypermarket roku v 

letech 2004, 2006, 2007 a 2008, Hypermarket/supermarket roku 2009 a TOP Retailer 

2008/2009.  

Oceněno bylo také za příkladnou péči a přístup ke svým zaměstnancům, a to v soutěţi Stejná 

šance – Zaměstnavatel roku 2008, určené firmám zaměstnávajícím sociálně či zdravotně 

znevýhodněné osoby. V roce 2005 bylo Tesco také ohodnoceno v soutěţi Personální projekt. 

Celosvětově významnou cenu Energy Globe Award v kategorii Země Tesco získalo v roce 

2008, a to za výstavbu energeticky úsporného obchodu v Ţatci (internetové stránky 

společnosti Tesco, Ocenění). 
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3 ANALÝZA PŘÍSTUPU OBCHODNÍHO ŘETĚZCE 

K ROZVOJI LIDSKÉHO POTENCIÁLU   

Společnost jako celek si cenní veškerých zkušeností svých zaměstnanců a snaţí se je v oblasti 

jejich dalšího rozvoje a vzdělávání všemoţně podporovat. Svým zaměstnancům se snaţí 

rozumět, identifikovat jejich silné stránky a nabídnout jim odpovídající kariérní růst. Výše 

uvedená tvrzení dokazuje mimo jiné  skutečnost, ţe společnost Tesco v květnu 2005 získala v 

soutěţi Zaměstnavatel roku 2005 cenu za nejlepší Personální projekt roku 2005 – Rozvojové 

programy. 

3.1 Specifikace předmětu analýzy 

Tématem této diplomové práce je rozvoj lidského potenciálu vybraného obchodního řetězce, 

přičemţ existuje celá řada moţností a postupů, jak tento potenciál efektivně rozvíjet, pro 

potřeby této práce jsem se zaměřil na oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců hypermarketu 

Tesco Ostrava Futurum.  

3.2 Použité postupy a metody analýzy 

Pro analýzu přístupu k rozvoji lidského potenciálu vybraného obchodního řetězce jsem zvolit 

rozhovory a konzultace s managementem hypermarketu, převáţně pak s personální 

manaţerkou hypermarketu, která je kompetentním osobou pro oblast vzdělávání a rozvoje. 

Bylo mi umoţněno nahlédnout do interních materiálů společnosti a v neposlední řadě jsem 

pro účely zjištění efektivnosti uplatňovaných postupů v oblasti vzdělávání a rozvoje v 

hypermarketu Tesco Ostrava Futurum čerpal informace z výsledků dotazníkového šetření. 

Vedení rozhovorů a konzultací s managementem hypermarketu probíhalo jak v prostředí 

hypermarketu, tak v neformálním prostředí. Celkem jsme realizovali čtyři schůzky za účelem 

provedení rozhovorů a nahlédnutí do interních materiálů obchodního řetězce a zbylé 

informace či konzultace jsem získal prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu 

s personální manaţerkou. Bohuţel management nesouhlasil s pouţitím interních materiálů 

jako příloh této práce. 

Jako druhou metodu analýzy jsem zvolil dotazníkové šetření. Cílem dotazování bylo zjištění, 

zda je nastolený systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v hypermarketu efektivní a přede 

vším, zda jej za srozumitelný, správně koncipovaný a efektivní povaţují sami zaměstnanci. 
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Šetření se realizovalo pomocí anonymního tištěného dotazníku, který byl sestaven po 

konzultaci s managementem daného hypermarketu a obsahoval celkem 20 otázek, do jedné 

uzavřených. Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu tří pracovních dní. Dotazníky byly 

distribuovány prostřednictvím personální manaţerky hypermarketu a osloveným 

zaměstnancům ponechány do třetího dne. K jejich sběru byl vyuţit sběrný box pro náměty, 

návrhy a připomínky zaměstnanců, umístěný na recepci hypermarketu.   

Po celou dobu dotazníkové šetření tak měli respondenti dotazník k dispozici, mohli lépe 

odhadnout jeho časovou náročnost, rozhodnout se, zda se dotazníkového šetření zúčastní a 

v neposlední řadě se k otázkám libovolně vracet. S výsledky šetření byl hypermarket 

seznámen prostřednictvím zpracované zprávy, která byla odevzdána personální manaţerce. 

Hypermarket zaměstnává 137 zaměstnanců, v tomto počtu jsou však zahrnuti i zaměstnanci 

údrţby, pracovníci čerpacích stanic, vedoucí pracovníci, pracovníci příjmu a bezpečnostní 

sluţby a management. Po konzultaci s managementem a na jeho popud byli pro dotazníkové 

šetření vytipováni pouze provozní zaměstnanci 3 úseků, u nichţ se management zajímal o 

jejich stanovisko k dané problematice. Konkrétně bylo sloveno 15 prodavačů s inkasem na 

úseku pokladní zóny, přičemţ se dotazníkového šetření rozhodlo zúčastnit 10 z nich. Dále 

bylo osloveno 20 prodavačů s inkasem na obchodních úsecích, z nichţ dotazník odevzdalo 15 

z nich. A v neposlední řadě byl dotazník rozdán 5 pracovníkům objednávek a kontroly zásob, 

přičemţ všichni vyplněný dotazník odevzdali. Celkem byl tedy dotazník rozdán 40 

respondentům, přičemţ vyplněný dotazník vrátilo 30 z nich, coţ představuje jeho 75% 

návratnost. 

3.3 Posouzení efektivnosti přístupu k rozvoji lidského potenciálu 

hypermarketu Tesco Ostrava Futurum 

Díky rozhovorům a konzultacím s managementem hypermarketu jsem zjistil, ţe má obchodní 

řetězec formulovanou koncepci vzdělávání a rozvoje. 

Identifikace vzdělávacích potřeb ve společnosti probíhá ve třech etapách. Jedná se o analýzu 

podnikových cílů. Následuje analýza úkolů, znalostí a dovedností jednotlivých skupin 

zaměstnanců, která vychází z poţadavků pracovních míst. A závěrečnou je analýza potřeb 

jednotlivých pracovníků na úrovni obchodních jednotek. 

V souvislosti se systémem vzdělávání obchodního řetězce Tesco Stores a.s. a není moţné 

opomenout jeho firemní vzdělávací instituci se sídlem ve Velké Británii. Po celé České 
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republice je vzdělávací systém společnosti podobně jako ve Velké Británii koordinován 

centrálním oddělením vzdělávání. U nás tato vzdělávací instituce ovlivňuje oblast vzdělávání 

především metodickou podporou a přípravou obsahu školení. 

S ohledem na počty zaměstnanců nelze hovořit u HM Tesco Ostrava v rámci jeho 

vzdělávacího procesu přímo o individuálním plánování vzdělávání.  Nicméně plány 

vzdělávání jsou přizpůsobovány potřebám a poţadavkům zaměstnanců dle organizační 

hierarchie a potřebám a poţadavkům konkrétních pracovních míst. Současně je však nutné, 

aby korespondovaly se standardy vzdělávací instituce Tesco Academy. 

V tzv. tréninkových plánech jsou uvedeny potřeby jednotlivých oddělení a související plány 

osobního rozvoje. Ze strategických dokumentů obchodního řetězce jsou vybírány oblasti, v 

kterých je identifikována zvýšená potřeba dalšího vzdělávání jak na úrovni společnosti jako 

celku, tak na úrovni jednotlivých regionů. Zaměstnanci jsou tak průběţně proškolováni 

formou školení v oblastech, které určí centrála. Ta kaţdoročně rozhodne, jaké pozice budou 

proškoleny. Tyto plány jsou realizovány na období jednoho fiskálního roku. Je určen oblastní 

školitel, který následně proškolí i personálního manaţera. Většinou se jedná o školení 

v oblastech manaţerských dovedností, lidských zdrojů, obchodně právní tématiky, 

počítačových dovedností apod. Společnost tedy ve většině případů nevyuţívá nabídek 

externích vzdělávacích institucí, ale snaţí se tuto oblast pokrýt z řad proškolených vlastních 

zaměstnanců. 

V HM Tesco Ostrava se můţeme setkat s vyuţitím následujících metod vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců: školení, instruktáţ při výkonu práce, rotace práce a další, tedy metody 

vyuţívané na pracovišti, které se nejčastěji vyuţívají pro zaměstnance provozu. Pro 

vzdělávání pracovníků na vedoucích a manaţerských pozicích je pak vyuţíváno např. 

brainstormingu, názorných demonstrací, hraní rolí, koučování a mnohých dalších. 

Management s HM Tesco Ostrava potvrzuje, ţe mají zaměstnanci moţnost spolurozhodovat o 

výběru vzdělávacích a rozvojových aktivit. Doplňuje, ţe z jeho strany se zaměstnancům v této 

oblasti dostává plné podpory a motivace. Nabídku vzdělávaní a rozvoje pak management 

povaţuje za koncepčně velice zdařilou a pro potřeby s HM Tesco Ostrava zcela dostačující. 

3.3.1 Rozvojové programy 

Nejen HM Tesco Ostrava ale i společnost jako celek nabízí pro účely rozvoje a vzdělávání 

svým zaměstnancům bohatý výběr rozvojových programů. Jejich hlavní přínos tkví v tom, ţe 

společnost vyuţívá interních kandidátů na volné pracovní pozice. Společnost tak zuţitkuje 
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jejich nově nabité znalosti a dovednosti v podobě návratnosti investic do jejich vzdělávání a 

rozvoje.  

Přihláška do jednotlivých rozvojových programů musí obsahovat odůvodnění zájmu 

dotyčného zaměstnance, jeho sebehodnocení a hodnocení a odůvodnění jeho přímého 

nadřízeného. Po výběru potenciálních uchazečů následuje jejich účast v assessment centre, 

individuální rozvojový program, validace neboli zhodnocení rozvoje po ukončení 

rozvojového programu a případný nástup na novou pracovní pozici.  

Assessment centre je většinou jednodenní. Podmínkou účasti v assessment centre je 

minimálně půlroční pracovní působení zaměstnance u společnosti. Po absolvování assessment 

centra je účastník vyhodnocován – výstupem je konstatování, ţe je buď připraven do období 3 

- 6 měsíců nebo nepřipraven. Pokud byl účastník assessment centre neúspěšný, je moţné 

podat přihlášku opětovně.  

Kaţdému vybranému účastníkovi rozvojového programu je přidělen „sponzor“, který je 

odpovědný za plnění tréninkového plánu dotyčného a pravidelně jeho zaškolovaní hodnotí. 

Interní rozvojové programy jsou sloţeny ze dvou částí – všeobecné a speciální části, která je 

zaměřena na konkrétní oblast jedince, např. lidské zdroje, potraviny atd.  

Zaměstnancům není po ukončení rozvojových programů předán ţádný výstupní list o 

absolvování. Důvodem je fakt, ţe jsou programy zaměřeny čistě na vyuţití získaných znalostí 

a dovedností pro obchodní řetězec Tesco. 

3.3.2 Interní programy 

Program Specialista, jak jiţ sám název napovídá, je individuálně šitý na míru kaţdému 

zaměstnanci, který se chce ucházet o specializovanou pozici. Jedná se o flexibilní program, 

vhodný pro nové i stávající členy pracovního týmu, kteří splňují nominační kritéria. 

Zaměstnanec volí, o jakou z pozic by měl zájem. Konkrétně vybírá z pozic pracovník 

objednávek a kontroly zásob, koordinátor pokladní zóny, pracovník kontroly cen a 

marketingu, pracovník kontroly dat a zboţí, pracovník na oddělení informace a reklamace, 

pracovník příjmu zboţí, pekař, vkladač dat a kontrolor vystavování zboţí. A díky tomuto 

rozvojovému programu si rozšíří své znalosti a dovednosti o takové, které daná pracovní 

pozice vyţaduje. V případě zájmu o tento rozvojový program zaměstnanec odevzdá přihlášku 

personálnímu manaţerovi, nadřízenému a řediteli. Následuje pohovor a personálním 

manaţerem, tréninkový plán v rozsahu 3 aţ 6 měsíců, stanovení sponzora, samotný trénink a 

validace. 
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Kaţdý zaměstnanec, který splní základní podmínky, především pak 6 měsíců v HM Tesco 

Ostrava, se můţe zúčastnit assesssment centre a po jeho úspěšném absolvování být zařazen do 

programu vedoucí úseku na přípravu nových vedoucích. V případě zájmu o tento rozvojový 

program podává zaměstnanec jako v předešlém programu přihlášku, absolvuje assessment 

centre, je mu stanoven příslušný tréninkový plán, stanoven sponzor, absolvuje tzv. 

„tréninkové dny“, odevzdává průběţně tzv. ABCD formuláře (sebehodnotící dotazníky) a 

následuje validace. 

Předposlední, ovšem neméně atraktivním rozvojovým programem je program manažer. 

Spočívá v tom, ţe kaţdý zaměstnanec, kterého nominuje jeho nadřízený nebo ředitel, se můţe 

zúčastnit assessment centre a po jeho úspěšném absolvování je zařazen do výše jmenovaného 

programu na přípravu nových manaţerů. Samotný průběh je stejný jako v případě předešlého 

programu. 

Dalším z interních rozvojových programů je program ředitel. Pro jeho absolvování je nutné 

mít praxi na vedoucí pozici v HM Tesco Ostrava a nominaci příslušného ředitele. 

Zaměstnanec poté absolvuje assessment centre a následuje jeho příprava na nového ředitele 

obchodní jednotky. 

Originální je dle mého názoru i program Tesco Week In Store Together (TWIST) neboli 

program pro získávání zkušeností z provozu, který vychází z firemní filozofie obchodního 

řetězce „vše pro zákazníka“. Spočívá v tom, ţe management, zaměstnanci distribučního 

centra a centrály projdou v průběhu jednoho týdne, respektive pěti pracovních dní, postupně 

všemi pracovními pozicemi. Tento program pak absolvují kaţdoročně. 

Výhodou těchto rozvojových programů je podle personální manaţerky například skutečnost, 

ţe se uvolní nějaká pracovní pozice v kterékoliv obchodní jednotce a společnost má moţnost 

nejprve vyhledat vhodného kandidáta v rámci svých interních moţností z řad úspěšných 

absolventů těchto rozvojových programů. Další vyuţití těchto úspěšných účastníků spatřuje v 

situaci, kdy některý z pracovníků nastoupí dlouhodobou pracovní neschopnosti. V takovém 

případě jej opět na omezenou dobu nahradí zaměstnanec, který má díky absolvování 

příslušného rozvojového programu odpovídající kvalifikaci na tuto pozici. 

Mohlo by se zprvu zdát, ţe princip rozvojových programů můţe také způsobovat rivalitu na 

pracovištích, úmyslné nedoporučování absolvování daného rozvojového programu přímým 

nadřízeným, který se můţe cítit na své pracovní pozici ohroţen apod. Personální manaţerka 

ovšem tyto obavy rezolutně odmítá. Z dosavadní zkušenosti konstatuje, ţe zaměstnanci 
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moţnosti absolvování těchto programů vnímají jako moţnost profesního růstu. S úmyslným 

nedoporučením podřízeného ze strany vedoucího pracovníka se ve své praxi setkala pouze 

jednou a situace byla řešena tak, ţe ředitel obchodní jednotky zaměstnance do programu 

doporučil a ten jej tak měl moţnost absolvovat. 

Dále se mohou zaměstnanci účastnit tzv. „rozvojových dnů“, které spočívají v tom, ţe 

účastníci obdrţí během jednoho dne základní informace a aktuality většinou ze dvou 

tematických oblastí. Účastnit se mohou i úspěšní absolventi assessment cente.  

Společnost jiţ bohuţel neuskutečňuje hodnocení vzdělávání svých zaměstnanců, jako tomu 

bylo v minulosti formou anonymních dotazníků, které slouţily jako zpětná vazba. Kaţdoročně 

je však zaměstnancům předkládán dotazníkový průzkum „Náš názor“. Jeho cílem je od roku 

2001, kdy byl vyuţit poprvé, zjištění aktuální „nálady ve společnosti“.  Tato anketa je 

rozdělena na 6 oblastí, přičemţ jedna z nich zkoumá i názory zaměstnanců na kvalitu a 

kvalitu rozvojových a vzdělávacích aktivit, které společnost nabízí. 

3.3.3 Externí programy 

V neposlední řadě nelze opomenout důleţitost externích programů. Konkrétně společnost 

pravidelně umoţňuje vstup externím uchazečům do programů Expres a Excel. 

Program Expres je určen pro externí uchazeče o vedoucí nebo manaţerské pozice ve 

společnosti. Podmínkou pro přihlášení je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a 

alespoň roční praxe – ideálně v obchodní oblasti a flexibilita a mobilita uchazeče. Společnost 

si je vědoma faktu, ţe na volné pozice není moţné dosazovat pracovníky jen z vlastních řad, 

ale jak řekla sama personalistka, je nutné přijímat i „novou krev“. Tato domněnka má podle 

mého názoru své opodstatnění. „Pracovník zvenčí“, můţe společnosti přinést nové poznatky, 

změnu pracovního klimatu ve skupině, objektivitu apod. 

O druhém programu bych se rád zmínil podrobněji. Jedná se o program s názvem Excel a je 

určen rovněţ externím uchazečům, konkrétně absolventům, o manaţerské pozice v Tescu. 

Podmínkou pro přihlášení je úplné vysokoškolské vzdělání (dosaţení akademického titulu 

„bakalář“ nepostačuje), komunikativní angličtina a taktéţ mobilita a flexibilita. Dalším 

poţadavkem je pak praxe v rozsahu maximálně 2 roky. Do absolventského programu se téţ 

mohou přihlásit zaměstnanci centrální kanceláře a provozoven, splňující stejné podmínky. 

Přihlašování do tohoto programu probíhá přes webové stránky společnosti. Výběrová řízení 

probíhají ve 3 kolech formou telefonického před-výběru, osobního pohovoru a assessment 
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centre. Po pohovoru postupují úspěšní kandidáti do assessment centre, na základě kterého 

jsou vybráni finální účastníci programu. Ti si nejprve zvolí lokalitu, o kterou mají přednostně 

zájem. Společnost se snaţí tomuto poţadavku vyhovět. Program trvá jeden rok a skládá se 

z několika částí. Kaţdý účastník prochází rozvojovým centrem, následně konkrétními 

pozicemi napříč odděleními tak, aby byl dostatečně připraven na cílovou pozici. Důvodem je 

skutečnost, ţe společnost na ně nahlíţí jako na budoucí vedoucí pracovníky a v této 

souvislosti se řídí úvahou, ţe pokud má dotyčný v budoucnu tyto pracovníky vést, je ţádoucí, 

aby věděl, co práce na jednotlivých pozicích obnáší a případně zjistil, zda a jak by šla 

zefektivnit.  V další části programu je účastníkovi vybráno oddělení, které jej nejvíce zaujalo 

a jeho další působení je spjato právě s tímto oddělením. Všichni kandidáti mají svého 

sponzora (mentora), senior manaţera, který kariérně podporuje konkrétního zaměstnance, ale 

není jeho přímým nadřízeným. Po uplynutí jednoho roku, tj. po ukončení programu se 

většinou místo výkonu práce mění v závislosti na volné pozici. Vţdy však po předchozí 

dohodě s uchazečem. Je třeba zmínit, ţe jiţ samotným nástupem do programu získává 

účastník automaticky pracovní poměr na dobu neurčitou.  

Nejen hypermarket Tesco Ostrava Futurum, ale i celý obchodní řetězec Tesco disponuje 

uceleným systémem vzdělávání a rozvoje, který je dle mého názoru na poměry místního 

trţního prostředí velice propracovaný a ve své podstatě unikátní. 
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3.4 Výsledky analýzy rozvoje lidského potenciálu zaměstnanců 

hypermarketu Tesco Ostrava Futurum 

Na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci hypermarketu Tesco Ostrava Futurum, 

jsem vypracoval analýzu rozvoje lidského potenciálu jeho zaměstnanců. 

Dotazníkové šetření se tedy zúčastnilo, jak jiţ bylo zmíněno, 10 prodavačů s inkasem na 

úseku pokladní zóny, 15 prodavačů s inkasem na obchodních úsecích a 5 pracovníků 

objednávek a kontroly zásob (příloha č. 2, graf 3-20).  

17% respondentů je ve společnosti zaměstnáno více neţ 5 let. Dalších  63% zaměstnanců, 

kteří se dotazníkové šetření účastnili, uvedlo 3-4 roky. Následovalo 13% zaměstnanců, kteří 

uvedli, ţe v hypermarketu působí 1–2 roky. Ostatní oslovení, představující 7% zaměstnanců, 

v hypermarketu pracují méně neţ 1 rok (příloha č. 2, graf 3-19). 

90% respondentů jsou ţeny (příloha č. 2, graf 3-17) a 60% oslovených zaměstnanců má 

ukončeno středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, u 40% respondentů je nejvyšším 

dosaţeným vzděláním základní a ţádný z dotazovaných nemá vysokoškolský titul či vyučení 

v oboru (příloha č. 2, graf 3-18). 
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Graf 3-1 Spokojenost s množstvím získaných informací při zaškolování 

 

Z grafu 3-1 je patrné, ţe 87% zaměstnanců bylo s s mnoţstvím informací, které získali v 

rámci zaškolování na svou pozici, vesměs spokojeno. Naprostou spokojenost s mnoţstvím 

těchto informací pak vyjádřilo 37% všech dotazovaných. Naopak 13% respondentů, které 

představují 4 zaměstnanci, uvedli, ţe mají-li posoudit tuto oblast, byli spíše nespokojeni. 

Graf 3-2 Motivace ze strany nadřízeného k dalšímu vzdělávání 

 

Na základě 90% kladných odpovědí dotazovaných můţeme konstatovat, ţe nadřízení motivují 

své podřízené k dalšímu vzdělávání v rámci HM Tesco. Pouze 3 osoby uvedli, ţe motivaci ze 

strany nadřízeného v tomto směru spíše nepociťují (graf 3-2), ty pak představují 10% 

zaměstnanců. 
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Graf 3-3 Potřeba vzdělávat se a zdokonalovat ve svém povolání 

 

Celých 67% dotazovaných vnímají potřebu se vzdělávat a zdokonalovat ve svém povolání. 

Dalších 27% zaměstnanců je této moţnosti spíše nakloněno. Negativní stanovisko zaujal 

pouze jeden respondent, který tuto potřebu neshledává. Této odpovědi byl nakloněn i další z 

respondentů, i tak společně představují 6% zaměstnanců (graf 3-3). 

Graf 3-4 Informování ze strany obchodního řetězce o možnostech dalšího vzdělávání  

 

53% dotazovaných je toho názoru, ţe získávají ze strany obchodního řetězce dostatek 

informací o moţnostech dalšího vzdělávání. K tomuto tvrzení se přiklání i dalších 37% 

respondentů. Tento dojem však nemá 10% oslovených zaměstnanců, kteří se domnívají, ţe 

dostatečné informace spíše nedostávají. Nikdo z oslovených však nenabyl striktního dojmu, 

ţe by v této oblasti nebyl informován dostatečně (graf 3-4). 
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Graf 3-5 Zájem ze strany obchodního řetězce o rozvoj zaměstnanců 

 

Celkových 90% oslovených zaměstnanců nabývá dojmu, ţe se obchodní řetězec prokazuje 

dostatečný zájem o jejich rozvoj. Zcela přesvědčena je o tom celá polovina respondentů. 10% 

respondentů si tím jiţ tak jisto není, 1 respondent dokonce uvedl, ţe zájem o rozvoj 

zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nepociťuje (graf 3-5). 

Graf 3-6 Spokojenost s množstvím nabízených vzdělávacích programů 

 

S mnoţstvím nabízených vzdělávacích programů vyjadřuje naprostou spokojenost 50% 

dotazovaných, dalších 30% respondentů se připojuje spíše ke kladnému stanovisku. Zbylých 

20% respondentů, představovaných 6 zaměstnanci, s nabídkou spokojeno spíše není. Jeden 

zaměstnanec dokonce vyjádřil v tomto směru svou nespokojenost (graf 3-6). 
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Graf 3-7 Spokojenost s koncipováním nabídky vzdělávání 

 

33% respondentů povaţuje nabídku vzdělávání obchodního řetězce za správně koncipovanou, 

47% dotazovaných je tomuto stanovisku taktéţ připojuje, ovšem s menší razancí.          

Zbylým 20% zaměstnanců hypermarketu v tomto směru spokojenost spíše či vůbec nepociťují 

(graf 3-7). 

Graf 3-8 Účast ve vzdělávacím programu v současnosti 

 

Z grafu 3-8 je patrné, ţe 43% dotazovaných se v současné době účasní některého ze 

vzdělávacích programů, které obchodní řetězec nabízí.  
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Graf 3-9 Možnost účasti v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit dle svých 

požadavků 

 

Podle 63% dotazovaných zaměstnanců je moţné se účastnit vzdělávacích a rozvojových 

aktivit, které obchodní řetězec nabízí dle svých poţadavků. 27% zaměstnanců se k nim spíše 

připojuje. Zbylých 10% respondentů s nimi spíše nebo vůbec nesouhlasí, jelikoţ nemájí pocit, 

ţe by hypermarket naslouchal jejich poţadavkům v této oblasti (graf 3-9). 

Graf 3-10 Očekávání a požadavky na vzdělávání a rozvoj 

 

Celkem 19 dotazovaných si od vzdělávání v obchodním řetězci očekává zvýšení své pracovní 

výkonnosti a kvality práce. 13 zaměstnanců dále uvedlo, ţe by vzděláváním rádi docílili 

zlepšení svého postavení v rámci pracovního týmu. Pracovní postup očekává od absolvování 

vzdělávání v rámci obchodního řetězce 18 dotazovaných. 27 zaměstnanců vnímá vzdělávání u 

daného obchodního řetězce jako příleţitost pro získání kvalifikace a pro 16 zaměstnanců 

hypermarketu je nabízené vzdělávání moţností, jak uplatnit vlastní potenciál při nových 

příleţitostech (graf 3-10). 
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Graf 3-11 Využití získaných znalosti a dovednosti v rámci vzdělávacích programů  

u případného nového zaměstnavatele 

 

Přesná polovina dotazovaných dospěla k názoru, ţe získané znalosti a dovednosti by v 

případě přechodu k jinému zaměstnavateli měla moţnost vyuţít. 8% dotazovaných se k této 

úvaze spíše přiklání a zbylí zaměstnanci o tom v takové míře přesvědčeni nejsou (graf 3-11). 

Graf 3-12 Rivalita mezi kolegy díky nastavenému systému vzdělávání a rozvoje 

 

Pouze 5 dotazovaných moţnost rivality mezi kolegy z důvodu nastoleného systému 

vzdělávání a rozvoje v obchodním řetězci rezolutně popřelo. 53% zaměstnanců jim dává za 

pravdu, ale své stanovisko nevyjadřuje s takovým přesvědčením, jako je tomu u předešlé 

skupiny respondentů. Zbylých 30% respondentů nezavrhuje moţnost, ţe by tento systém 

mohl mít svůj podíl na případných neshodách mezi kolegy (graf 3-12). 
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Graf 3-13 Objektivní přístup nadřízeného při hodnocení zaměstnance 

 

87% dotazovaných se nesetkalo se situací, kdy by nadřízený neobjektivně hodnotil některého 

ze svých podřízených. S touto situací májí zkušenost 4 oslovení (graf 3-13). 

Graf 3-14 Pocit nahraditelnosti v rámci působení zaměstnance v obchodním řetězci 

 

Z grafu 3-14 je patrné, ţe 27% dotazovaných nabývá dojmu, ţe je jako zaměstnanec pro 

obchodní řetězec lehce nahraditelným. Dalších 20% respondentů se k jejich názorů přiklání. 

Opačné stanovisko zaujímá větší či menší měrou zbylých 53% zaměstnanců. 
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Graf 3-15 Zájem o kariérní posun v rámci obchodního řetězce 

 

O kariérní posun v rámci HM Tesco má zájem celých 97% zaměstnanců. Pouze jeden 

zaměstnanec tuto potřebu nepociťuje. 

Graf 3-16 Budoucnost v obchodním řetězci 

 

Stejně jako u předešlého dotazu můţeme konstatovat, ţe 97% oslovených by rádo spojovalo 

svou budoucnost právě s tímto obchodním řetězcem. Negativně se vyjádřil pouze 1 ze 

zaměstnanců (graf 3-16). 
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3.5 Shrnutí výsledků analýzy rozvoje lidského potenciálu zaměstnanců 

hypermarketu Tesco Ostrava Futurum 

Oslovení respondenti jsou ve většině spokojeni s mnoţstvím informací, které v rámci 

zaškolování na svou pracovní pozici získali. Nadřízení motivují své podřízené k dalšímu 

internímu vzdělávání. Více neţ polovina dotazovaných rovněţ poukázala na fakt, ţe cítí 

potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve svém povolání.  

Ve většině případů jsou zaměstnanci spokojeni s informováním ze strany obchodního řetězce 

v oblasti nabídky dalšího vzdělávání a 90% oslovených respondentů dokonce nabývá dojmu, 

ţe ze strany obchodního řetězce lze vysledovat nefalšovaný zájem o rozvoj zaměstnanců.   

S mnoţstvím nabízených vzdělávacích programů vyjadřuje naprostou spokojenost polovina 

oslovených respondentů a dalších 30% se k tomu stanovisku rovněţ přiklání. Podle většiny 

zaměstnanců je tato nabídka koncipována správně. 43% respondentů se v období 

dotazníkového šetření účastní některého z nabízených vzdělávacích a rozvojových programů, 

přičemţ by je rádo následovalo 27% zaměstnanců, kteří účast v některém z nich silně zvaţují. 

Více neţ polovina dotazovaných dospěla k názoru, ţe můţe volit mezi vzdělávacími a 

rozvojovými aktivitami, které obchodní řetězec v rámci nabídky v této oblasti nabízí, dle 

svých poţadavků.  

Více neţ polovina dotazovaných si od účasti v některém z nabízených vzdělávacích programů 

slibuje zvýšení své pracovní výkonnosti a kvality práce, pracovní postup a moţnost, jak 

uplatnit vlastní potenciál při nových příleţitostech. Celých 90% oslovených vnímá vzdělávání 

u daného obchodního řetězce jako příleţitost pro získání kvalifikace. Pouze 43% je 

přesvědčeno, ţe by formou dalšího vzdělávání mohli docílit zlepšení svého postavení 

v pracovním týmu. O případném vyuţití získaných znalostí a dovedností, v rámci vzdělávání 

přes zmiňovaný obchodní řetězec, u potenciálního nového zaměstnavatele je přesvědčena 

rovná polovina respondentů. 

Za případného viníka rivality mezi kolegy nepovaţuje více neţ polovina dotazovaných 

nastavený systém vzdělávání a rozvoje, 30% dotazovaných ovšem tento názor nesdílí. 87% 

dotazovaných se rovněţ za dobu své působnosti v obchodním řetězci nesetkalo se situací, kdy 

by nadřízený neobjektivně hodnotil některého ze zaměstnanců. Naopak zkušenost s ním mají 

4 respondenti.  
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Více neţ polovina oslovených nenabyla doposud dojmu, ţe by byli pro obchodní řetězec 

lehce nahraditelná. 97% zaměstnanců by rádo docílilo kariérního posunu a spojují tak svou 

budoucnost s daným obchodním řetězcem. 
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4 NÁMĚTY A DOPORUČENÍ PRO VYBRANÝ OBCHODNÍ 

ŘETĚZEC V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÉHO 

POTENCIÁLU  

Nastolený systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců daného hypermarketu je ze značné části 

inspirován obchodním řetězcem Tesco ve Velké Británii. Na základě výsledků analýzy 

přístupu k rozvoji lidského potenciálu daného hypermarketu se domnívám, ţe společnost má 

po teoretické stránce velice propracovaný systém vzdělávání a rozvoje.  

Zaměstnanci jsou ve většině případů spokojeni s mnoţstvím získaných informací při 

zaškolování. Jedná se o pozitivní výstup, jelikoţ právě správně nastavené vstupní zaškolovaní 

přispívá nemalou měrou k úspěšné adaptaci nového zaměstnance. 

S ohledem na počty zaměstnanců, hypermarket argumentuje nemoţností individuálního 

přístupu k plánování vzdělávání. Osobně jsem ale toho názoru, ţe je jedná pouze o obavy 

z časové náročnosti tohoto kroku. Zásadní problém spatřuji v centrálním plánování školení. 

Zaměstnanci jsou tak proškolováni v oblastech, které určí centrála bez ohledu na poţadavky 

zaměstnanců samotných. Tuto mou domněnku ovšem do jisté míry popírají výsledky 

dotazníkové šetření, ze kterých vyplynulo, ţe více neţ polovina dotazovaných dospěla 

k názoru, ţe můţe volit mezi vzdělávacími a rozvojovými aktivitami, které obchodní řetězec 

v rámci nabídky v této oblasti nabízí, dle svých poţadavků. 

Ve většině případů jsou zaměstnanci spokojeni s informováním ze strany obchodního řetězce 

v oblasti nabídky dalšího vzdělávání a stejně tak i s mnoţstvím nabízených vzdělávacích 

programů a koncipováním jejich nabídky. V tomto směru tedy obchodní řetězec vykazuje 

velice pozitivní odezvy z řad zaměstnanců a na takového úrovni by měl nabídku vzdělávání a 

rozvoje minimálně udrţovat. 

Pokud bych měl zhodnotit metody vzdělávání, není moţné se nezmínit o promyšleném 

systému rozvojových programů, které jsou pro české prostředí, troufám si říct, unikátní. 

V této oblasti je jiţ ve volbě programu ponechána jednotlivým zaměstnancům „volná ruka“ a 

výběr je opravdu bohatý. Jakkoliv jsem apeloval na individuálnější přístup k plánování 

vzdělávání a rozvoje v oblasti školení, systém rozvojových programů mohu v tomto směru 

pouze a jen vyzdvihnout. Obchodní řetězec nabízí zaměstnancům opravdu rozsáhlou škálu 

rozvojových programů, které z pohledu nezávislého pozorovatele musejí v zaměstnancích 

chtě nechtě vzbudit dojem, ţe v případě patřičného zájmu a motivace jim překáţky 
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v kariérním růstu kladeny zaručeně nebudou. Obchodní řetězec by se měl zaměřit i na zvýšení 

motivace ke vzdělávání a rozvoji u těch zaměstnanců, kteří jsou doposud v tomto směru 

pasivní. 

Velice inspirující se můţe na první pohled zdát i fakt, ţe obchodní řetězec díky nesporně 

pestré nabídce rozvojových programů v případě potřeby vyuţívá interních kandidátů na volné 

pracovní pozice. V této souvislosti a s odkazem na všechny získané poznatky z rozhovorů a 

konzultací s managementem hypermarketu jsem se ovšem neubránil úvahám, zda zaměstnanci 

nejsou díky takto nastavenému systému, kdy je několik jejich kolegů ihned schopno zastat 

práci, pojící se k jejich pracovní pozici, pod neustálým psychickým tlakem.   

Výše uvedené úvahy pak podtrhují výsledky dotazníkového šetření, ze kterých  vyplynulo, ţe 

30% oslovených respondentů nevyvrací moţnost, ţe by tato strategie obchodního řetězce 

mohla neúmyslně vnášet do pracovního prostředí rivalitu mezi kolegy. Čtyři zaměstnanci byli 

svědky situace, kdy přímý nadřízený podal neobjektivní hodnocení zaměstnance a tím mohl 

zapříčinit jeho nezařazení do rozvojového programu. Tato tvrzení sice mohou mít podstatu 

v nesympatiích a dalších aspektech, ale mimo jiné i ve skutečnosti, ţe se dotyčný cítil na své 

pracovní pozici ohroţen.  

Na tyto výstupy bych se doporučoval zaměřit. Východisko vidím ve snaze nadřízených, 

managementu i obchodního řetězce jako celku vyvíjet větší iniciativu v oblasti motivace 

zaměstnanců, posílení jejich identity s organizací apod. Doporučoval bych také pravidelné 

rozhovory zaměstnanců s přímým nadřízeným a účast úseku v team buildingových aktivitách..  

V neposlední řadě si dovolím poznámku k výstupům z jednotlivých rozvojových programů. 

Jejich absolventi nedostávají ţádné potvrzení o jejich absolvování, osvědčení apod. Mohou se 

o nich zmínit ve svém ţivotopise, ale dokladovat jejich absolvování nikterak nemohou. Snad i 

toto můţe být důvodem, proč pouhá polovina dotazovaných zaměstnanců dospěla k názoru, 

ţe získané znalosti a dovednosti bude moci uplatnit i u potenciálního nového zaměstnavatele.  

Myslím si, ţe by změna v podobě potvrzení o absolvování rozvojového programu mohla na 

zaměstnance působit jako další motivující prvek. Ačkoliv personální manaţerka namítala, ţe 

jsou programy ušity na míru jejich obchodního řetězce a u jiného zaměstnavatele 

nevyuţitelné, dovolím si nesouhlasit. Jakýkoliv bod ţivotopisu, dokladující aktivitu 

zaměstnance v oblasti osobního rozvoje lze přeci jen ocenit. 

Na druhou stranu ovšem bezesporu takto vynaloţené prostředky do rozvojových programů 

představují pro obchodní řetězec jistotu návratnosti investic v podobě ušetření nemalých 
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finančních prostředků, které by v jiném případě museli investovat do organizace výběrových 

řízení. 

Velmi přitaţlivé pro externí uchazeče mohou být i nabízené externí programy Expres a Excel. 

Dovedu si představit, ţe by obdobné programy byly přínosem i pro celou řadu jiných 

organizací nehledě na odvětví, ve kterém působí. 

V souvislosti se vzdělávacím procesem mám ovšem výtku k hodnocení vzdělávacích aktivit.  

Vnímám v tomto případě nutnost návratu hypermarketu, ne-li celého obchodního řetězce, ke 

strategickému pojetí hodnocení vzdělávání. Odkaz managementu na anketu „Náš názor“ 

povaţuji za „krycí manévr“ a domnívám se, ţe výsledky, které přináší, nejsou určitě 

směrodatnými pro jednotlivá školení. Anketa spíše poukazuje na momentální naladění 

zaměstnanců na vzdělávání a rozvoj, ale určitě nemůţe nahradit celý proces hodnocení 

vzdělávacích aktivit. 

Výše zmiňovanou anketu spolu s tzv. „Rozvojovými dny“, program TWIST a jinými 

podobnými aktivitami, které obchodní řetězec pravidelně realizuje, však na druhou stranu 

povaţuji za efektivní způsob a snahu, jak zaměstnance zapojit do dění v hypermarketu a 

obchodním řetězci jako celku, stmelit pracovní kolektiv, poukázat na fakt a ţe hodnoty 

společnosti nemusejí být jen „prázdné“ poučky. 

Otázky pocitu nahraditelnosti zaměstnance, zájmu o kariérní posun a spojení budoucnosti 

s daným obchodním řetězcem značí, ţe většina zaměstnanců by si ráda své pracovní místo 

udrţela a pro obchodní řetězec pracovala i v budoucnu. Do jaké míry jde o pravdivé odpovědi 

a do jaké o automatickou, nepromyšlenou odpověď či dokreslenou obavou o zjištění identity 

respondenta, a s ním pojící se negativní dopady, si však nedovoluji odhadovat. 

Celkově hodnotím nastavený systém jako unikání, efektivní a nejen pro nově příchozí 

zaměstnance zajímavý a pokud se obchodní řetězec rozhodne zabývat alespoň některými dle 

mého názoru drobnými nedostatky, není pochyb, ţe si udrţí svou efektivitu i v budoucnu. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak vybraný obchodní řetězec přistupuje k rozvoji 

lidského potenciálu, včetně zjištění efektivnosti uplatňovaných postupů. Z výše uvedené 

analýzy vyplývá, ţe nejen vybraný hypermarket, ale i obchodní řetězec jako celek, dbají na 

vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců a disponují pro tuto oblast velice propracovaným 

systémem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Snaţí se všemoţnými prostředky rozvíjet 

vědomosti a dovednosti svých zaměstnanců, jelikoţ si je vědom nutnosti investic do lidských 

zdrojů pro jejich nepostradatelnost.  

Nastolený systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců má ve své teoretické podstatě velice 

efektivní podobu, která je inspirována mezinárodními zkušenostmi, získanými společností 

Tesco ve Velké Británii. Ovšem v praxi vykazuje drobné rezervy, které by bylo na škodu 

neodstranit – nejlépe s důrazem na regionální a celostátní odlišnosti trhů a s apelem na fakt, ţe 

obchodní řetězec  spadá do odvětví, které je charakteristické vysokou mírou fluktuace 

zaměstnanců. Tento ukazatel jde pak ruku v ruce s nízkým stupněm identity zaměstnanců 

s organizací a má negativní dopady na ekonomiku, firemní kulturu a celkovou image 

obchodního řetězce. 

Systém vzdělávání a rozvoje, který daný obchodní řetězec nastolil, lze jen doporučit i 

ostatním subjektům, kteří by si dozajista z rozmanité škály rozvojových programů a metod 

vybraly a zvolily ty, které by korespondovaly s jejich poţadavky a záměry v této oblasti. 

Díky zpracování této bakalářské práce jsem měl moţnost podat nezávislý pohled na rozvoj 

lidského potenciálu daného obchodního řetězce a poukázat na efektivnost uplatňovaných 

postupů, poukázat na slabé i silné stránky tohoto nastoleného systému vzdělávání a rozvoje a 

reagovat na ně navrţením adekvátními náměty a doporučeními.  

Domnívám se, ţe výše uvedené cíle byly splněny a věřím, ţe získané poznatky, náměty a 

doporučení budou minimálně pro hypermarket Tesco Ostrava Futurum, stejně přínosné, jaké 

byly pro mou osobu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

HM - hypermarket 
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