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ABSTRAKT  

Téma: Hodnocení efektivnosti vzdělávání a výcviku 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vzdělávání a výcviku  

ve výrobě drátů v dané společnosti s cílem analyzovat, zhodnotit a případně předložit návrhy 

ke zlepšení. 

 Práce je rozdělena na pět částí. První část se zabývá teoretickými východisky, popisuje 

základní metody, systém měření, význam vzdělávání, následně pak jeho zpětnou vazbu  

a hodnocení efektivnosti. Tato část řeší i význam lidského faktoru ve společnosti. Druhá část 

analyzuje současný stav ve společnosti OSRAM Česká republika s.r.o., je zde popsána 

charakteristika společnosti, její výrobní aktivity a rozsah exportu. Ve třetí části je popsán 

současný stav procesu vzdělávání a hodnocení efektivnosti vzdělávání. Čtvrtá část je část 

praktická, která popisuje postup při realizaci metodiky a její následné zhodnocení. V poslední 

části je zpracován návrh pro zlepšení současné metodiky. 

Klí čová slova: vzdělávání, školení, výcvik, hodnocení, měření, efektivnost, dotazník, 

zaměstnanec, účastník, společnost 

 

ABSTRACT 

Topic: Measurements of Education and Training Effectiveness 

This bachelor thesis is focused on the evaluation of education and training effectiveness in the 

fine wire production of company OSRAM Česká republika s.r.o. with the goal to analyse, 

evaluate and eventually suggest proposals for improvement. 

The thesis is divided into five main parts. The first part is devoted to theory, describes basic 

methods, measurement systems, education importance, sequentially its feed back and 

effectiveness evaluation. This part is also devoted to the importance of human factor in a 

company. The second part analyses the current status in the company OSRAM Česká 

republika s.r.o., it contains company characteristics, its production activities and export 

volume. There is described actual status of the education process and effectiveness evaluation 

in the third part. The fourth part describes an application of the methodology and its 

evaluation. The last part suggests proposals for improvement of the today’s methodology. 

Keywords: education, schooling, training, evaluation, measurement, effectiveness, 

questionnaire, employee, participant, trainee, company 
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ÚVOD 

 Úspěšné společnosti dnes už velmi dobře ví, že chtějí-li patřit k těm nejlepším 

v konkurenci, potřebují k dosažení tohoto cíle výkonné, vysoce erudované, vzdělané, 

motivované a současně loajální a spokojené zaměstnance. Takové zaměstnance si musí 

společnost připravit sama. Je pravdou, že vzdělávání je důležité, ale pouze vzdělávání 

samotné účinný systém řízení do praktického života neuvede. Abychom mohli zjistit, jaká je 

vnitřní schopnost systému vzdělávání plnit požadované úkoly stanovené společností, je nutné 

trvale a z nejrůznějších úhlů pohledu hodnotit jeho účinnost. K tomu je ovšem nezbytné 

vytvořit principy, způsoby a měřítka hodnocení přínosu samotných vzdělávacích aktivit a to 

jak pro samotnou podnikovou praxi, tak pro nezbytný systém zpětné vazby.                         [1]

 Cílem této práce je zhodnotit efektivitu vzdělávání ve výrobě drátů společnosti OSRAM 

Česká republika s.r.o. (dále jako OCZ). Pro zhodnocení bude zvolena vhodná metoda, která 

bude pomocí týmové práce aplikována na vybrané školení. Výsledky budou zanalyzovány a 

případně doprovázeny komentářem. Na základě zjištění by měl být předložen návrh ke 

zlepšení.             

V problematice hodnocení efektivnosti vzdělávání musíme již zkraje rozlišit několik 

rovin. Efektivnost vzdělávacího programu a spokojenost účastníků spolu úzce souvisí, avšak 

jsou to naprosto rozdílné věci. Spokojenost účastníků není zárukou, že tréninkový  

či vzdělávací program pomohl vyřešit problémy, se kterými se účastníci v praxi setkávají  

a aktuálně je řeší.            [18] 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA M ĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI VZD ĚLÁVÁNÍ 

A VÝCVIKU ZAM ĚSTNANCŮ 

 K okruhu - lidský zdroj, jako celku, je literatury velmi mnoho. Ovšem k tématu této 

bakalářské práce, což je měření efektivnosti vzdělávání, je naopak literatury poměrně málo. 

Většina publikací se touto problematikou zabývá jen velmi stručně, v některých případech se 

jedná o kapitolu, v jiných jen o informaci na jednu stránku. 

Neustále se řeší otázka, jakým způsobem hodnotit efektivnost vzdělávání. Ta však nemá 

jasnou odpověď. Nejsme totiž schopni výsledný efekt vzdělávání jednoznačně ekonomicky 

vyčíslit. Chybějí nám k tomu měřitelné výstupy v chování účastníků a následně také přesně 

změřitelné ekonomické přínosy, které vznikly v důsledku realizovaného školení. Než toto 

budeme schopni vyhodnotit v jasných číslech, musíme si vystačit s alternativním 

hodnocením.              [18] 

1.1. Systematický přístup 

 Za příznivých okolností má výcvik důležité dvojí využití - funkci a motivaci. Spokojenost 

zaměstnanců vzrůstá prostřednictvím zlepšujících se schopností zaměstnanců pro vykonání 

úkolů požadovaných společností, poskytnutím pocitu zběhlosti v jejich práci a uznáním 

managementu. 

 Pokud jsou okolnosti nepříznivé, tyto výsledky nemusí být dosaženy, například pokud 

účastník nevidí smysl výcviku, pokud jej považuje za trest nebo znamení urážky, nebo když 

se zdá být výcvik nepodstatný pro účastníkovy potřeby. 

 Dále jsou konkrétně zmíněny přínosy, které by měl výcvik přinést: 

− vyšší produktivita a kvalita,  

− nižší odpad nebo špatně vynaložená práce,  

− vyšší přizpůsobivost a adaptace novým metodám, 

− nižší potřeba pro úzkou kontrolu,  

− méně nehod, 

− vyšší spokojenost zaměstnanců projevující se ve velikosti pracovního nasazení a tím  

i méně absencemi.                                             [10] 
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1.2. Odborná způsobilost zaměstnanců 

 V revidované normě ISO 9001:2008, článek 6.2 Lidské zdroje, jsou v maximální míře 

uplatňovány požadavky na odbornou způsobilost pracovníků a jejich další rozvoj. V praxi to 

znamená, že vedení společnosti musí zajistit pravidelné hodnocení způsobilosti jednotlivých 

pracovníků, následně porovnat stávající úroveň způsobilosti se současnými ale i budoucími 

požadavky a na základě zjištěných fakt sestavit plán vzdělávání výcviku jednotlivých 

pracovníků.                           [1], [2] 

 Investice do lidí související s jejich trvalým vzděláváním se tak postupně stávají jednou 

z nejvýznamnějších podnikových investic. Nejnovější technologie, zařízení HW, SW apod. 

totiž velice rychle fyzicky i morálně zastarávají, naopak lidský faktor – člověk může být  

za rok lepší než je dnes – prostřednictvím efektivního vzdělávacího procesu a tím  

i zvyšováním svých znalostí a dovedností ve prospěch společnosti.           [3]                                                   

      

1.3. Zpětná vazba a cíle vzdělávání 

 Každá vzdělávací aktivita si v prvním plánu klade za cíl zvýšit pracovní výkon. Proto je 

nezbytné vědět, v jaké míře designovaná a realizovaná vzdělávací aktivita naplnila svůj cíl 

(viz obrázek č.1).                                               [4]  

 Proces vyhodnocování vzdělávání definoval Hamblin (1974) jako „každý pokus získat 

informace (zpětnou vazbu) o účincích určitého vzdělávacího programu a ocenit hodnotu 

tohoto vzdělávaní ve světle této informace“. Vyhodnocování vyúsťuje do řízení,  

tj. rozhodování, zda mělo dané vzdělávání smysl (především z hlediska poměru nákladů  

a přínosů) či nikoliv, a co zlepšit, aby bylo nákladově efektivnější.        [5] 

 Vyhodnocování je integrální součástí vzdělávání. Ve své nejhrubší formě je to 

porovnávání cílů (žádoucí chování) s výsledky (výsledné chování) odpovídající na otázku,  

do jaké míry vzdělávání splnilo svůj účel. Stanovování cílů a metod měření výsledků je, nebo 

mělo by být, podstatnou součástí fáze plánování jakéhokoliv programu vzdělávání a rozvoje.   

[5] 

 Cíle a úkoly mohou být vyjádřeny v následujících termínech: vyrobené jednotky, zlepšení 

produktivity, zpracované dokumenty, prodané položky, obrat, počet chyb a zmetků, množství 

odpadu, počet nehod, provozní zisk nebo běžné náklady, přesčasy atd.                                  [6] 

 Také je potřeba vědět, koho a jak budeme seznamovat s výsledky hodnocení.  
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Obr. 1 Místo zpětné vazby ve vzdělávacím cyklu [4] 

 

 Zpětná vazba o efektivitě vzdělávacích aktivit je snad nejdůležitější částí z celého cyklu. 

Protože mnohdy nejsme schopni říci, jak je který vzdělávací program efektivní a jak se 

projevuje v pracovních výsledcích, klesá respekt personálních managerů u ostatních kolegů 

z managementu, kteří jsou schopni doložit efektivnost svého počínání. Vzorem pro HR může 

být marketing, jež se nemůže obejít bez šetření o účinnosti reklamní kampaně a výsledky 

prezentuje top managementu. Přitom problematika měření v rozvoji lidských zdrojů není 

v principu složitější, než je v marketingu. 

1.4. Problematika měření 

 Vzdělávání se stává marketingovou záležitostí. Už nejsou jen a jen vůdčí hodnoty, ale je 

zde stále silnější imperativ veřejného mínění. Například politici sledují průzkumy, respektive 

jsou jimi řízeni, protože si málokdo z nich troufne učinit rozhodnutí, které by bylo jiné, než je 

„hlas lidu“. Něco podobného je i při vyhodnocování vzdělávacích aktivit, kde dominují 

průzkumy spokojenosti. Všichni potřebujeme zákazníka, který se vrací. 

 Na druhé straně je známo, že řízení se veřejným míněním (populismus) nikdy nedovedl 

žádnou společnost k nadprůměrné výkonnosti. Pakliže tedy chceme měřit efekt vzdělávací 

aktivity, musíme balancovat mezi něčím tak iracionálním, jako je hodnocení spokojenosti,  

a něčím, co je faktickým, přitom v málo výlučném vztahu k vzdělávací aktivitě (např. obrat).  
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 Základním problémem vzdělávání je, že působí se zpožděním. Při takovém zpoždění není 

možné rozlišit podíl všech možných vlivů. Musíme brát v úvahu, že skutečné zhodnocení 

efektivnosti vzdělávání je věc dlouhodobá a nachází svůj odraz v kultuře společnosti. Trvalá 

kultivace pracovního prostředí, schopnost komunikace, dostatek informací, všeobecný 

pořádek, kreativní postoje zaměstnanců a mnoho dalších významných faktorů zpravidla velmi 

rychle napoví, jaké jsou hodnoty společnosti, jací jsou její zaměstnanci, jak je péče o 

vzdělávání účinná a jak se promítá do kultury společnosti. 

  V psychodiagnostice je velmi dobře propracovaná psychometrie. V ní lze nalézt 

konflikt mezi reliabilitou a validitou. Metody s vysokou reliabilitou obvykle neoplývají příliš 

velkou validitou a taktéž je tomu naopak. Obecně platí, že v sociální realitě, čím více jsme 

schopni něco přesně změřit, tím to má menší výpovědní hodnotu.  

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

víme, že výkonnost společnosti vykazuje růst i po odečtení známých vlivů.  

 I když lze mít řadu výhrad k měření spokojenosti nebo k měření vztahu vzdělávací 

aktivity a pracovního výkonu, je třeba obojí provádět. Abychom eliminovali nedokonalosti 

našich měřících nástrojů, je třeba je dobře „namíchat“, aby se vzájemně doplňovali. 

1.5. Systém metod měření 

 Metody měření můžeme systematizovat podle různých hledisek. Nejčastěji můžeme dělit 

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

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

Jiné hledisko se uplatní podle formy záznamu. Hodnocení můžeme mít ve formě „tužka – 

papír“ nebo v elektronické podobě.  

 Rozšířené a známé členění metod měření: 

- úroveň reakce (dotazníky spokojenosti), 

- úroveň učení (testování znalostí), 

- úroveň chování (zhodnocení dovedností), 

- úroveň výsledků (měření dopadu do reálné výkonnosti), 

- úroveň postojů. 
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1.5.1. Metody dle autorství hodnocení a časového horizontu 

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

pozorovatel, který se samotného vzdělávání neúčastnil. Pakliže do toho ještě vneseme časové 

rozlišení, vznikne nám matice metod měření. 

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

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

v tom různé aktivity založené na znovupoznání. 

1.5.1.1. Dotazník spokojenosti  

 Subjektivní hodnocení vyjadřuje zhodnocení přínosu účastníkem, jedná se o zhodnocení 

spokojenosti s kurzem. Samo o sobě bývá málo validní. Vhodná doba provedení zhodnocení 

je tři až sedm dní po ukončení kurzu nebo jeho části. Ukázka dotazníku viz příloha č. 1.      [4] 

 Samotný dotazník je velmi snadné vytvořit. Pomocí textového editoru je možné dát  

za určitou dobu něco, co bude vypadat docela seriózně.  

 Dotazníky jsou jedním z možných způsobů zpracování informací nebo odpovědí na 

otázky. Obvykle, ale ne vždy, pomocí otázek, kladených v dotazníku. Mimochodem, jednou 

ze slabých stránek dotazníků je, že usilují o získání odpovědí pouze za pomoci otázek.   [12]  

1.5.1.2. Dopis lektorovi/dopis sobě 

 Obsahuje návodnou strukturu, podle které účastníci postupují při psaní dopisu. Dopis je 

podobně jako Dotazník spokojenosti administrován s určitým odstupem od školení.  

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

utřídění přínosů. Tento dopis společně s hodnocením spokojenosti, respektive jejich 

sumarizace, které dovoluje softwarový program, jsou předávány lektorům jako zpětná vazba. 

Dopis také napomáhá transferu znalostí a dovedností do praxe. Nejedná se tedy jen o nástroj 

měření, nabývá kvalitativní informaci.  

1.5.1.3. Autofeedback 

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

Předmětem je vyhodnotit vztah změny a kvality osobního přispění a profesního a osobního 

rozvoje. Nejde jen o diagnostickou, ale také o korektivní metodu. 

1.5.1.4. Rozvojový plán 

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

nových znalostí, nových dovedností a jejich uplatňování v praxi. Tento přírůstek dokumentuje 
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nejen číselně, ale především konkrétními příklady. Dále identifikuje zdroje a bariéry. Jinou 

variantou je tréninkový deník – více časově limitovaný. 

1.5.1.5. 360° zpětná vazba – část sebehodnocení 

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

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

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

mohou poznat?“. 

1.5.1.6. Pretest-retest 

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

školení. Odstup je nezbytný, abychom neměřili jen krátkodobou paměť. Testy jsou 

koncipovány tak, aby odrážely pochopení významu a smyslu, nikoli zapamatování detailu.  

1.5.1.7. Případová studie 

 Lze ji využít pro testování komplexnějších znalostí, které například tvoří základ 

„měkkých dovedností“. Také ji lze použít pro diagnostiku znalostí produktů a služeb, nikoli 

po jednotlivostech, ale v celku.  

1.5.1.8. Assessment/Development Centre 

 Nejvhodnější metoda měření dovedností. Úroveň dosažení dovedností lze prokázat 

pomocí vyhotovení plánu projektu nebo vypracování assignmentu. K tomu je potřeba mít 

integrované znalosti a dovednosti pro zacházením s nimi – tvorba postupu.  

 Při diagnostice dovedností je potřeba je „vidět“. Metodu charakterizuje počet 

pozorovatelů – hodnotitelů – vyšší než dva. Může se jednat o ukázku práce, praktickou 

zkoušku. Pozorovatelé – hodnotitelé by měli být  pouze z interního prostředí. 

1.5.2. Metody dle způsobu záznamu 

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

v elektronické podobě. 

1.5.2.1. Metody ve formě „tužka – papír“ 

 Způsob záznamu je rozšířen především u dotazníků spokojenosti. Na ně pak navazuje 

hodnocení nadřízeným, které taktéž může být „papírové“. Tyto výstupy jsou pak zpracovány, 

zde již za využití elektronických prostředků.  
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 U dotazníků účastníci obvykle zaškrtávají určité číslo na číselné škále, případně připojují 

komentář. U testování znalostí jsou obvyklé odpovědi typu „ano – ne“, „souhlasím – 

nesouhlasím“, případně výběr správné varianty z několika nabízených možností.  

 Papírové metody jsou jednoznačně na ústupu. 

1.5.2.2. Elektronické testování nárůstu znalostí, dovedností a změny postojů 

 Elektronické nástroje se uplatňují ve všech oblastech. Ve velmi krátké době budou 

zřetelně převažovat nad papírovými formami a nabudou svébytný charakter.  

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

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

motivačního klimatu (opinion survey). S určitými komplikacemi se bude uplatňovat  

i testování dovedností.  

1.6. Výběr metod vyhodnocení efektivity vzdělávací aktivity 

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

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

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

naplněním jednoduchých požadavků: 

- musí umožnit sledovat rozdíl mezi vstupem a výstupem, 

- údaje na vstupu, musí být takového charakteru, aby byl možný benchmarking, 

- musí obsahovat subjektivní a objektivní metody měření alespoň na dvou různých 

úrovních měření. 

1.7. Komunikace výsledků měření 

 Nejrozšířenější praxí je, že jednotlivá měření sumarizuje pověřený pracovník rozvoje 

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

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

podobě – „Kurz nebyl nejlépe hodnocen, co s tím uděláte?“ To je praxe, která nepředstavuje 

efektivní nakládání se získanými měřeními, jež byly pracně získány.  

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

to jsou: 

- nadřízený účastníků vzdělávací aktivity,  

- manažer rozvoje lidských zdrojů (front office),  

- nadřízený lektora, 
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- lektor, 

- účastníci. 

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

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

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

průběh je však představitelný u komplexního pojetí. Bylo by nereálné jej realizovat po každé 

„kusovce“.                          [4] 

1.8. Alternativy způsobu hodnocení efektivnosti vzdělávání 

Nejčastější prvek pro hodnocení vzdělávací aktivity jsou dotazníky vyplněné účastníky  

po skončení akce. Některé společnosti zde nechávají několikadenní odstup mezi školením  

a vyhodnocením pomocí dotazníků tak, aby bylo možné poznatky lépe vstřebat. Nicméně jak 

je známo, zde je obvykle postihnuta první reakce účastníků, vyjadřující spíše rovinu osobní 

spokojenosti s akcí. To je mimo jiné důvodem, proč je spokojenost řazena do celkové 

efektivnosti. Je slýcháno od zaměstnanců, že jim akce pomohla znovu si připomenout již 

zapomenuté, poukázala na to, jak by mohli změnit své chování. Nicméně zda změna skutečně 

nastala, je jen na nich samotných. Proto je snaha nezůstávat jen u tohoto základního stupně, 

ale jít dále. Navazujícím krokem je následná spolupráce s příslušným vedoucím, který je 

schopen v rámci systému hodnocení zaměstnanců posoudit, zda došlo u daného zaměstnance 

k žádoucímu posunu. Tady však narážíme na subjektivitu. Proto, aby byl vedoucí schopen 

vyhodnotit žádoucí posun, musí před realizací vzdělávací akce společně s podřízeným 

definovat oblasti, ve kterých u podřízeného očekává posun a rozvoj.             

1.9. Potřeba součinnosti se zadavatelem 

 Bez spolupráce před, v průběhu i po realizaci vzdělávací či rozvojové akce by výše 

zmíněné kroky nebyly možné. Záleží vždy na každém klientovi, jaká forma evaluace je pro 

něj po skončení akce přijatelná, a také je pravdou, že někteří klienti si tento způsob hodnocení 

aplikují sami v rámci vlastních personálních procesů, tzn. že v tomto směru nepožadují 

výraznější součinnost. Je tedy na volbě klienta, jakou formu hodnocení efektivnosti se 

rozhodne využít.  

 Každopádně je automaticky klientům nabízena možnost znalostního testování před akcí  

a následně s časovým odstupem jako další prvek pro zhodnocení efektivnosti. Opět zde však 

narážíme na problém, a to ten, že samotná znalost ještě nezajistí, že ji účastník uplatní právě 

v okamžiku, kdy by to bylo zapotřebí.  
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 Pro maximální efektivnost je doporučována důkladná příprava celé akce. Příprava 

umožňuje specifikovat, co přesně je zapotřebí pro klienta pro zvyšování své produktivity  

a efektivnosti. Na základě potřeb je možné hledat, kdo zajistí, že s novými poznatky, přístupy 

a dovednostmi napomůže k dosažení požadované efektivnosti a produktivity, tzn. že jsou 

vybráni správní účastníci pro vzdělávací akci. I zde je velice důležité, aby školené osoby byly 

zainteresovány na vzdělávacím procesu. Často je vnímán zvýšený zájem u tzv. trainee pozic, 

které mají vidinu posunu na nové pozice, oproti zaměstnancům, kteří tuto vyhlídku nemají. 

Motivace účastníků ještě před samotnou akcí je velice podstatným faktorem ovlivňujícím 

celkovou efektivnost a přínos školení. Jak již bylo zmíněno, je potřeba stanovit, co se  

na základě školení má u zaměstnance změnit, a tuto změnu po vlastním školení sledovat, 

vyhodnotit. Následně je na základě podmínek společnosti a podkladů připraven program, 

který postihuje klientovy aspekty podnikání.  

 Pokud bychom shrnuli kroky programu, byl by následující: 

- specifikace potřeb (HR a nadřízený), 

- výběr vhodných účastníků (nadřízený a HR), 

- dohoda účastníků o změně, 

- motivace účastníků, 

- příprava a realizace programu, 

- vyhodnocení akce dotazníkem, 

- testy znalostí a dovedností, 

- hodnocení vedoucím pracovníkem, 

- zhodnocení přínosu realizované akce. 

 Pokud má mít celý proces efekt a přínos pro firmu z hlediska její efektivnosti, ukazuje se 

dlouhodobý a systematický přístup jako nejvhodnější.       [18] 

 

1.10. Pojem hodnocení 

 Správnost hodnocení a spolehlivost výsledků závisí na charakteristice jednotlivých prvků, 

ze kterých je sestaveno hodnocení. Vhodně vybrané prvky směřují k dosažení patřičných 

dílčích měření.  

 Existují dva přístupy k vyhodnocení jednotlivých prvků – odhadový a statistický. Oba 

přístupy jsou důležitým hlediskem.          [11]  
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1.11. Hodnocení efektivnosti výcviku – Index efektivnosti výcviku 

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

že se budou hodnotit. Toto rozhodnutí musí být provedeno již ve fázi plánování výcviku. 

Z hledisek, které se hodnotí stupnicí 1 – 5, se vypočítává index efektivnosti výcviku:          [3] 
 

I efek. výcviku =    počet dosažených bodů      x 100   [%]                                                           (1) 
                     celkový možný počet bodů 
 
 Index počítá přímý nadřízený zaměstnanec a to i u dotazníků, kde hodnocení provádí 

samotní zaměstnanci. 

 Pokud vypočtený index efektivnosti výcviku je vyšší než 80 %, lze považovat výcvik  

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

výcvik za efektivní. V případě, že index efektivnosti výcviku je nižší než 60 %, byl výcvik 

neefektivní a je zapotřebí přijmout okamžitá opatření k nápravě.          

Dotazníky nemohou mít v žádném případě obecnou platnost – musí být tzv. „šité na míru“. Je 

vždy zapotřebí vybrat relevantní hlediska pro ten či onen podnik, aby nebyl následně zkreslen 

samotný výpočet efektivnosti.            [3] 

1.12. Nevýhody a výhody vyhodnocování 

 Při každém jevu, aktivitě či procesu, tak i při vyhodnocování je možné použít argumenty, 

které tento proces podporují, stejně jako takové, které hledají jeho negativa. Při rozhodování, 

zda se vyhodnocování bude realizovat nebo ne, je třeba zvážit všechny argumenty pro a proti. 

 Jako nevýhody můžeme uvést následující: 

- je náročné na získávání informací, výsledky jsou často posuzovány subjektivně, 

- vyžaduje mnoho času, úsilí, vynaložení finančních prostředků, úzkou spoluúčast 

lektorů, účastníků vzdělávání i managementu,  

- není lehké izolovat dopady vzdělávání od vlivů vzniklých působením jiných procesů 

společnosti a některé přínosy vzdělávání je obtížné kvantifikovat. 

K výhodám vyhodnocování patří: 

- umožňuje managerům soustředit pozornost na lidské zdroje právě tak, jako se 

zaměřují na jiné „věci“, za které mají zodpovědnost, a zlepšuje vztahy mezi účastníky  

a managery,  

- přispívá k efektivnosti podnikání a není druhotnou činností nebo nevítaným nákladem,  

- podporuje těsnější vazbu mezi cíli vzdělávání a podnikatelskými cíli společnosti,  

- zvyšuje zaměření na požadované cíle vzdělávání a na dosažení cílů týmu a jednotlivce, 
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- pomáhá rozhodovat o prioritách,  

- stanoví, ve kterých oblastech je možné dosáhnout lepší návratnosti investic, a mnoho 

dalších.                          [7] 

1.13. Lidská povaha  

 I v dnešní době je každé pracoviště rodinou, kmenem, komunitou. Je místem, kde mnozí 

z nás tráví více než polovinu svého bdělého života. Práce je místem, kde se snažíme realizovat 

naše nejušlechtilejší sny nebo jen přečkat pracovní dobu, místem, které mnohým z nás dává 

naši stěžejní identitu nebo jen pouhou obživu.  

 Lidé mají různý temperament a různý způsob reakce na stres a vzájemné interakce 

s ostatními. A proto, budeme-li vědět, jak s nimi jednat, pak nám budou sami chtít dát to 

nejlepší, co v nich je, protože úsilí o skutečné pochopení druhého je jednou z nejvyšších 

forem projevu úcty a respektu.               [8] 

1.14. Souvislosti vzdělávání a motivace 

 Již několikrát bylo konstatováno, že ať už jde o výzkum a vývoj, řízení společnosti, řízení 

jakosti či jakýkoli jiný aspekt podnikání, aktivní silou jsou vždy lidé. A lidé mají vlastní vůli, 

vlastní názory a svůj vlastní způsob uvažování.  

 Jestliže sami zaměstnanci nejsou dostatečně motivováni k realizaci podnikových cílů, 

nikdy nemůže dojít k jejich úspěšnému naplnění. 

 Při vytváření moderních personálních systémů tedy hraje velmi důležitou a ničím 

nenahraditelnou roli právě motivace lidí a od ní se odvíjející podnikové motivační procesy  

a programy.                                     [9] 
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2. ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU VE SPOLEČNOSTI  

2.1. Historie společnosti OCZ 

 Dlouhou dobu bylo pro obyvatele Země jediným zdrojem světla Slunce. Před 400 000 

lety začal pekingský člověk používat jako zdroj světla a tepla oheň. Před 80 000 lety pochopil 

neandrtálec, jak ho zapálit, a nebyl tak již nucen udržovat ohniště. Již před 40 000 lety 

používali jeskynní malíři svítilny na rybí tuk. 

 Vývoj světelných zdrojů je úzce spojený s hlubokým pochopením přírodovědných 

souvislostí. Olejové lampy, pochodně a svíčky se používaly až do 19. století. Později byly 

všude používány také lampy plynové. Ve všech těchto světelných zdrojích se spalovaly oleje 

nebo plyny. Obtěžování zápachem bylo velice nepříjemné, uvolňovaný kouř a otevřený 

plamen byly velmi nebezpečné. Teprve koncem 19. století bylo díky úspěchům ve výzkumu 

materiálů (wolframové vlákno) možné začít ve velkém rozsahu vyrábět elektrické světlo. 

Krátce nato vznikly první výbojky. 

 Od té doby je světlo k dispozici takřka bez omezení. Přání využívat světlo smysluplně  

a účelně však vyžaduje správná rozhodnutí. 

 Vyvíjí se plán osvětlení, který má na zřeteli aspekty bezpečnosti a komfortu 

osvětlovacích zařízení. 

 Pouhé dodržování předpisů DIN nebo směrnic pro pracoviště by vedlo k řadě stejných 

osvětlovacích situací. Proto je při optimálním plánování osvětlení nezbytně nutné brát  

v úvahu kromě nezanedbatelných kvalitativních vlastností osvětlení také kreativní rysy.    [13] 

 Před 104 lety, 17. dubna 1906, byla značka OSRAM zapsána do seznamu ochranných 

známek Říšského patentového úřadu v Berlíně. V roce 1919 se poprvé objevilo světoznámé 

obrázkové logo se žárovkou. Jméno OSRAM vzniklo z názvů dvou materiálů, které byly v té 

době zapotřebí pro výrobu vláken – osmia a wolframu. 

 Společnost investuje každý rok více než pět procent svého obratu do výzkumu a vývoje. 

Jednou z hlavních oblastí, na které OSRAM zaměřuje svou pozornost, jsou optoelektronické 

polovodičové světelné zdroje. Ty v současnosti představují jedenáct procent celkového obratu 

firmy. Společnost od svých prvopočátků pracuje také na inteligentním osvětlení. Již v roce 

1925 uvedla na trh Bilux, inovační žárovku do automobilových světlometů, která nabízela 

tlumené i dálkové světlo z jediného světelného zdroje. OSRAM má také dlouholetou tradici  

v oblasti kinematografického osvětlení. Žárovka XBO pro promítací přístroje (na trh uvedena 

v roce 1954) byla tak úspěšná, že v roce 1983 byla odměněna Oscarem®. Dodnes se používá 
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pro různé aplikace, včetně efektního osvětlení. Se zavedením zářivky Dulux EL v roce 1985 

otevřela společnosti OSRAM dveře energeticky úsporným světelným zdrojům pro domácnost. 

OSRAM byl prvním výrobcem, který integroval elektronický předřadník do patice zářivky. A 

inovační halogenové žárovky, jako např. OSRAM Ministar (na trhu od roku 2004), nejmenší 

halogenová reflektorová žárovka na světě (reflektor integrován do žárovky), poskytují světlo 

všude tam, kde jsou stísněné prostory. Systém Puritec UV od společnosti OSRAM, uvedený 

do prodeje v roce 2005, se používá k čištění pitné vody pomocí ultrafialového světla. 

Společnost OSRAM v současnosti zaměstnává po celém světě více než 38 000 lidí, zásobuje 

zákazníky přibližně ve 150 zemích a má 49 výrobních závodů v devatenácti zemích.         [14] 

2.2. Výrobní aktivity závodu Bruntál 

2.2.1. Jemné dráty a spirály 

Ve výrobě drátů se vyrábí procesem tažení wolframový a molybdenový drát a tyto 

materiály se dále používají pro výrobu wolframových spirál. Spirála je svítící těleso a tedy 

srdce lampy, které rozhodující mírou přispívá ke kvalitě lampy.  

2.2.2. Speciální osvětlovací komponenty 

 Kromě výroby jemných drátů a spirál se zabývá OCZ také výrobou speciálních zdrojů 

světla pro video-projektorovou techniku, lékařství a studiové osvětlení.                [15] 

2.3. Zákazníci 

Zákazníci OCZ jsou výrobci v následujících oblastech: 

• výroba zdrojů světla (OSRAM interně – 95 %, vnější obchod – 5 %). 

OCZ exportuje své výrobky do celého světa.                   [16] 
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3. ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI 

VZDĚLÁVÁNÍ  

3.1. Lidské zdroje ve společnosti OCZ 

 Cílem managementu lidských zdrojů je zajišťování správných pracovníků se správnou 

kvalifikací ve správný okamžik na správném místě tak, aby bylo dosaženo cílů společnosti. 

K tomu patří rovněž účinná a průběžná motivace zaměstnanců po jejich náboru a dlouhodobá 

vázanost na společnost.  

 Z pohledu procesního řízení je management lidských zdrojů rozdělen do 3 skupin procesů.  

3.1.1. Personální plánování  

 Činnosti týkající se práce s novými zaměstnanci nebo jejich převody jsou obsahem 

procesních dokumentů: 

HRM1010 Nábor nových pracovníků, HRM1020 Zapracování nových pracovníků, HRM1030 

Převedení pracovníka. 

3.1.2. Podpora a vedení zaměstnanců  

 Péči o rozvoj zaměstnanců, jejich hodnocení, motivaci a následnou péči o veškerá 

personální data zaměstnanců popisují procesní dokumenty: 

HRM2010 Vzdělávání, HRM2020 Hodnocení pracovníka, HRM2030 Prémie nebo úpravy 

příjmů, HRM2040 Zúčtování mezd, HRM2050 Mimoevidenční stavy, HRM2060 Péče o HR 

data. 

 Vzdělávání, rozvoj, hodnocení, motivace a podpora zaměstnanců jsou tedy popsány  

v interních směrnicích, některá pravidla v oblasti péče o zaměstnance jsou navíc dohodnuta 

v Kolektivní smlouvě mezi společností a odborovou organizací. 

 OCZ má vytvořený postup pro zjišťování potřeby výcviku zaměstnanců, jejichž práce má 

vliv na kvalitu výrobků a postup pro zjišťování potřeby zaměstnanců, jejich činnost by mohla 

ovlivnit nebo ovlivňuje životní prostředí. Zaměstnanci, kteří jsou v systému kvality pověřeni 

plnit specifické funkce, jsou vybíráni na základě dosaženého vzdělání, výcviku a zkušeností 

podle požadavků společnosti na jednotlivá pracovní místa. 

 Pro přípravu zaměstnanců využívá OCZ následující druhy školení: 

- vstupní školení (základní),  

- opakovaná školení (pravidelná zákonná školení vyplývající z platné legislativy  

a opakovaná školení nastavená v OCZ),  



25 

- další vzdělávání (vyplývající z pracovní náplně jednotlivého zaměstnance, 

z požadavku zvyšování produktivity zaměstnance či oddělení),  

- krátká instruktážní školení (v rámci jednotlivého útvaru řeší operativní předávání 

informací). 

 Pro školení zaměstnanců přímo v prostorách společnosti využívá OCZ jako lektory vlastní 

nebo externí odborníky a specialisty, případně vysílá pracovníky na odborné kurzy a stáže  

organizované externími školícími agenturami. 

 Součástí ročního plánu personální divize je plán zvyšování a udržování kvalifikace 

zaměstnanců. 

 Péče o HR data slouží ke správě informací o pracovnících. Osobní data jsou předmětem 

právní legislativní ochrany. 

3.1.3. Odchod zaměstnanců z podniku 

 Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem (HRM3010 Ukončení pracovního 

poměru) je prováděno v souladu se Zákoníkem práce, péči při odchodu popisuje Kolektivní 

smlouva. 

3.2. Zdroje informací  

 Zdrojem informací pro plánování vzdělávání jsou: 

- cíle společnosti, 

- platná legislativa v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci, včetně platné interní 

legislativy OCZ, 

- IMS v OCZ, 

- hodnocení zaměstnanců, 

- vyhodnocení plánu vzdělávání za předcházející období. 

3.3. Proces Vzdělávání  

 Proces vzdělávání ve společnosti popisuje dokument HRM2010 Vzdělávání. Cílem tohoto 

procesu je zajistit, aby všechna pracovní místa ve firmě byla obsazena kvalifikovanými, 

produktivními, způsobilými zaměstnanci v souladu se strategickými záměry společnosti. 

Vývojový diagram na obrázku č. 2 znázorňuje jednotlivé kroky procesu a jejich návaznosti.  

 Pro účastníka je fyzickým výstupem vzdělávání doklad o absolvování vzdělávací akce, 

jako například certifikát, prezenční listina nebo osvědčení o absolvování školení. 
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Popis jednotlivých kroků procesu (viz obrázek č. 2) 

10 – Připravit plán vzdělávání – plán vzdělávání vzniká na základě podkladů 

z informačního systému ODYSEA 2001 a požadavků vedoucích zaměstnanců. Pomocí plánu 

vzdělávání musí být postupně naplněny všechny kvalifikační požadavky, které jsou stanoveny 

pro danou pozici. 

25 – Vyhodnotit pln ění plánu – a to 1x měsíčně. 

30 – Je podnět schválen? – probíhá schvalování vzdělávací aktivity a to v oblastech – 

schválení finančních nákladů, schválení podnětu vyplývajícího z rutinních doškolovacích 

opatření nevyžadujícího finanční náklady (např. zácvik zaměstnance na pracovišti z nového 

pracovního postupu), a schválení podnětu požadavků na školení zaměstnanců OCZ 

v sesterských závodech OSRAM a schválení podnětu požadavku na školení zaměstnanců 

sesterských závodů OSRAM v OCZ. Pokud je zamítnuto, je účastník informován o zamítnutí.  

50 – Zorganizovat vzdělávání – stanovit termín, zajistit lektora, místnost a prostředky. Tento 

krok je proveden pouze v případě předchozího schválení podnětu a způsob provedení se liší 

dle typu školení, ve vývojovém diagramu označeno A a B. A znamená školení s interním 

lektorem a B znamená externí nebo interní školení s externím lektorem. 

60 – Pozvat účastníky – informovat přímého nadřízeného. 

70 – Vyslat účastníky – je potřeba mít schválené veškeré potřebné dokumenty, např. 

schválení služební cesty u externích školení. 

80 – Zúčastnit se školení – samotné provedení vzdělávací akce, které se pracovník účastní. 

100 – Zdokumentovat vzdělávání – V případě A – akce se dokumentuje v systému 

ODYSEA 2001, prezenční listina je založená u specialisty pro rozvoj a vzdělávání  

na personální divizi. V případě B – akce se dokumentuje v systému ODYSEA 2001, 

prezenční listina je založená u vedoucího zaměstnance, případně školitele. 

110 – Vyhodnotit vzdělávací akci – účastníkem školení do 7 dnů od konání (viz obrázek  

č. 2). 

120 – Vyhodnotit efektivnost – do 3 měsíců od konání akce pro dělnické pozice v matici 

způsobilosti, pro THP pozice pomocí hodnotícího formuláře (viz obrázek č. 2). 

130 – Bylo vzdělávání efektivní? – zhodnocení výsledku předchozího kroku (viz obrázek  

č. 2).  

140 – Opakovat vzdělávací aktivitu? – provádí se v případě, kdy měl předchozí krok 

zápornou odpověď – tudíž, že vzdělávání nebylo efektivní. Tímto se obnovuje proces  

na základě podnětu mimo původně schválený plán. Pokud není zapotřebí aktivitu opakovat, 
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výsledky se odrazí v následovném samotném procesu Hodnocení zaměstnance (viz obrázek  

č. 2). 

150 – Vyhodnotit dodavatele vzdělávacích akcí – provádí se 1x ročně, jedná se  

o sumarizaci hodnocení vzdělávacích akcí z kroku 110 (viz obrázek č. 2). 

3.4. Současný stav hodnocení efektivnosti vzdělávání  

 Z vývojového diagramu procesu vyplývá (viz obrázek č. 2, kroky 110 a 120), že jsou 

prováděny dva typy hodnocení vzdělávání: vyhodnocení samotné vzdělávací akce  

a vyhodnocení efektivity vzdělávání.  

 Vzdělávací akce se hodnotí do sedmi dnů od konání. Provádí se v případě, kdy proběhlo 

školení externí nebo interní s externím lektorem, nebo v případě školení zaměstnancem 

sesterských závodů, nebo v případě, kdy školení provedl zaměstnanec OCZ v sesterském 

závodě. K tomuto hodnocení slouží formulář pro Vyhodnocení vzdělávací akce. Formulář je 

vyplněn účastníkem. 

 Vyhodnocení efektivnosti vzdělávání se uskutečňuje po 3 měsících od konání. Provádí se 

v případě, kdy proběhlo školení externí nebo interní s externím lektorem nebo při rutinních 

doškolovacích opatřeních. K tomuto hodnocení slouží formulář pro Vyhodnocení efektivity 

vzdělávání a je vyplňován přímým nadřízeným. Výsledkem hodnocení je konstatování, zda 

bylo školení efektivní, příp. zda je potřeba školení provést znovu, či v jiném rozsahu.      [16] 

3.5. Hodnocení efektivnosti vzdělávání ve výrobě drátů v OCZ 

 Vyhodnocení, která se ve společnosti aplikují, jsou však ve skutečnosti zaměřena spíše  

na THP zaměstnance.  

 Vyhodnocení vzdělávání dělnických pozic je víceméně v pozadí. Je vyhodnocováno 

v rámci matice způsobilosti, ta však slouží spíše jako evidence. Efektivnost není prozkoumána 

hlouběji, tudíž si dovoluji říct, že se efektivnost nevyhodnocuje. 
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Obr. 2 Vývojový diagram procesu HRM2010 Vzdělávání [17] 
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4. REALIZACE METODY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI, JEJÍ 

VYHODNOCENÍ 

 Cílem této práce bylo zaměřit se speciálně pouze na jednu část výroby společnosti, a to na 

výrobu drátů. Zaměstnanci této divize jsou z větší části na dělnických pozicích. Jak je již výše 

uvedeno, efektivnost výcviku není posuzována a dále řešena.  

 K možnosti provedení zhodnocení efektivnosti bylo zapotřebí zvolit kompetentní osoby 

pro spolupráci. Jádro týmu tedy tvořili – technolog, mistr směny, vedoucí výroby drátů. 

Autorka bakalářské práce je na pozici specialisty pro kvalitu, jejíž náplní je například 

provádění interních auditů, uzavírání technicko-nákupních podmínek s dodavateli apod.  

4.1. Definování potřeb 

 Prvotním úkolem bylo zjistit, kde byly nedostatky, jaké školení provést a v jakém rozsahu. 

Tyto potřeby vyplynuly ze změn ve výrobních procesech, které byly zapracovány  

do výrobních dokumentů – kontrolních plánů a pracovních postupů. Tyto dokumenty slouží 

přímo pro výrobu, obsahují jen důležitá data a návody, jsou tak dobře orientačně 

přizpůsobeny pro zaměstnance. Řízené kopie jsou uloženy na pracovištích, zaměstnanci jsou 

v rámci školení seznamování se změnami, vykonané školení je zdokumentováno podpisy  

v prezenčních listinách – ty byly využity i v našem případě.  

4.2. Výběr zainteresovaných osob 

 Dalším úkolem bylo rozlišit nutná školení podle toho, kdo se čím zabývá a rozdělit 

zaměstnance do skupin dle potřeby proškolení. Například ohledně změny složení grafitu bylo 

zapotřebí proškolit mechaniky, kteří doplňují grafit, ale také dělnice, které s grafitem přichází 

při práci do styku. Je to myšleno tak, že každý zaměstnanec provádí jinou činnost a potřebuje 

mít znalosti, které přímo souvisí s jeho činností.  

4.3. Příprava a realizace akce 

 Příprava v podstatě souvisela přímo s předchozím krokem. Ve chvíli, kdy byly zvoleny 

osoby k proškolení, naplánován termín a místo školení, mohla být zahájena realizace.  

 Školení prováděl mistr směny a technolog pro výrobu drátů. Autorka práce zastoupila 

pozici pozorovatele a k provedení vyhodnocení akce připravila dotazník. Ten bude vyplněn 

účastníky hned po zúčastněném školení a pak pro zjištění efektivnosti znovu s časovým 

odstupem přibližně dvou až tří měsíců. 
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4.4. Dotazník 

 Sestavila jsem dotazník skládající se ze čtyř částí.  

 První část je určená k bližšímu popisu dané akce – název školení, jméno školitele, 

nákladové středisko, obsah školení (lze blíže specifikovat, rozepsat náplň onoho školení).  

 Druhá část je oblast, která se týká samotného školení a školitele. Zde jsou položeny tři 

otázky, odpovědi na ně jsou slovního rázu ve čtyřech stupních od nejhůře po nejlépe 

hodnocené.  

 Ve třetí části je oblast, která se týká získaných znalostí ze školení. Zde je sedm otázek, 

taktéž se slovním ohodnocením ve čtyřech stupních od nejhůře po nejlépe hodnocené. 

 A v poslední čtvrté oblasti je prostor k volnému vyjádření účastníka. Zde se může 

vyjádřit, co by zlepšil, změnil či doporučil na způsobu provádění školení. Ukázka dotazníku 

je uvedena jako příloha č. 2.   

4.5. Průběh měření 

 Na základě příprav s týmem jsme hodnocení aplikovali na odpolední směně, jelikož je 

větší časový prostor k provedení školení. Školení proběhlo dne 17. 3. 2010. Během určitého 

období proběhlo ve výrobních procesech několik změn, se kterými musely být pracovnice 

seznámeny. Školení se zúčastnilo celkem 23 dělnic. Během tohoto školení se probíraly 

procesy o výrobě a převíjení jemného wolframového drátu, o stanovení průměru drátu 

v mg/200 mm a také změny při obsluze stroje pro konečné žíhání drátu  

10 – 80 mg/200 mm. Dále se řešila problematika změny složení grafitu, které ovlivní tažení 

drátu a opotřebení průvlaků. Všechny tyto informace byly také zapracovány do interních 

pracovních postupů, tudíž byly dělnice seznámeny i s těmito změnami. 

 Dělnice byly předem informovány o následných dotaznících, byla jim nabídnuta možnost 

anonymního vyplnění, a to z důvodu, že se mohou „bez obav“ vyjádřit. Jelikož doposud 

žádná taková možnost při školeních ve výrobě drátů nebyla, tak jsem v tuto oblast k možnosti 

ke zlepšení do budoucna kladla velké naděje.  

4.6. Vyhodnocení akce dotazníkem 

 Po vyplnění dotazníků byly všechny sesbírány a výsledky byly přeneseny do jedné 

tabulky, viz tabulka č. 1, s kterou jsem dále pracovala pro vyhodnocení a sestrojení 

následných grafů. Počet čárek znamená množství odpovědí v daném kritériu. 
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Tab. 1 Vyhodnocení dotazníků 

Otázky a odpovědi ne spíše ne částečně ano 
Srozumitelnost výkladu   // ///////////////////// 
Odborná úroveň  / //////////// ////////// 
  nemístné ucházející dobré  výborné 
Jednání - vystupování školitele  / //////////////// ////// 
  ne spíše ne částečně ano 
Úspora času ////////  ///////// ////// 
Snížení spotřeby materiálu //////////// /// ///// /// 
Plnění výroby dle plánu /// /// /////// ////////// 
Snížení zmetkovitosti ///// /////// ///////// // 
Zvýšení pracovního výkonu - 
produktivity ////// //// ////// /////// 
Zvýšení kvality vykonávané práce /// // ///////// ///////// 
Znalost a orientace v dokumentaci //  ////// /////////////// 

 

 Pro možnost vyhodnocení v programu MS Excel jsem slovní rozpětí odpovědí převedla  

na číselné ohodnocení jedna až čtyři. Počty odpovědí na jednotlivé otázky jsem sečetla, 

přepočítala na procentuální vyjádření a provedla sestrojení celkového grafu, viz obrázek č. 3 

(graf obsahuje pouze část kritérií z dotazníku, ostatní kritéria viz obrázky níže).  

 Grafické znázornění je přizpůsobeno interním požadavkům OSRAM. 
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Obr. 3 Graf celkového vyhodnocení školení 

 

 Z grafu vyplývá, že z větší části bylo školení hodnoceno z té lepší stránky, ve dvou 

případech se odpověď „spíše ne“ nevyskytuje vůbec. Nejlépe hodnocenou otázkou je „znalost 

orientace v dokumentaci“, naopak nejhůře hodnocenou otázkou je „snížení spotřeby 

materiálu“. 
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 Oblast týkající se spokojenosti se školením a školitelem jsem vyhodnotila  

do samostatných grafů stejným způsobem, viz obrázek č. 4 a č. 5. 
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Obr. 4 Graf  celkového vyhodnocení spokojenosti se školením 

 

 Na téma spokojenost se školením bylo možno odpovědět v rozsahu kritérií čtyřmi 

odpověďmi. Ve výše uvedeném grafu jsou však znázorněny pouze tři, a to z toho důvodu, že 

odpovědí „ne“ nebyla otázka hodnocena ani jednou. 
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Obr. 5 Graf celkového vyhodnocení spokojenosti se školitelem 

 

 V posledním grafu celkového hodnocení spokojenosti se školitelem jsou znázorněny 

pouze výskyty tří různých odpovědí, protože podobně jako v předchozím případě nebylo ani 

jednou použito hodnocení "nemístné".  
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 Spokojenost se školitelem byla hodnocena především odpověďmi „dobré“, což není 

uspokojivé z hlediska organizace a přípravy do budoucna. Což znamená, že i tato oblast bude 

muset být následně řešena a přijata opatření ke zlepšení. 

 

 Pro bližší rozbor jsem si vybrala čtyři následující vyhodnocení, viz obrázek č. 6, 7, 8, 9. 

Ve dvou případech se jedná o kladné hodnocení, naopak v jednom o záporné  

a v posledním případě je hodnocení velmi zajímavé, jelikož  se jedná o odpovědi v poměru 

téměř 50:50. 

 V příloze č. 3 jsou jiná grafická znázornění všech vyhodnocení jednotlivých otázek. 

 

Zvýšení pracovního výkonu - produktivity

26%

17%
26%

31%
ne

spíše ne

částečně

ano

 

Obr. 6 Graf vyhodnocení otázky „Zvýšení pracovního výkonu – produktivity“ 

 

 V tomto případě lze vidět, že odpovědi záporného charakteru jsou v podstatě skoro  

ve stejné míře jako ty kladného. Dalo by se polemizovat o tom, proč zrovna hodnocení 

dopadlo takto. Mým názorem je to, že zrovna v tomto případě platí rozdílné chápání 

jednotlivých dělnic. Záleží na tom, zda si opravdu uvědomují, nebo připouští, že by 

informace, které získaly na školení, mohly působit i na to, že by jim odstranily nežádoucí 

vlivy ve výrobě, a tím by mohly bez problémů provádět své činnosti. Tímto je myšleno, že by 

nemusely řešit prostoje strojů, zbytečné opravy průvlaků (například vlivem špatného složení 

grafitu) nebo jakékoliv řešení s vedoucím směny ohledně nepříznivých situací a zbytečně by 

se nemusely zdržovat. 
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Znalost a orientace v dokumentaci

9%

26%

65%

ne

částečně

ano

 

Obr. 7 Graf vyhodnocení otázky „Znalost a orientace v dokumentaci“ 

 

 Na otázku, zda mělo školení vliv na orientaci v řízené dokumentaci, bylo z větší části 

zodpovězeno velmi kladně. Je to způsobeno zřejmě tím, že se zaměstnanci musí řídit 

informacemi a daty z pracovních postupů a kontrolních plánů, tudíž je velmi důležité, aby 

měli v této oblasti přehled.   

 

Plnění výroby dle plánu
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Obr. 8 Graf vyhodnocení otázky „ Plnění výroby dle plánu“ 

 

 V tomto znázornění lze vidět, že téměř polovina zúčastněných hodnotila přínos školení 

kladně. Tato otázka úzce souvisela i se zvýšením pracovního výkonu, nebo také úsporou času. 

Což je velice zajímavé, a to z toho důvodu, že v obou případech, které jsem uvedla, bylo 



35 

hodnocení naopak docela záporné. Tady lze také polemizovat, proč u této oblasti hodnotily 

dělnice velmi kladně, když v podobných případech hodnotily pravý opak. Když si tedy 

uvědomují, že jim školení přineslo užitek a mohou plnit výrobní plán bez problémů, tak proč 

hodnotily úsporu času a zvýšení produktivity jinak? Opět narážíme na to, zda si uvědomují 

souvislost a návaznost těchto oblastí. 

 

Snížení spotřeby materiálu
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Obr. 9 Graf vyhodnocení otázky „Snížení spotřeby materiálu“ 

 

 Z posledního grafického znázornění vyplývá jednoznačně, že školení nepřineslo dělnicím 

žádný užitek v oblasti snižování spotřeby materiálu. Tady si nemyslím, že by měl výsledek 

vypadat zrovna takto, jelikož se na školení uváděly informace, které přímo ovlivňují spotřebu 

materiálu. Opět se mohu odkázat na užívání grafitové emulze. Pokud by neměla požadované 

složení, hustotu nebo požadovanou kvalitu, může přímo ovlivnit spotřebu průvlaků, které se 

budou více opotřebovávat, popřípadě ničit. A pokud by nebyla v pořádku přímo grafitová 

emulze, tak se jí samozřejmě spotřebuje také více. Tento faktor souvisí s dalším, a to se 

snižováním zmetkovitosti, které bylo hodnoceno spíše kladně. Opět nadchází otázka 

subjektivního hodnocení.  
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4.7. Zhodnocení přínosu realizované akce 

 Jak jsem již uváděla v kapitole o přípravě, vkládala jsem velkou naději ve vyhodnocení 

dotazníků v oblasti doporučení, změn a návrhů samotných dělnic. Tím, že byly dotazníky 

anonymní a byl poskytnut prostor pro svobodné vyjádření, tak jsem myslela, že se dělnice 

opravdu „odváží“ a poskytnou mi důležité informace, které bych za pomoci otázek nezjistila. 

Musím však říct, že mě hodnocení v této oblasti velice zklamalo, jelikož ze třiadvaceti dělnic 

se vyjádřilo pouhých sedm, a to tak, že váhu vyjádření mělo jen od dvou dělnic. Tudíž  

na základě jejich názorů nemohu nic navrhnout a musím jednat jen na základě mého uvážení. 

 Naopak z výsledků hodnocení na jednotlivé otázky týkající se informací ze školení jsem 

schopna vyvodit důsledky i návrh ke zlepšení. 

 Po zjištění vyhodnocených otázek je velmi důležité, aby se na výsledky dále zaměřilo  

a blíže definovalo, proč výsledky vypadají zrovna takto. Zaměřila bych se především hlavně 

na záporné výsledky, a to z důvodu, že definováním příčin je možné vyvodit důsledky  

a současný stav do budoucna zlepšit. 
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5. NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ METODIKY 

 Během své bakalářské práce jsem již uváděla v teoretické i v praktické části, že při 

hodnocení různých školících aktivit, záleží především na subjektivním postoji účastníků.  

 Na základě zjištěných výsledků si dovoluji říci, že veškeré hodnocení závisí  

na momentálním psychickém i fyzickém rozpoložení účastníků, což může dost ovlivnit,  

či zkreslit výsledky hodnocení. Proto navrhuji, aby se do budoucna ve výrobě drátů 

společnosti OCZ zavedlo ověřování získaných znalostí za pomoci „Testu znalostí“. Dle mého 

názoru je to jediný způsob, jak můžeme ověřit efektivnost školení, i výsledky by měly být 

zkresleny v menší míře momentálních nepříznivých vlivů okolí na účastníky.  

 Navrhuji, abychom ve společnosti upravili procesní dokument Vzdělávání a zapracovali 

do něj pravidla a popis metod pro hodnocení efektivity vzdělávání, která se budou více 

zabývat nejen THP zaměstnanci, ale i dělnickými pozicemi. 

5.1. Test znalostí 

 Pro školení analyzované v čtvrté části této bakalářské práce jsem navrhla test znalostí, 

který je uveden jako příloha č. 4. Pro tento typ školení si myslím, že bude efektivní i kratší 

doba, než se většinou v literatuře uvádí pro hodnocení efektivity vzdělávací akce. 

Samozřejmě je možné test opakovat i po delší době, čímž si můžeme zároveň ověřovat  

i dlouhodobou účinnost školení. 

 

 Test obsahuje tyto obecné informace: 

- jméno a příjmení,  

- datum,  

- nákladové středisko, 

- větu, která se odkazuje na již provedené školení – na základě čeho je test prováděn,  

- jméno a podpis zkoušeného,  

- jméno a podpis školící osoby, 

- hodnocení – rozmezí „prospěl“ a „neprospěl“. 

 

 Test dále obsahuje devět otázek, u šesti je pouze jedna správná odpověď, u zbývajících tří 

jsou odpovědi správné dvě. Každá správná odpověď se hodnotí jedním bodem. Součet bodů 

za správné odpovědi je dvanáct, v zápatí testu je uvedeno rozmezí, které určuje, zda účastník 

testem prošel, či ne. V našem případě je to rozmezí 9 – 12 bodů prospěl, 0 – 8 bodů 
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neprospěl. Pokud účastník testem neprojde, je zapotřebí zvážit, kde se stala chyba a co je 

zapotřebí udělat dále. Zhodnocení a rozhodnutí je v odpovědnosti vedoucího výroby, protože 

přichází s účastníky nejvíce do styku a je jim blíže i jako osobnostem.   

 Test nebude používán pro každé školení. Bude záležet na tom, jak moc důležité školení 

bude naplánováno a do jaké míry může ovlivnit kvalitu výrobku či služby. Toto uvážení bude 

záviset pouze na vedoucích výroby. 

 V procesním dokumentu Vzdělávání bude upraven a rozšířen postup při vyhodnocování 

efektivity vzdělávání a uvedený Test znalostí se do dokumentu zařadí jako příloha. Příloha 

bude pouze v obecném rozsahu. V testu budou přibližně tři obecné otázky, které je důležité 

znát při jakémkoliv školení a při jakékoliv činnosti ve společnosti, a dále bude prostor, kam 

kompetentní osoby doplní relevantní otázky k plánovanému školení. Otázky budou tzv. „ušity 

na míru“. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit efektivnost vzdělávání v určité části 

společnosti Česká republika s.r.o., a to ve výrobě drátu. 

 Nejprve byla vypracována teoretická východiska hodnocení efektivnosti vzdělávání, kde 

byla tato problematika podrobně popsána. Byly zde definovány požadavky norem  

na vzdělávání zaměstnanců i následného hodnocení efektivnosti. Teoretická část byla 

zaměřena i na dílčí části celkového procesu hodnocení efektivnosti. Nedílnou součástí 

procesu jsou systematický přístup, zpětná vazba a cíle vzdělávání, systém metod měření, 

samotné metody hodnocení a v neposlední řadě je brán ohled na lidskou povahu  

a psychologický přístup. 

 V další části bakalářské práce byla blíže představena společnost OSRAM Česká 

republika s.r.o, její historie, výrobní aktivity a zaměření na zákazníky. 

 Následným krokem bylo analyzovat současný stav hodnocení efektivnosti vzdělávání  

ve společnosti OSRAM Česká republika s.r.o.. V této kapitole byly rozebrány lidské zdroje 

jako celek, a také, jaké procesy jsou pro práci s lidskými zdroji používány. Detailně byl 

představen pomocí vývojového diagramu proces vzdělávání včetně popisu současného stavu 

metodik hodnocení efektivnosti. 

 V praktické části bakalářské práce byly rozebrány potřeby vzdělávání, výběr účastníků, 

příprava k realizaci akce. Byl popsán dotazník, jeho forma a složení otázek. Dále je popsán 

celkový průběh měření, závěrečné vyhodnocení dotazníků a zhodnocení přínosu realizované 

akce.  

 V poslední části této bakalářské práce byl předložen návrh ke zlepšení současné 

metodiky, a to formou „Testu znalostí“. Výhodou tohoto Testu znalostí je to, že je možno 

aplikovat na jakékoliv školení a v jakékoliv oblasti. Součástí návrhu je postup a možnosti 

realizace do budoucnosti, včetně návrhu samotného testu. Posledním úkolem návrhu je 

zaktualizovat současný procesní dokument Vzdělávání a zapracovat veškeré informace, tudíž 

nastavit pravidla pro hodnocení efektivnosti vzdělávání ve výrobě drátů. 

 Během realizace hodnocení se potvrdilo mínění, které se zmiňuje i během teoretické 

části. Vždy záleží na subjektivním postoji jednotlivých účastníků. Lidská povaha „hraje“ 

v oblasti vzdělávání tak významnou roli, že je velmi důležité ji neopomínat. Na základě toho 

je pak možné aplikovat vhodné metody. 
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Příloha: 1 Příklad dotazníku pro hodnocení efektivnosti zaměstnancem [3] 

 

 

 

 



 

Příloha: 2 Dotazník pro hodnocení efektivity vzdělávání ve výrobě drátů  

Dotazník pro hodnocení efektivity vzdělávání ve výrobě drátů 
(zaměstnancem) 

 

 

Název školení: 

Školitel: Nákladové středisko: 

Obsah školení: 

 

Oblast týkající se samotného školení – školitele 

Jak na Vás zapůsobilo školení a výklad školitele? Zakroužkujte prosím: 

Srozumitelnost výkladu ne – spíše ne – částečně – ano 

Odborná úroveň ne – spíše ne – částečně – ano 

Jednání – vystupování školitele nemístné – ucházející – dobré – výborné 

Oblast týkající se získaných znalostí ze školení 

Mělo školení kladný vliv na níže uvedené faktory? Zakroužkujte prosím: 

Úspora času ne – spíše ne – částečně – ano 

Snížení spotřeby materiálu ne – spíše ne – částečně – ano 

Plnění výroby dle plánu ne – spíše ne – částečně – ano 

Snížení zmetkovitosti ne – spíše ne – částečně – ano 

Zvýšení pracovního výkonu – produktivity ne – spíše ne – částečně – ano 

Zvýšení kvality vykonávané práce ne – spíše ne – částečně – ano 

Znalost a orientace v dokumentaci ne – spíše ne – částečně – ano 

Co byste zlepšil(a)/změnil(a)/doporučil(a) na způsobu provádění školení? 



 

Příloha: 3 Jiné grafické znázornění jednotlivých otázek 
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Zvýšení kvality vykonávané práce
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Příloha: 4 Příklad „Testu znalostí“  

Test  znalostí 

Jméno a příjmení:…………………………Středisko: …………………..Datum:…………..  
Tento test jsem vypracoval(-a) na základě absolvovaného školení – Výroba a převíjení jemného wolframového drátu, stanovení průměru 

drátu, návod k obsluze pro žíhání drátu, grafitová emulze. 

Vybranou odpověď vyznačte křížkem – x. 
 
Jakou barvou označíte neshodný produkt? 

a) zelenou  

b) červenou  

c) oranžovou  

V případě, kdy jsou předepsány pracovní prostředky k ochranně zdraví - zaměstnanec: 

a) je povinen je používat, v opačném případě se jedná o porušení pracovní kázně  

b) může je používat dle potřeby a svého uvážení  

c) nemusí je používat  

Měřidla musí mít označení: 

a) výrobní značka a výrobní číslo měřidla  

b) platnost kalibrace   

c) evidenční číslo z databáze měřidel  

Jaké znaky se kontrolují při kontrole grafitové emulze: 

a) hustota a teplota  

b) barva  

c) měření bakterií a plísní  

Kam se eviduje kontrola teploty sušící pece při výrobě jemného wolframového drátu: 

a) výdejka materiálu  

b) databáze vstupní kontrola  

c) provozní záznamy  

Jak často se provádí zkouška grafitové emulze: 

a) 1x denně  

b) 2x denně  

c) 1x týdně  

Jakým způsobem se kontroluje průměr po celé délce drátu: 

a) vizuálně  

b) pomocí laseru  

c) přenosný hustoměr  

Grafitovou emulzi připravuje: 

a) dělník sám  

b) dělník za pomoci mistra směny  

c) přípravář grafitové emulze  

Jaké jsou povinnosti obsluhy stroje: 

a) před zahájením činnosti zkontrolovat stroj  

b) udržovat stroj v čistotě   

c) provádět nastavení stroje v případě poruchy  

 
…………………………………………                      …….…..…………………………………  

jméno a podpis zkoušeného      jméno a  podpis školitele 

Hodnocení:  - za každou správnou odpověď se počítá 1 bod 

  - 9 - 12 bodů………………prospěl, 0 - 8  bodů……………….neprospěl 


