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1. Úvod 

Tématem této diplomové práce je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, které nabývá 

v dnešní konkurenční době na důležitosti. Cílené rozvíjení znalostí a dovedností je přínosem 

nejenom pro zaměstnance, ale hlavně pro zaměstnavatele. Nároky, které klade moderní 

společnost na inovace, rychlost vývoje výrobních či informačních technologií, změny 

v legislativě, dynamika trhu, globalizace a mnoho dalších faktorů působí na firmy a ty, pokud 

chtějí být úspěšné, se s touto situací musejí vyrovnat. Vysoké požadavky společnosti přenášejí 

firmy na technologie a v nemalé míře pak i na zaměstnance. Mění se nejenom samotný rozsah 

znalostí, ale také rychlost s jakou se nové, nebo změněné informace či postupy předávají. Pro 

firmy je dnes téměř nutností se tomuto dynamickému vývoji přiblížit a proto je nutné neustále 

přizpůsobovat metody a prostředky směřující k rozvoji vzdělanosti a odbornosti zaměstnanců. 

Znalosti, schopnosti a dovednosti zaměstnanců, stejně jako schopnost firmy 

přizpůsobit se dynamice trhu, patří mezi jedny z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti  

a výkonnosti firem. Proto by mělo být v zájmu organizace poskytnout zaměstnancům možnost 

pro jejich osobní či kariérní růst a další odborné profesní vzdělávání. Firmy však nesmějí 

zapomínat, že pro zaměstnance je práce, ve většině případů, nezbytnou nutností a proto je 

potřebné zaměstnance k rozvíjení znalostí i jejich následnému uplatnění motivovat. Investice, 

které jsou do rozvoje vloženy, by měly firmě přinést zhodnocení v podobě lepších výsledků  

a zaměstnanci vyšší mzdu či jinou adekvátní odměnu znamenající zhodnocení pro jeho 

budoucí profesní i soukromý život. Investice do rozvoje a vzdělávání by tedy měly být 

prospěšné všem zainteresovaným stranám. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické 

části, která vychází zejména z odborné literatury, jsou objasněny základní pojmy, popsány 

přístupy a strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a také formy a metody rozvoje 

zaměstnanců. Teoretická východiska shrnuta v této části tvoří podklad pro navazující 

praktickou část. 

Praktická část je zaměřena na představení společnosti Biocel Paskov a.s.  Zkušenosti, 

poznatky a vzdělávací programy, používané ve firmě Biocel Paskov v předchozích obdobích, 

jsou podkladem pro zpracování praktické části diplomové práce. Jsou rovněž podkladem pro 

podrobnou analýzu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v této firmě a vyhodnocení přínosů 
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vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro organizaci. Analýza bude vyhodnocována 

formou dotazníkového šetření.  

Cílem práce je zjistit, zda systém rozvoje zaměstnanců ve firmě Biocel Paskov a.s. 

odpovídá potřebám organizace i zaměstnanců. Dílčími cíli je zjistit, jakými způsoby probíhá 

vzdělávání zaměstnanců ve společnosti, jak jsou tyto programy přijímány zaměstnanci a jak 

jsou s nimi spokojeni. Toto bude zjištěno z podrobné analýzy vzdělávacího systému a na 

základě zjištěných skutečností budou navržena možná zlepšení a doporučení. 
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2. Teoretická východiska pro rozvoj zaměstnanců 

2.1 Význam vzdělávání a rozvoje  

Požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců se stále mění. Vzdělávání  

a formování pracovních schopností je celoživotním procesem a také nejdůležitějším úkolem 

personální práce. Flexibilita a připravenost na změny patří k základním předpokladům 

úspěšného podnikání.  Proto již nestačí jen tradiční způsoby vzdělávání, ale je potřeba se 

zaměřit na rozvojové aktivity, které formují a rozšiřují znalosti a dovednosti pracovníků, a to 

nejen pro momentálně zastávané pracovní místo. 

V současnosti hledají firmy optimální způsoby organizace práce, které přispívají  

k jejich lepšímu fungování. Při práci uvnitř firmy je důležitá schopnost týmové práce, cílené  

a vhodné vedení podřízených, které je doplněno jejich pozitivní motivací. Zároveň je důležitá 

schopnost úspěšné komunikace a spolupráce se zákazníky (Vodák, Kucharčíková, 2011). Je 

nezbytné, aby firmy pochopily důležitost investice do lidského kapitálu a rozvoje kompetencí 

a znalostí svých zaměstnanců. Podporou rozvoje svých zaměstnanců firma přispívá ke 

zkvalitňování interních procesů a k rozvoji firmy jako celku. 

Pozitivní vlivy a dopady rozvoje znalostí a dovedností svých zaměstnanců firma 

pocítí, je-li vzdělávání zakomponováno do její strategie, tedy není náhodné, nekoncepční  

a nárazové a je zajišťováno odborným a profesionálním způsobem. Vzdělávání a rozvoj 

znalostí zaměstnanců jsou strategické procesy vedoucí ke zvýšení výkonnosti a zkvalitnění 

firmy prostřednictvím svých zaměstnanců, tedy nejcennějším aktivem firmy. Mají–li být 

smysluplné, účinné a úspěšné, nemohou být ponechány náhodě či osobním iniciativám, ale 

musí být systematicky naplánovanými činnostmi. 

„Politika rozvoje zaměstnanců by měla vyjadřovat závazek firmy podporovat trvalý 

rozvoj dovedností a schopností zaměstnanců, který by jim umožnil maximalizovat jejich 

přínos pro organizaci a poskytl jim příležitost zvýšit si kvalifikaci, realizovat svůj potenciál, 

postupovat v kariéře a zvyšovat svou zaměstnatelnost uvnitř organizace i mimo ni“ 

(Armstrong, 2007, str. 145). 

K oblastem vzdělávání dle Koubka (2007) patří: 

 prohlubování kvalifikace (doškolování) - přizpůsobování pracovních schopností 

měnícím se požadavkům pracovního místa, 



 

 

8  

 zvyšování použitelnosti pracovníků, při kterém dochází k rozšiřování pracovních 

schopností tak, aby byli schopni zastávat i jinou pracovní pozici, 

 rekvalifikace, kdy jsou zaměstnanci přeškolování na povolání, které organizace 

potřebuje, 

 orientace pracovníků, která zahrnuje adaptaci nových pracovníků na pracovní 

pozici a kulturu organizace, 

 formování osobnosti pracovníka, které hraje důležitou roli v mezilidských 

vztazích, ovlivňuje motivaci, chování a práci v týmech a samozřejmě i pracovní 

výkon. 

2.2 Vymezení pojmů 

Ke klíčovým pojmům této práce patří učení se, vzdělávání a rozvoj. 

Učení (se) je proces získávání a předávání znalostí, zkušeností a dovedností. Učení 

zahrnuje nejen vědění, ale i konání. Lze je dělit na spontánní získávání zkušeností,  

a formalizované vzdělávání v institucích. Jak uvádí Hroník (2007), ty nejpodstatnější věci se 

učíme spontánně. Jak si však rozšiřujeme spontánním učením obzory, dáváme mu směr 

organizovaným učením. Kombinace těchto dvou způsobů nám umožňuje být proaktivní. 

Učení dospělých je odlišné od učení dětí. Vyplývá to z odlišných motivů, 

intelektuální a emocionální vybavenosti a míry odpovědnosti za vlastní rozvoj. Významnou 

roli hrají hodnotové orientace, postoje, zkušenosti a dosavadní znalosti. Lidé se nejlépe učí, 

pokud vidí výsledek své snahy, který jim stojí za to – tedy pokud jsou motivováni k učení, 

pokud jsou povzbuzováni k sebeřízení, participují na vzdělávání vlastní aktivitou a jsou brány 

v úvahu jejich individuální učební potřeby a styly (Barták, 2007).  

 Vzdělávání je nepřetržitý proces. Je jedním ze způsobů učení se. Dle Armstronga 

(2007) se jedná o rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí, které jsou požadovány ve všech 

oblastech života. Oproti výcviku jde více do hloubky, je obecnější se širším tematickým 

záběrem. Vzdělávání je považováno za příspěvek a prostředek rozvojového procesu. 

Rozvoj je chápán jako proces zlepšování a růstu osobních schopností a potenciálu 

prostřednictvím vzdělávacích činností a praxe (Armstrong, 2007). Dle Hroníka (2007) se 

jedná o dosažení žádoucí změny pomocí učení se. Rozvoj není časově ohraničen, je delší než 
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vzdělávání a zahrnuje plán, který je součástí ohraničených i neohraničených rozvojových 

programů. Představuje další vzdělávání, rozšiřování kvalifikace, formování osobnosti jedince. 

Jde zejména o formování jeho pracovního potenciálu, které z jedince vytváří flexibilní 

pracovní zdroj.   

Výcvik je plánované a systematické formování chování jedince pomocí vzdělávacích 

akcí a programů, které umožňují získat jedincům takovou úroveň znalostí a dovedností, aby 

svou práci vykonávali efektivněji. Výcvik je tedy zaměřený na praktické osvojování 

dovedností, které mohou pracovníci využívat ve své současné pracovní pozici. Výsledkem by 

měla být změna v pracovním chování, způsobilost zvládat svou pracovní roli.  Výcvik je 

obvykle realizován interaktivními a praktickými metodami probíhajícími často na pracovišti. 

Je spojen s učením na základě postupného si osvojování nácviku a zdokonalování činností. 

Předpokladem úspěšného učení je, aby jedinec znal význam a účel výcviku a sám ho 

považoval za důležitý (Tureckiová, 2009).  

2.3 Strategický přístup ke vzdělávání a rozvoji 

Strategie rozvoje a vzdělávání je závislá na nadřazených strategiích, a to na 

personální strategii a podnikové strategii (Hroník, 2007).  Pokud chce být organizace úspěšná, 

musí mít jasně stanovenou podnikatelskou strategii, v rámci níž specifikuje své poslání, vizi, 

strategické cíle ve všech oblastech řízení a způsob jejich dosažení, musí rovněž znát své silné 

a slabé stránky. 

Strategie řízení lidských zdrojů je z podnikové strategie odvozena a měla by být 

v souladu s organizační strukturou. Týká se dlouhodobých cílů v oblasti potřeby pracovních 

sil, a zdrojů pokrytí této potřeby. Jejím obecným úkolem je zajistit naplnění cílů organizace 

prostřednictvím svých zaměstnanců. Do strategie řízení lidských zdrojů patří mimo 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců tyto činnosti: analýza práce, plánování lidských zdrojů, 

získávání, nábor a výběr zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování, péče  

o pracovníky a řízení pracovního výkonu. 

Strategie vzdělávání a rozvoje, vycházející z nadřazených strategií, stanovuje 

podmínky v oblasti vzdělávání, základní cíle a nástroje realizace. Měla by být formulována 

tak, aby přinesla užitek všem zúčastněným stranám, nejen majitelům, ale i zaměstnancům, 

zákazníkům a veřejnosti (Armstrong, 1999). Je vytvářena na období tří až pěti let. Koncepce 
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vzdělávání v podniku představuje určení základního smyslu vzdělávání, stanovení cílů  

a funkcí a definování začlenění do systému řízení lidských zdrojů (hodnocení, kariérní 

plánování). Základem koncepce vzdělávání je detailní popis všech pracovních činností ke 

každému pracovnímu místu z hlediska kompetencí, vztahů nadřízenosti, podřízenosti  

a odpovědnosti. Pro pracovní činnosti jsou zpracovány kvalifikační předpoklady, způsob 

ověření způsobilosti (hodnocení pracovníků). Stanovují se vnitřní pravidla upravující 

organizaci, koordinaci a financování vzdělávání tak, aby byla v souladu s personální strategií. 

Do koncepce vzdělávání zahrnujeme i spolupráci s institucemi (Bartoňková, 2010).  

S koncepcí vzdělávání souvisí systém vzdělávání. Systematicky plánované, 

realizované a vyhodnocované firemní vzdělávání, které je založeno na personální strategii  

a politice personálního řízení v organizaci, přispívá ke změnám v pracovních postojích  

a jednání zaměstnanců. Vzdělávání vychází ze schválené koncepce a plánu, který vznikl 

z analýzy vzdělávacích potřeb. 

2.4 Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Systematický přístup přináší organizaci řadu výhod (Koubek, 2009): 

 přispívá ke zlepšení produktivity práce a pracovního výkonu výrazněji než jiné 

způsoby vzdělávání, 

 zlepšuje kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců, 

 umožňuje průběžné formování pracovních schopností zaměstnanců podle 

specifických potřeb podniku, 

 průměrné náklady na vzdělávání jednoho zaměstnance bývají nižší než při jiném 

způsobu vzdělávání, 

 zlepšuje mezilidské vztahy, 

 napomáhá růstu atraktivity a konkurenceschopnosti organizace na trhu práce. 

Systematické vzdělávání je neustále se opakující cyklus, který odráží jak specifické 

požadavky strategie vzdělávání a rozvoje, tak cíle podnikové strategie. Základním zdrojem 

efektivity procesu vzdělávání a rozvoje je jeho systematičnost ve vztahu k zaměstnancům, 

vlastníkům a zákazníkům (Dvořáková a kol., 2007).  

Systematické vzdělávání je tvořeno čtyřmi základními fázemi: 

 Identifikace potřeby. 
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 Plánování a rozpočtování. 

 Realizace. 

 Vyhodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu a použitých 

metod. 

Základní cyklus systematického vzdělávání znázorňuje schéma č. 2.1.  

Schéma č. 2.1 Základní cyklus systematického firemního vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koubek, 2009, str. 260 

Přestože se jedná o cyklus na sebe navazujících fází, každá fáze je do jisté míry 

samostatným procesem určeným organizačními a institucionálními předpoklady rozvoje 

zaměstnanců. Těmi je vytváření podmínek pro soustavný rozvoj, kladoucí menší důraz na 

formální vzdělávání a větší důraz na odpovědnost za seberozvoj. 

2.4.1 Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Dobře provedená analýza vzdělávacích potřeb je nezbytným předpokladem pro 

vytvoření efektivního vzdělávacího či rozvojového programu. Potřeba vzdělávání může 

vyplynout z řady oblastí, např. ze sledování pracovního výkonu pracovníků, kvality výrobků 
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či služeb, využívání pracovní doby, stability zaměstnanců na pracovištích i v celé organizaci 

apod. Základní typy oblastí určení potřeby vzdělávání jsou (Dvořáková a kol., 2007):   

 předvídatelné oblasti potřeby, 

 oblasti, kde potřeba vzniká jako reakce na neočekávané problémy či změny, 

 oblasti, kde potřeba vzniká při kontrole a pozorování. 

Při identifikaci potřeby vzdělávání vycházíme dle Koubka (2009) ze tří základních 

skupin údajů: 

 údaje týkající se celé organizace - počet a struktura zaměstnanců, využívaní 

kvalifikace a pracovní doby, absence, podnikatelský program, 

 údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností - popis pracovních míst  

a jejich specifikace (požadavky na pracovníky a jejich pracovní činnosti), informace 

o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů, 

 údaje o jednotlivých pracovnících - vzdělání, kvalifikace, postoje a názory, 

materiály z hodnocení pracovníka a jeho pracovního výkonu. 

Mimo tyto základní údaje musíme vycházet i z údajů o okolním prostředí organizace, 

jako jsou aktivity jiných organizací působících na trhu nebo kvalifikační struktura lidských 

zdrojů. 

Analýza není úkolem jen pro odpovědného zaměstnance nebo pro personální útvar, 

ale je i úkolem vedoucích zaměstnanců. Důležitým základem identifikace potřeb vzdělávání 

je hodnocení pracovního výkonu a kompetencí a rozpracovaná podniková strategie do cílů  

a způsobu jejich naplnění. Lze říci, že identifikujeme individuální potřeby a potřeby 

organizace, které se pokoušíme uvést do souladu (Hroník, 2007). Schéma č. 2.2 ukazuje 

možnosti zjišťování potřeb podniku. 

Při analýze potřeb vzdělávání se obvykle používá těchto metod (Koubek, 2009): 

 analýzy statistických a jiných průběžně zjišťovaných údajů o organizaci, pracovních 

místech a pracovnících. Sleduje se např. analýza rozptylu odchylek od výkonových 

norem a hodnotových ukazatelů. Patří sem i popis práce vytvořený zaměstnancem, 

 analýzy dotazníků či jiných forem průzkumů názorů a požadavků pracovníků ke 

vzdělávání a rozvoji, zejména pro identifikaci individuálních potřeb, 
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 analýzy informací či požadavků od vedoucích pracovníků týkajících se potřeby 

vzdělávání jejich podřízených, 

 hodnocení pracovního výkonu. Přímý nadřízený je rozhodující osobou, která by měla 

zhodnotit soulad či nesoulad mezi skutečným a očekávaným výkonem a to pomocí 

odpovědí na čtyři otázky - „Může?, Zná?, Umí? Chce?“, 

 monitorování výsledků porad a diskusí, týkajících se současných pracovních 

problémů, 

 analýzy pracovních záznamů vedenými vedoucími pracovníky. 

Schéma č. 2.2  Metody identifikace vzdělávacích potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vodák, Kucharčíková, 2011 

V praxi je potřeba použít kombinaci technik nejvhodnější pro danou situaci 

v organizaci. Je riskantní činit rozhodnutí na základě jedné techniky. 

2.4.2 Plánování a rozpočtování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců by měl odpovědět na následující otázky 

(Dvořáková a kol., 2007): 

 Co má být cílem a OBSAHEM vzdělávacího programu? 

 KDO by měl být vzděláván? 
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 Jaké budou nejvhodnější METODY? 

 KÝM bude vzdělávací program zabezpečen a řízen? 

 Jaký je ČASOVÝ plán? 

 KDE se bude vzdělávání odehrávat? 

 Jaký bude ROZPOČET plánovaného vzdělávání? 

 Jak se budou HODNOTIT výsledky vzdělávání a účinnost vzdělávacího programu? 

Odpovědi na první dvě otázky vyplynou již v první fázi vzdělávacího cyklu. Při 

rozhodování, kdo bude vzděláván, dochází ke spolupráci mezi odpovědnými zaměstnanci 

personálního útvaru a liniovými manažery. Vzdělávací akce jsou buď: 

 povinné (vyplývají ze zákona nebo je vyžaduje technologický pokrok nebo 

podnikatelský záměr), nebo 

 souvisejí s osobním rozvojem jednotlivců, jsou součástí plánů kariéry, nebo 

 představují určitou nabídku, která pokrývá zájem zaměstnanců o rozvojové aktivity. 

Pro první dva případy bývá plán konkrétnější, ve třetí možnosti je vymezen obecně. 

Jedním z nejdůležitějších kroků plánování je výběr metody vzdělávání. Na metodě 

závisí efektivita celého vzdělávacího procesu, Ke správnému výběru musíme zhodnotit, kým 

bude vzdělávací program zabezpečen a řízen, kdy proběhne, kde bude vzdělávání probíhat - 

zda na pracovišti nebo mimo pracoviště. 

Další otázkou je rozpočet vzdělávacích aktivit. Sestavuje se většinou na období 

jednoho roku. Měl by obsahovat tři složky (Dvořáková a kol., 2007): 

 fixní složku, která se vztahuje k dlouhodobým vzdělávacím programům, 

 variabilní složku, která zajišťuje operativní vzdělávací programy zaměřené na 

krátkodobější organizační potřeby a rozvojové aktivity, 

 rezervní složku, která by sloužila k pokrytí náhlé nebo neplánované potřeby 

vzdělávání. 

Časový harmonogram realizace vzdělávacích aktivit souvisí nejen s finanční 

stránkou, ale i s koordinací vzdělávání s pracovními procesy tak, aby byly minimalizovány 

případné překážky v práci. 
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Plán musí navrhnout i metodiku vyhodnocení vzdělávání a stanovit kritéria, podle 

kterých bude hodnocena účinnost vzdělávacích aktivit. Je nutné přesně specifikovat výsledky, 

kterých má být vzděláváním dosaženo a transformovat je v cíle. Tyto cíle musí být 

„SMART“, tj. S = srozumitelné, M = měřitelné, A = adekvátně dosažitelné, R = reálné, T = 

termínované.  

Musí být zajištěno, aby každý znal cíle. Při plánování si musíme vytvořit metody pro 

porovnání skutečných výsledků s cíli. Řadíme zde např. sestavování testů pro porovnání 

znalostí před a po ukončení vzdělávací akce, přípravu hodnotících formulářů ze strany 

účastníků, ale i pro hodnocení změn pracovního výkonu. Patří zde i rozhodnutí o tom, jakými 

ekonomickými ukazateli či statistickými údaji se bude kvantifikovat praktický přínos 

vzdělávání. 

2.4.3 Realizace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Po ukončení plánování se může přistoupit k realizaci konkrétních vzdělávacích 

aktivit. V této fázi dochází k rozhodnutí o dodavateli vzdělávacích aktivit a vyjednání 

podmínek, zhotovení a uzavření smluv. Je zajištěn studijní materiál, i místo kde bude 

vzdělávání probíhat, popřípadě organizační záležitosti, např. ubytování. Účastníci jsou včas 

informování a instruováni. 

Během vzdělávacího programu je potřeba soustavné monitorování, aby bylo 

zajištěno, že probíhá podle plánu a časového harmonogramu. Na konci každé vzdělávací 

aktivity by měla být vypracována hodnotící zpráva, která dává přehled o plnění plánu  

a čerpání finančních prostředků. 

2.4.4 Vyhodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu a 

použitých metod 

V této fázi je zkoumáno do jaké míry splnilo vzdělávání svůj účel a zda mělo smysl 

především z hlediska poměru nákladů a přínosů. Cílem každé vzdělávací aktivity je zvýšení 

pracovního výkonu. Proto potřebujeme vědět, jak se nám podařilo cíl naplnit. Problém je  

v tom, že vzdělávání působí s jistým zpožděním a nemůžeme oddělit působení ostatních 

možných vlivů. 
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Metody měření můžeme nejčastěji dělit podle toho, zda následují ihned po 

vzdělávací aktivitě nebo s časovým odstupem a z pohledu osoby, která hodnotí vzdělávací 

proces (samotný účastník nebo někdo „zvenčí“).  

Kritéria vyhodnocování se dělí do dvou skupin (Vodák, Kucharčíková, 2011): 

 vnitřní kritéria, která se týkají obsahu vzdělávací aktivity, např. reakce účastníků, 

 vnější kritéria, která se týkají cíle vzdělávacího procesu, např. zvýšení výkonu, 

změna v nákladech. 

Pro větší objektivnost a přesnost je lepší zvolit vyšší počet kritérií z obou oblastí. 

V souvislosti s použitými kritérii byly navrženy modely vyhodnocování vzdělávání. 

Rozšířenou metodou je metoda vyhodnocování vycházející z Kirckpatrickova 

modelu (Vodák, Kucharčíková, 2011): 

 Úroveň 1 - reakce účastníků na vzdělávání. Zjišťování, co si myslí o užitečnosti 

vzdělávání, o lektorech a tématech, co by změnili nebo doplnili. Zkoumá se tedy 

spokojenost účastníků. 

 Úroveň 2 - hodnocení nárůstu vědomostí. Na této úrovni zjišťujeme, čemu se 

účastníci naučili, kolik znalostí si osvojili, jaké získali dovednosti, do jaké míry se 

změnily jejich postoje.  Uvedené skutečnosti můžeme měřit testy, dotazníky, 

ukázkou práce nebo ústní zkouškou. 

 Úroveň 3 - vyhodnocování pracovní výkonnosti jednotlivců. V této úrovni sledujeme 

dopady procesu učení na výkonnost jednotlivců a zjišťujeme, do jaké míry jsou 

využívány poznatky v praxi. 

 Úroveň 4 - Vyhodnocování dopadu na výkonnost podniku. Hodnocení na této úrovni 

sleduje dopad procesu učení na výsledky podniku. Jde o zjištění pozitivních změn 

výstupů, kterými jsou prodej, kvalita, plnění úkolů apod., sleduje se tedy přínos pro 

tým, oddělení a pro podnik. Mezi metody k měření dopadu procesu učení patří např. 

strukturované rozhovory, analýzy trendů, analýzy dopadů, procesy managementu 

kvality. 

 Úroveň 5 - Vyhodnocování změn v kultuře podniku. Na této úrovni se hodnotí, do 

jaké míry se změnilo chování účastníků, ať už vůči interním nebo externím 

zákazníkům. Účastníkům by měl být dán určitý čas, aby byli schopni své chování 

změnit. Jde o zafixování a rozvoj hodnot, které utváří kulturu organizace. 



 

 

17  

2.4.5 Posuzování efektivnosti vzdělávacích programů 

Hodnocení efektivnosti je možno užít k určení očekávané i reálné návratnosti 

investice. Proto je nutné provést podrobnou analýzu nákladů a přínosů. 

Náklady na vzdělávání - v úvahu musíme brát minimálně tyto náklady (Vodák, 

Kucharčíková, 2011): 

 přímé osobní náklady na účastníky a lektory včetně pojištění, různé výhody 

poskytované zaměstnavatelem, cestovní výdaje a stravné, 

 náklady spojené se stanovením a analýzou vzdělávacích potřeb, 

 náklady na vývoj učebních aktivit, 

 náklady spojené s ubytováním, pronájmem prostor a potřebné techniky, 

 náklady na přípravu a kopírování materiálů, 

 náklady na externí moderátory a lektory. 

Mimo výše uvedené náklady musíme vzít v úvahu i náklady spojené s tím, že většina 

vzdělávacích programů probíhá v pracovní době  a někdo jiný musí vzdělávaného pracovníka 

zastoupit. Dalším druhem nákladů jsou alternativní náklady (náklady obětovaných 

příležitostí), které by bylo možno použít na jiné investice, pokud by se vzdělávání 

nerealizovalo. 

Přínosy vzdělávání - vysoká výše nákladů na vzdělávání způsobuje, že manažeři 

často sledují pouze náklady s cílem jejich snížení, ale měli by začít sledováním přínosů. Mezi 

hlavní přínosy patří: 

 lepší využití potenciálu zaměstnanců - vzdělávání pomáhá zaměstnancům stát se 

flexibilnějšími a schopnějšími pro pracovní výkon, 

 lepší využití zařízení a systémů - nejsou-li pracovníci dobře seznámeni s technologií 

používanou v podniku, nedokážou z ní vytěžit maximum, 

 zvýšení výkonu - při zlepšení výrobních procesů, administrativních postupů, kvality, 

bezpečnosti a spokojenosti zákazníka se zvýší návratnost investovaných prostředků, 

 snížení fluktuace - pracovníci většinou reagují pozitivně na možnosti vzdělávání  

a rozvoje a zvyšuje se pravděpodobnost, že zůstanou ve firmě, 
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 zvýšení spokojenosti zákazníků - často se stává, že zákazník vidí potřebu vzdělávání 

u svého partnera jako první a může to vést k odchodu ke konkurenci, která dokáže 

lépe plnit jeho požadavky a potřeby. 

K ukazatelům, kterými je možno zkoumat přínosy patří (Vodák, Kucharčíková, 

2011):  

 zvýšení produktivity, rentability, produkce, 

 pokles nákladů, absencí, fluktuace, 

 zvýšení pracovní morálky, 

 pokles počtu stížností interních i externích zákazníků, 

 zkrácení doby zavádění nových technologií a procesů, 

 redukce počtu chyb, zmetků a počtu hodin opravy, 

 snížení sankčních poplatků za znečišťování ovzduší, 

 potřeba externích konzultantů, 

 zvýšení kvality produkce a služeb. 

Efektivnost investic do vzdělávání je ovlivněna faktory jako jsou realizace 

jednotlivých fází vzdělávání, použité metody vzdělávání a přístupy ve fázi vyhodnocení. 

Dalším důležitým faktorem je samotný účastník vzdělávání a jeho přístup, ale také podpora 

vedení, podniková kultura. Při hodnocení efektivnosti investic se používá celá řada metod. Jak 

uvádí Tureckiová (2004) k nejčastěji používaným metodám patří rentabilita, návratnost 

investic a nákladová analýza.  Pro finanční vyjádření přínosů vzdělávání je třeba převést 

maximum údajů do peněžních hodnot. Je však  potřeba vzít v úvahu, že ne všechny přínosy se 

dají vyjádřit v penězích. Rozvojové programy mohou zlepšit pracovní morálku, týmovou 

práci, komunikaci či spokojenost zaměstnaců, což nelze hmotně vyjádřit. Nicméně, tyto 

nehmotné přínosy mohou vést, v konečném důsledku, k finančním přínosům. 

2.4.6 Postupy při investování do rozvojových programů 

2.4.6.1 Metoda rentability investic 

Metoda rentability investic je spíše statická a nezohledňuje rozložení zisku v čase 

(Vodák, Kucharčíková, 2011). Umožňuje vyhodnocování investic do nových a 

nevyzkoušených projektů, kdy se v počáteční části projektu investují prostředky bez znalosti 

návratnosti investice. Po určité době se zhodnotí přínos vzdělávacího projektu a podle 
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výsledku bude financování zastaveno nebo dokončeno podle plánu. Základní vzorec 

rentability investice je následující:  

 

Pozitivní hodnocení vzdělávacího projektu spolu s dobrou hodnotou ROI pak 

poskytuje přesvědčivé  argumenty při schvalování prostředků na další vzdělávací aktivity 

(Phillips, 2005). 

2.4.6.2 Analýza nákladů a přínosů – Cost benefit analysis (CBA) 

Analýza nákladů a přínosů je metodou, kdy poměřujeme pozitiva, prospěch a přínosy 

na jedné straně s negativy a náklady na druhé straně. Podle toho, která strana má větší váhu, 

se rozhodujeme o realizaci investice.  CBA zahrnuje porovnání očekávaných nebo skutečných 

nákladů oproti hodnotě očekávaných nebo skutečných výstupů, které musí vycházet z cílů 

školení a analýzy kritérií (Buckley, Caple, 2004). 

2.5 Subjekty podílející se na procesu vzdělávání a rozvoje 

2.5.1 Účastníci 

Účastníci jsou významným prvkem podnikového vzdělávání, protože právě jim je 

vzdělávání určené. Vzdělávací proces ovlivňuje motivace účastníků, emocionální, fyzické a 

intelektuální faktory a především styly učení (Vodák, Kucharčíková, 2011). 

Motivace zaměstnanců k učení a zvyšování vlastního potenciálu je v tomto případě 

ovlivněna přikládanou hodnotou účastníka vzdělávacím aktivitám ve vztahu ke své pracovní 

pozici a budoucí kariéře, a zda toto vzdělávání je skutečně pro něj potřebné a využitelné. 

Schopnost motivace zaměstnanců je jednou z důležitých kompetencí manažerů.  

K fyzickým faktorům patří jeho zdravotní stav a stres. Z emocionální stránky se 

jedná o jeho postoje, hodnoty, vnímání sebe sama. Učení je ovlivněno i vědomostmi a 

dovednostmi, kterými již účastník disponuje a může na nich stavět. 

Každý má svůj styl učení. Někdo dává přednost praktickému učení, jiný zase 

získávání informací a dovedností. Preference stylů učení můžeme získat pomocí dotazníků a 
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pozorováním účastníků při akci. Lektoři by pak měli reagovat na preferované styly účastníků. 

Účastníci by pokud možno měli tvořit homogenní skupiny. 

2.5.2 Lektoři 

Významnými činiteli v procesu vzdělávání jsou lektoři, kteří velkou mírou ovlivňují 

úspěšnost vzdělávacího procesu. Správný lektor je aktivní, s nadhledem na věc a organizaci 

pomáhá v rozvoji zaměstnanců tím, že plánuje a kontroluje průběh vzdělávání, doporučí 

vhodnou metodu, zajistí přípravu učebny, techniky a pomůcek (Vodák, Kucharčíková, 2011). 

V průběhu kurzu je pozitivní, přijímá podněty účastníků, pomáhá se jim učit a to pomocí 

různých druhů metod a jejich kombinací a přizpůsobuje tempo výuky účastníkům. Lektor by 

měl pomoci účastníkům pochopit účel vzdělávání.  

2.6 Formy a metody vzdělávání 

Pracovní způsobilosti si můžeme osvojovat různým způsobem. Může to být 

prostřednictvím řízených aktivit nebo při výkonu běžných pracovních povinností. V zásadě 

můžeme vzdělávání členit na řízený či neřízený proces odehrávající se na pracovišti nebo 

mimo pracoviště. Dvořáková a kol. (2007) člení formy vzdělávání do těchto šesti kategorií: 

 Řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti (tzv. neformální vzdělávání). Jde 

o zvládání nových poznatků a dovedností při plnění běžných pracovních úkolů 

většinou pod dohledem interního školitele nebo spolupracovníka. 

 Řízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti (tzv. formální vzdělávání). 

Učení probíhá ve školících prostorách mimo pracoviště. Vzdělavatelé mohou být 

interní či externí. 

 Řízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (tzv. institucionalizované 

vzdělávání). Patří zde vzdělávání v rámci národního školského systému a vzdělávání 

prostřednictvím stáží a studijních cest. Zpravidla jde o dlouhodobější proces, 

zaměstnavatel je v roli spoluúčastníka na řízení vzdělávacího procesu. 

 Neřízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti (tzv. informální vzdělávání). 

Jedná se o formování pracovních způsobilostí přirozeně – pozorováním práce jiných, 

vyhledáváním informací potřebných pro plnění úkolů. Předpokladem je iniciativa ze 

strany zaměstnanců a motivace ze strany zaměstnavatele. 
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 Neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti (tzv. interpersonální 

vzdělávání). Tato forma vzdělávání vychází z mezilidských vztahů, postavení 

jednotlivce v rámci organizace. Patří sem aktivity, které posilují jednání, které je 

v souladu s hodnotami organizace. 

 Neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (tzv. celoživotní vzdělávání). 

V dnešní době přebírá jednotlivec velkou část odpovědnosti za svůj rozvoj, a pokud 

chce být flexibilní a zaměstnavatelný, je potřeba se celoživotně vzdělávat. 

U neřízených metod nelze přímo hovořit o metodách vzdělávání, ale jde spíše  

o vytváření mezilidských vztahů a prostředí v organizaci, které přispívá k  neformálnímu 

rozvoji jednotlivců. 

2.6.1 Metody vzdělávání 

Jak již bylo zmíněno výše, výběr metody má vliv na efektivitu celého vzdělávacího 

procesu. Pro výběr správné metody musíme zvážit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů 

vzdělávání a přihlížet k okolnostem vztahujícím se k podniku, k jednotlivcům a učebním 

cílům a také brát ohled na individuální učební styly jednotlivců. Jak uvádí Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková (2005),  lidé si zapamatují pouze určité procento z celkového množství informací. 

Graf č. 2.1 znázorňuje podíl lidských smyslů na procesu učení. Záleží na způsobu přijímání 

informace, od pasivního k aktivnímu.  

Graf č. 2.1 Procento zapamatování informací. 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výběr metody je ovlivněn řadou faktorů. K těmto faktorům patří např. požadavky 

podniku, programové cíle, finance, čas, počet a věk účastníků, zastávaná pozice apod., viz 

schéma č. 2.3. 
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Schéma č. 2.3 Faktory ovlivňující volbu metody vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 112 

2.6.1.1 Metody používané ke vzdělávání při výkonu práce na pracovišti 

Společným znakem  metod používaných ke vzdělávání na pracovišti  je individuální 

přístup ke vzdělávanému zaměstnanci. Koubek (2009) uvádí tyto metody: 

 Instruktáž při výkonu práce -  jde o nejjednodušší způsob zacvičení nového či 

méně zkušeného pracovníka, který si osvojuje pracovní postupy pro plnění 

pracovních úkolů. Výhodou je rychlost. 

 Koučování, mentoring a counselling – tyto metody jsou zaměřeny na rozvoj 

zaměstnanců. Koučování je metoda dlouhodobějšího instruování, osvojování si 

schopností, znalostí a dovedností potřebných pro svůj odborný rozvoj, soustavného 

podněcování vzdělávaného k žádoucímu výkonu práce. U dalších dvou metod si 

zaměstnanec vybírá svého mentora, jejich vztah je méně formální a obsah vzdělávání 

je orientován na rozšíření potenciálu. U counsellingu se staví zaměstnanec se 
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školícím pracovníkem na stejnou úroveň a jde zejména o vzájemné ovlivňování  

a konzultování. Hlavním přínosem je neustálá zpětná vazba a aktivní podíl 

vzdělávaného pracovníka. 

 Rotace práce – při této metodě je vzdělávaný pracovník pověřen pracovními úkoly 

na různých pracovištích a úsecích. Využívá se zvláště u absolventů při seznamování 

s organizací a při přípravě pracovníků na vedoucí funkce. Další uplatnění je  

u pracovníků procesních týmů, kde se předpokládá vzájemná zastupitelnost. 

K hlavním výhodám patří růst flexibility zaměstnance a schopnost vidět problémy ve 

větších souvislostech. 

 Asistování – jde o často používanou metodu, kdy je vzdělávaný pracovník přidělen 

ke zkušenějšímu, od kterého se učí pracovním postupům až do okamžiku, kdy je 

schopen práci vykonávat samostatně. Je zde důraz na praktickou stránku, ale 

nevýhodou může být, že se vzdělávaný může naučit i některé nesprávné návyky. 

 Pověření úkolem (delegování) –  pracovník je svým nadřízeným pověřen ke splnění 

určitého úkolu, k čemuž má vytvořeny podmínky a příslušné pravomoci. Tato 

metoda se využívá k formování vedoucích pracovníků. K výhodám delegování patří 

dle Bělohlávka (2000) rozvoj kompetencí pracovníků, jejich motivace k rozvoji, 

testování svých schopností. 

2.6.1.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

U metod vzdělávání mimo pracoviště je charakteristický větší počet účastníků, ale i 

přesto umožňuje řada těchto metod určitou míru rozmanitosti a možnosti přizpůsobení se 

vzdělávaným zaměstnancům (Koubek, 2009). 

 Přednáška - je zaměřena na zprostředkování teoretických znalostí. Výhodou je 

rychlost přenosu informací, ale nevýhodou jednosměrný tok informací. Ke stimulaci 

účastníků k aktivitě dochází při spojení přednášky s diskuzí. 

 Demonstrování - jde o názorné vyučování, při kterém získávají vzdělávaní 

pracovníci znalosti a dovednosti ve výukových dílnách, na vývojových pracovištích. 

Výhodou je praktičnost, nevýhodou může být odlišnost podmínek se skutečným 

provozem. 

 Workshop a případové studie - při této metodě je vzdělávaný vtáhnut do 

problémové situace, kterou musí v určitém čase vyřešit. Případová studie nemívá 
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jednoznačné řešení, a proto musí účastník pro odůvodnění řešení využít poznatky 

z více oborů. Tato metoda je používána zejména pro vzdělávání manažerů, rozvíjí 

analytické myšlení a týmovou spolupráci. Nevýhodou jsou vysoké požadavky na 

školitele. 

 Simulace - je to vytváření modelové situace blížící se realitě, při které se účastnící 

řídí podle scénáře a musí činit řadu rozhodnutí. Tato metoda je vhodná pro nácvik 

komunikačních dovedností a schopnosti rozhodovat. 

 Hraní rolí - tzv. manažerské hry, kdy účastníci hrají podle scénáře určitou roli a v ní 

poznávají povahu mezilidských vztahů. Metoda se používá u manažerů k osvojení 

sociálních dovedností a sebeovládání. 

 Outdoor training - učení se hrou. Formou sportovních aktivit si účastníci rozšiřují 

své manažerské způsobilosti a sociální dovednosti. Pro pracovní týmy je vhodný 

teambuilding, který je zaměřený na intenzivním budování vztahů spolupráce, 

efektivní komunikace a uvědomění si týmových rolí a vede ke zvýšení týmového 

výkonu. 

2.6.1.3 Metody na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště 

 Trainee programs - tento program je zaměřen zejména na absolventy škol. 

Kombinuje prvky rotace práce s metodami vzdělávání mimo pracoviště a jeho cílem 

je analyzovat silné a slabé stránky a rozšířit odborné předpoklady pro výkon práce.  

 Samostudium -  spolu s distančním vzděláváním překonává tradiční vzdělávání 

zejména z hlediska časového. Je zde nutná motivace k získávání dalších znalostí  

a zkušeností, ale jde o neřízenou formu rozvoje. 

 E-learning - Učení pomocí technologií zaznamenává v poslední době velké úspěchy. 

Uplatnění  e-learningu zvyšuje dostupnost vzdělávání pro organizace  

i jednotlivce, neboť umožňuje v krátkém čase proškolit velké počty zaměstnanců 

s přijatelnými náklady. K jeho hlavním přednostem patří všestranná flexibilita a také 

úspornost. E-learning umožňuje jeho účastníkům získávat potřebné znalosti  

a dovednosti nezávisle na čase a místě, kde se právě nacházejí a získat právě ty 

konkrétní znalosti a dovednosti, které pro svoji práci a profesní rozvoj potřebují.  

Obsah vzdělávacích programů je navíc možno průběžně aktualizovat a tak ho 

udržovat v souladu s požadovanými trendy a změnami. Firmy využívají e-learning 

například pro specifické vzdělávání (Školení řidičů, školení techniků apod.), 
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jazykové vzdělávání (LangMaster), vzdělávání v oblasti ICT (Net-University, 

Macromedia, Adobe…), vzdělávání manažerské (EduCity), účetnictví, ekonomika, 

bezpečnost práce atd. U e-learningu je možno provádět průběžné hodnocení 

nabytých znalostí a dovedností a existuje i rychlá zpětná vazba. 

2.6.2 Trendy ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

Jedním z hlavních cílů vzdělávacích a rozvojových programů je zvýšit výkonnost 

zaměstnanců a tím také podniku. V minulosti byl rozvoj zaměstnance v rukou zaměstnavatele. 

Role zaměstnance byla spíše pasivní – jaká školení mu byla předepsána, taková absolvoval. 

Dnes se zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj přesouvá směrem k zaměstnancům  

a zaměstnanec nese velkou část zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj. K současným trendům 

ve vzdělávání se dle Hroníka (2007) řadí: 

 celostní přístup, 

 just-in-time, 

 on-line nákupy vzdělávacích aktivit, 

 zakázková řešení, důraz na diferenciaci. 

2.6.2.1 Celostní přístup 

Celostní přístup je založen na principu učící se organizace. Jde o sladění 

organizačního učení a učení jednotlivce. Učící se organizace vytváří klima pro rozvoj a 

vzdělávání, podněcuje k učení a díky tomu se neustále transformuje. V takovéto společnosti je 

dle Hroníka (2007) nutné, aby se využívalo intelektuální kapacity všech, nehledě na jejich 

postavení v hierarchii. Jedná se tedy o cílevědomé úsilí, které vede ke zhodnocení  

a zdokonalování lidského kapitálu. Předpokladem je však ochota a schopnost sebeřízení 

vlastního rozvoje a schopnost přijmout za svůj rozvoj odpovědnost (Barták, 2007).  Pracovník 

je zodpovědný za výběr vzdělávacích aktivit, vytváří si rozvojový plán a řídí svou kariéru.  

Tento přístup, kdy organizace přesouvá svou odpovědnost za vzdělávání na 

pracovníka a zároveň zvyšuje svůj zájem o něj, je více motivující. Na organizaci je vytváření 

podmínek a příležitostí, například vytvořením atmosféry permanentního vzdělávání. Pro její 

vytvoření je důležitá důvěra, identifikace s firmou, jejími hodnotami a kulturou.  Vzdělávání 

by se mělo odehrávat co nejblíže práci, např. koučování na pracovním místě a dalším 
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předpokladem je i využívání nových technologií při vzdělávání, které zaručí stejné příležitosti 

v přístupu k podnikovému vzdělávání. 

2.6.2.2 Just-in-time ve vzdělávání 

V dnešní době je termín just-in-time používán hlavně pro materiálové zásobování, 

ale přenáší se i do oblasti vzdělávání. Je to opak učení se do zásoby.  

Just-in-time ve vzdělávání si lze představit jako vzdělávací kurz, který probíhá před 

zahájením projektu, tedy v pravý čas. Projektový tým absolvuje soustředění, jehož součástí je 

teambuilding, projektové řízení, techniky rozhodování apod. 

Kurzy mohou být standardizované nebo zakázkové. U standardních kurzů se jedná  

o kurzy, které se opakují a stávají se součástí tréninkových katalogů. Zakázkové kurzy se 

neopakují, příkladem může být motivační workshop, simulace nadcházejícího jednání, 

individuální koučink (Hroník, 2007). 

Standardizované kurzy jsou určeny k získání minimálních znalostí a dovedností, 

které potřebují pracovníci pro svůj pracovní výkon. Můžeme je dělit na katalogové  

a e-learningové. 

Katalogové kurzy představují řešení do zásoby.  Jsou členěny na IT školení, 

odborné kurzy, jazykové kurzy, školení povinná ze zákona, rozvoj měkkých dovedností. 

E-learnimgové kurzy mohou být v podobě samostatných kurzů nebo kurzů 

zakomponovaných do dalších vzdělávacích aktivit. Jejich charakter je buď startovací, 

udržovací či oživovací. Nejvhodnějšími kurzy jsou školení uplatnitelná pro většinu 

zaměstnanců, kam patří např. školení ze zákona, proces adaptace, hodnocení pracovníků, 

produktová školení. 

2.6.2.3 On-line nákupy vzdělávacích aktivit 

Nákupy na internetu jsou v posledních letech oblíbenou záležitostí a týká se to  

i nákupů služeb a vzdělávacích aktivit. Firmy, které tento způsob e-aukcí a nákupu na 

internetu využívají, by měly kupovat u prověřených a spolehlivých firem, a to 

standardizované kurzy s harmonogramem, a měla by být možnost specifikovat požadavky na 

lektora. 
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2.6.2.4 Zakázková řešení, důraz na diferenciaci 

Řešení na zakázku s důrazem na diferenciaci je důležité z důvodu zvýšení 

výkonnosti. Uplatňuje se jako motivační nástroj. Týká se asi 20 -30 % lidí ve firmě. Je 

nastavena pro ty nejlepší, aby se stali ještě lepšími, a je uplatňována především u firem, které 

podnikají v silném konkurenčním prostředí a prostředí změn, kdy se není čas zabývat těmi 

méně výkonnými (Hroník, 2007). 

Trendy ve vzdělávání podléhají neustálému vývoji. Výběr témat souvisí se situací, ve 

které se firmy budou nacházet. Můžeme očekávat poptávku po tématech, jako jsou akční 

styly, rozvoj kreativních přístupů, management změn, emoční management apod. 

2.7 Rozvoj manažerů 

2.7.1 Role manažerů ve vzdělávacím procesu 

Role vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání se uplatňuje ve všech fázích cyklu 

vzdělávání a zvyšuje se ve firmách uplatňujících koncepci řízení pracovního výkonu 

(Folwarczná, 2010). Manažeři musejí soustavně sledovat pracovní výkon a chování 

podřízených, a to, zda vyhovují kvalifikačním požadavkům pracovního místa. Jsou to oni, kdo 

rozhodují o tom, kdo a v jaké oblasti by měl být vzděláván, participují na procesu plánování 

vzdělávání a mají odpovědnost za jeho průběh, u vzdělávání při výkonu práce bývají často v 

roli mentora nebo kouče. Významnou roli ve vzdělávacím procesu hrají i při hodnocení 

vzdělávání. Manažer by měl proto disponovat těmito schopnostmi: 

Odborné (hard skills) - patří sem odborné znalosti a dovednosti,  které se dají 

změřit a lze se jim naučit studiem jako jsou počítačové dovednosti, znalost účetnictví, 

finančnictví, bezpečnosti práce, jazykové dovednosti apod. 

Jednání s lidmi (soft skills) - zde řadíme mezilidské vztahy, schopnost komunikace, 

empatie, asertivity, týmové spolupráce a další kompetence spojené s osobností člověka. Dobře 

se dají rozvíjet v rámci teambuildingu.  

Jedním z cílů rozvoje manažerů je to, aby si manažeři uvědomili, že rozvoj jejich 

podřízených je důležitou součástí jejich pracovních úkolů (Armstrong, 2007). 
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Systém rozvoje zaměstnanců představuje svým způsobem vytváření manažerských 

rezerv. Je to proces výběru a přípravy dostatečného počtu zaměstnanců s odpovídající 

kvalifikací a způsobilostí zastávat vedoucí funkce. Specifickou skupinu tvoří tzv. pohotová 

rezerva. To jsou zaměstnanci, kteří mohou náročnější činnosti a manažerské funkce 

vykonávat okamžitě (Dvořáková a kol., 2007). K úkolům vzdělávacího systému organizace 

patří systematická příprava manažerů a zvyšování kvalifikace vybraných pracovníků pro 

výkon manažerských funkcí. Ve stabilizovaných organizacích je kladen v tomto směru důraz 

na kursy zaměřené na vedení lidí, komunikační dovednosti a motivační řízení pracovníků. U 

manažerů bez předchozí systematické přípravy je pak zapotřebí doplnění kvalifikace v širším 

měřítku (Bedrnová, Nový a kol., 2009). 

Dalším úkolem vzdělávacího systému organizace je zajištění stabilizace optimálního 

počtu a struktury vedoucích zaměstnanců pomocí plánů rozvoje. 

2.7.2 Plán osobního rozvoje 

Plán osobního rozvoje slouží jako nástroj k pokrytí budoucích potřeb pracovních sil z 

vnitřních zdrojů pomocí vytváření vazeb mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a uspokojení 

z vykonávané práce. 

Plán osobního rozvoje obsahuje (Dvořáková a kol., 2007): 

 Název pracovní funkce, pro kterou se zaměstnancem v budoucnu počítá. 

 Osobní plán pracovního výkonu, který je zaměřen na formulování pracovních úkolů, 

očekávaného pracovního jednání, oblastí pracovního výkonu, kde je potřeba 

zlepšení, potřebné podmínky ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, kritéria měření 

pracovního výkonu. 

 Individuální plán vzdělávání a rozvoje, který upřesňuje obsah vzdělávání a rozvoje, 

způsob, časový plán, zpětnou vazbu. Obsah pak závisí na cíli rozvoje, kterým může 

být např. příprava na změnu pracovní pozice, nebo příprava na rozšiřování či 

obohacování práce, příprava na práci v zahraničí nebo vzdělávání a rozvoj z důvodu 

zvýšení flexibility zaměstnance i organizace. 

Zodpovědnost za jeho vytvoření je kladena především na jedince, organizace jim 

pouze pomáhá a vytváří podmínky a podporu pro jejich rozvoj. Jeho obsahem je vlastní 
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představa, představa nadřízeného, vycházející z hodnocení výsledků pracovního výkonu a 

plán pro budoucí potřebu znalostí a dovedností.  

Rozvojový plán obsahuje nejen vzdělávací aktivity, ale soustřeďuje se na metody za 

chodu. K nejčastěji realizovaným vzdělávacím aktivitám patří: projekty, individuální 

koučink,  mentoring, stínování, obohacování práce, stáže  (Mullins, 1989). Jeho součástí 

jsou i limity, zejména finanční a časové. Pro rozvojový plán je důležitá zpětná vazba, která se 

týká především výkonnosti a z časového hlediska bývá bezprostřední, situační nebo 

systematická (po určitém časovém úseku) (Hroník, 2007). 

Plány zastupitelnosti, personálních rezerv a následnictví bývají součástí rozvojových 

plánů. 

2.8 Dotazníkový průzkum 

Dotazníkový průzkum je často využívanou technikou sběru primárních dat 

v organizacích. Jedná se o písemnou metodu dotazování, která má více formalizovanou 

podobu (Pavlica a kol., 2000). U dotazníku nedochází k interakci mezi respondentem a 

výzkumníkem, respondent většinou nemá možnost upřesnit si otázky, a proto je jeho příprava 

velmi náročná. Musíme dbát nejen na přesnou formulaci otázek, ale i na jazykovou stránku, 

tzn. neměli bychom používat slangových nebo odborných výrazů, kterým by respondent 

nemusel porozumět.  

Výhodami dotazníku je jeho rychlost, dostupnost, anonymita, respondent si určí své 

tempo vyplňování, k přínosům patří také ekonomická výhodnost. Naopak nevýhodou je nižší 

návratnost, možnost nezodpovězení nebo nepochopení některé otázky, výběr možností totiž 

nemusí poskytovat vhodnou odpověď. 

Dotazník bývá tvořen uzavřenými, škálovými a otevřenými otázkami (Pavlica a kol, 

2000). U uzavřených otázek si vybíráme z předem daných možností odpovědí. Často 

používanou formou jsou otázky dichotomické neboli alternativní, ve kterých jsou možnosti 

odpovědi ano/ne, souhlasím/nesouhlasím. Výhodou je jednotnost měření, nevýhoda spočívá 

v povrchnosti získaných informací, respondent může mít pocit, že nelze nalézt vhodnou 

odpověď. 
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Dalším typem otázek jsou otázky škálové, které tvoří soubory, zaměřené na různé 

problémové okruhy (Pavlica a kol, 2000). Za celý soubor položek se vypočítá souhrnný 

ukazatel. Vycházíme přitom z předpokladu stejných variant odpovědí, kdy každá varianta má 

určitou bodovou hodnotu. Body se po vyplnění sečtou a vydělí počtem položek. 

Na otevřené otázky odpovídá respondent dle svého uvážení. Vyjadřuje sice lépe 

postoje a názory respondentů, pro výzkumníka však může být vyhodnocení obtížně 

zpracovatelné. Výhodnější formou může být forma polootevřených otázek, které poskytují 

varianty odpovědí, ale i možnost vlastního názoru. 

K dalším typům otázek řadíme tzv. pomocné otázky, kam patří otázky identifikační, 

kontaktní a kontrolní. Do úvodní fáze vkládáme kontaktní otázky, jimiž získáváme 

respondenta ke spolupráci. Ve střední části přecházíme k obtížnějším otázkám a na závěr 

zařadíme otázky identifikační. Pro upřesnění otázek v hlavním dotazníku by měl být použit 

předvýzkum. Otázky by se měly vztahovat vždy ke zkoumanému problému a měly by být 

přístupné zkušenostem respondenta. Úspěch písemného dotazování záleží i na tom, jak se 

výzkumníkovi povede vysvětlit respondentům jeho účel a přimět je k pozitivní spolupráci.  

Pro získání sekundárních dat týkajících se současného stavu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve firmě lze použít analýzu interních dokumentů, ke kterým patří například 

různé firemní směrnice, výroční zprávy, zápisy z porad, smlouvy a podobně. 

2.9 Zhodnocení teoretické části 

V teoretické části je objasněna důležitost vzdělávání a rozvoje zaměstnanců patřící k 

prioritním personálním úkolům firem. Předpokladem udržení konkurenceschopnosti firmy je 

její flexibilita i flexibilita jejích zaměstnanců, kteří by měli být připraveni reagovat na možné 

změny. Formování a utváření flexibilních zaměstnanců se provádí prostřednictvím 

systematického vzdělávání a rozvoje, což představuje opakující se cyklus vycházející ze 

strategického přístupu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé fáze cyklu, od identifikace 

vzdělávacích potřeb po jejich hodnocení. Stručně jsou charakterizovány jednotlivé formy a 

metody rozvoje a vzdělávání včetně současných trendů. 
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Důležitou roli v tomto procesu mají vedoucí pracovníci, kteří nakonec rozhodují o 

potřebách a realizaci rozvojových programů. Organizace by měla zajistit stabilizaci 

optimálního počtu a struktury vedoucích zaměstnanců pomocí plánů rozvoje. 

Teoretické poznatky shrnuté v této části tvoří podklad pro navazující praktickou část. 
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3. Charakteristika společnosti Biocel Paskov a.s. 

3.1 Představení společnosti 

Biocel Paskov a.s. (dále jen Biocel Paskov) je akciovou společností se sídlem v 

Paskově, v Moravskoslezském kraji. Tato společnost, patřící k největším výrobcům komerční 

sulfitové buničiny v Evropě, je členem nadnárodní skupiny Lenzing, která je majitelem 75 % 

akcií společnosti Biocel Paskov. Zbylých 25 % patří skupině Heinzel Group, která koupila 

Biocel Paskov v roce 2001. V roce 2010 byla uzavřena smlouva mezi Heinzel Group a 

skupinou Lenzing o prodeji akcií.  

Skupina Lenzing se sídlem v Rakousku je nejvýznamnějším světovým 

výrobcem viskózových vláken, která mají široké využití v textilním průmyslu a při výrobě 

netkaných vláken. Globálnost a velikost firmy podtrhují její výrobní závody, které jsou 

rozmístěny po celém světě, viz obr. č 3.1. Pro Biocel Paskov to znamená příslib investice do 

změny technologie a možnost vyrábět mimo papírenské buničiny také viskózovou buničinu. 

Tato buničina pak bude zpracována ve výrobních závodech v Evropě, Asii a USA. Akvizice 

Biocelu Paskov tak byla důležitým opatřením k zabezpečení dlouhodobé integrace skupiny 

Lenzing a součástí strategie zajištění ochrany společnosti Lenzing proti vysoké míře nestálosti 

cen buničin. 

Obr. č. 3.1 Skupina Lenzing ve světě 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Biocel Paskov a.s., 2012 
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S příchodem skupiny Lenzing se upravuje i firemní strategie Biocelu Paskov. 

Původní strategie zaměřená na kvalitu, zisk a uspokojení potřeb zákazníka se nyní, pod 

vedením Lenzingu, navíc orientuje na trvalý růst.  

3.2 Historie společnosti 

Historie Biocelu Paskov začíná v roce 1983 a navazuje na stoletou tradici výroby 

buničiny v nedalekém Vratimově, kde byl provoz ukončen, a nová celulózka v Paskově 

přebrala výrobu. Společnost si v podmínkách plánovaného hospodářství vedla dobře a více 

než polovinu produkce exportovala do zahraničí. V roce 1985 začíná s výrobou krmných 

kvasnic používaných do krmných směsí pro hospodářská zvířata. V roce 1989 vzniká název 

Biocel spojením slov BIOtechnologie a CELulóza a dochází k přejmenování společnosti. 

Na počátku devadesátých let byl Biocel Paskov privatizován v kupónové privatizaci 

a rozhodujícími vlastníky se stávají investiční fondy velkých tuzemských bank. V roce 1993 

však přichází krize papírenského průmyslu a Biocel Paskov se ocitá na pokraji bankrotu se 

ztrátou půl miliardy korun. Reakcí akcionářů na tuto situaci je změna managementu, který 

přistupuje k restrukturalizaci společnosti. Zaměřuje se na potřeby zákazníků, získávání 

certifikátů v oblasti kvality a investuje do výrobních technologií. Dochází ke snížení nákladů 

a ekologizaci výroby. Tato opatření měla pozitivní dopad na ziskovost a akcie Biocelu byly 

obchodovány na Burze cenných papírů a v RM systému. Kotační výbor pražské burzy rozhodl 

o přijetí Biocelu k obchodování na hlavním trhu BCPP a Biocel byl zařazen mezi padesát 

firem určujících cenový index pražské burzy. Nesourodá vlastnická struktura však vede 

akcionáře k hledání silného strategického investora, se kterým by mohla fungovat na 

globalizovaném trhu.  V roce 2001 vstupuje do firmy nový vlastník – rakouská skupina 

Heinzel Group, která patří mezi největší evropské výrobce tržní papírenské buničiny a 

obchodníky s papírem a buničinou na světových trzích. Spojením know-how a možnost 

skupinového benchmarkingu se projevuje v rostoucí výrobě, optimalizaci výrobních procesů 

s velkým důrazem na ekologii, pozornost je kladena také na nákladovou 

konkurenceschopnost. Biocel Paskov tímto posiluje svou pozici na globálních trzích a stává se 

vysoce ziskovou firmou. 

V roce 2010 koupila 75 % akcií Biocelu Paskov rakouská skupina Lenzing, která 

ihned započala přípravu projektu přestavby technologie na výrobu viskózové buničiny a 

během tří let plánuje investovat 50 milionů korun. Zároveň Lenzing zahájil „integrační 
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program“, jehož cílem bylo začlenění společnosti do procesních a organizačních struktur 

mateřské společnosti a přenesení podnikové kultury.  

3.3 Produkty a výroba 

Prioritním úkolem pro Biocel Paskov je maximálně využít svou výrobní kapacitu. Se 

svou kapacitou 280 tisíc tun je Biocel Paskov největším evropským producentem sulfitové 

buničiny. Více než 90 % výroby jde na export, zejména do Itálie, Německa, Francie, 

Slovenska a Rakouska.  Prodej krmných kvasnic činí 24 tisíc tun ročně. Výrobní sortiment 

Biocelu Paskov je v současné době tvořen produkty: 

 magnesiumbisulfitová bělená buničina prodávaná pod obchodním názvem 

VIAN-PASKOV. Tato buničina vyráběná ze smrkového dřeva se používá na výrobu 

hygienických papírů, obalů pro přímé balení potravin a výrobu grafických papírů, viz 

graf. č. 3.1, 

 krmné kvasnice VITEX, ze kterých jsou připravovány jakostní krmné směsi pro 

hospodářská zvířata a pro malá domácí zvířata, 

 lignosulfonany VIANPLAST, které se používají jako plastifikační přísada do malt a 

betonových směsí nebo jako pojivo v keramické výrobě. 

Graf č. 3.1 Prodej buničiny podle použití 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Biocel Paskov a. s., 2012 
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Biocel Paskov je držitelem certifikátů v oblasti řízení kvality podle normy ISO 9001, 

v oblasti environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001, dále je také 

držitelem certifikátu spotřebitelského řetězce dřeva podle standardu PEFC, kontrolovaného 

dřeva podle standardu FSC a certifikátu správné výrobní praxe GMP pro výrobu krmných 

kvasnic. Zavedení systému řízení bezpečnosti práce je potvrzeno osvědčením Bezpečný 

podnik. 

3.4 Ekonomické výsledky  

Hlavním výrobním produktem Biocelu Paskov je buničina. Proto kopírují v 

posledních letech ekonomické výsledky firmy celosvětovou poptávku po této surovině. 

Vysoká poptávka po buničině v první polovině roku 2010 byla pro firmu, utlumenou krizí 

roku 2009, vítaným oživením. Stabilizace trhu s buničinou ke konci roku 2010 a v průběhu 

roku 2011 znamenala rovněž výrobní i ekonomickou stabilizaci pro Biocel Paskov, který 

exportuje více než 90 % své produkce. Informaci, jaký má vliv množství vyrobené buničiny 

na hospodářský výsledek v letech 2008 až 2010, nám přináší tabulka č. 3.1. Vzhledem 

k převažujícímu exportu, je finanční výsledek společnosti velmi silně závislý na pohybech 

kurzů koruny vůči světovým měnám. K dobrému provoznímu výsledku v těchto letech 

přispěla rovněž velmi přísná kontrola a řízení provozních nákladů. 

Tabulka č. 3.1 Přehled HV Biocelu Paskov za období 2008 až 2010 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Biocel Paskov a.s., 2012 
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3.5 Program společenské odpovědnosti – CSR 

Vědomí odpovědnosti výstižně vyjadřuje motto Biocelu Paskov, které je zveřejněno 

na webových stránkách: 

„Podnikání je vedeno nejen snahou o vytvoření co nejvyššího zisku. Podnikání je 

odpovědnost. Odpovědnost k zaměstnancům, lidem v okolí, životnímu prostředí a státu. 

Takový je Biocel Paskov a.s.“. 

3.5.1 Lidé 

Stejně jako mnohé jiné úspěšné firmy i Biocel Paskov potřebuje pro své 

podnikatelské úspěchy kvalitní a spolehlivé zaměstnance, kteří jsou klíčovým prvkem při 

tvorbě prosperity. Proto mezi priority firmy patří právě péče o zaměstnance. Tato podpora se 

netýká jen výroby, kde v oblasti péče o ochranu jejich zdraví a bezpečnosti práce patří Biocel 

Paskov mezi přední firmy v regionu, ale firma rovněž podporuje kulturní a sportovní aktivity 

zaměstnanců, nabízí benefitní program zdravotní cafeterie, penzijní připojištění i kvalitní 

stravování. V nemalé míře se podpora týká i rozvíjení znalostí zaměstnanců. Vzdělávací a 

rozvojové programy jsou zaměřeny na rozšíření odborných znalostí a posilování 

interpersonálních vztahů. To, že podpora o zaměstnance je v Biocelu Paskov na vysoké 

úrovni, dosvědčuje i dlouhodobě nízká fluktuace a průměrná délka zaměstnání, která činní 22 

let a také ukazatel nemocnosti, který je dlouhodobě na velmi nízké úrovni. Vývoj počtu 

zaměstnanců od roku 2000 nám ukazuje graf č. 3.2.  

Graf č. 3.2 Počty zaměstnanců Biocel Paskov v letech 2000 až 2010 

 

 

 

 

 

Zdroj: Biocel Paskov a.s., 2012 
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Rozvíjením znalostí a dovedností u svých zaměstnanců dokázal Biocel Paskov zvýšit 

jejich pracovní efektivitu, viz graf č.3.3. 

Graf č. 3.3 Výroba buničiny v tunách na zaměstnance 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Biocel Paskov rovněž dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami, kde mimo 

odbornou výzkumnou činnost má možnost oslovit mladé talentované a perspektivní studenty 

s nabídkou spolupráce. Tato spolupráce je zejména s Vysokou školou báňskou - Technickou 

univerzitou Ostrava. 

3.5.2 Životní prostředí 

Biocel Paskov klade důraz na ekologii, udržitelný rozvoj a péči o životní prostředí. 

Díky neustálým investicím do výrobních technologií se společnosti daří plnit stanovené limity 

a podmínky dle integrovaného povolení, které se týkají znečistění vod a ovzduší. Věnuje se 

také odstraňování největších zdrojů hluku a zápachu. 

Biocel Paskov prosazuje využívání nefosilních pevných paliv, produkuje zelenou 

energii, udržuje certifikáty v oblasti ekologie. Energetika Biocelu Paskov je výrazně 

orientována na obnovitelné zdroje. Potřeba elektrické energie je z 60 % kryta vlastní výrobou 

a do budoucna se počítá se stoprocentním pokrytím a zásobováním pouze energií z vlastních 

obnovitelných zdrojů.  
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Pro výrobu buničiny je základní surovinou smrkové dřevo. Biocel Paskov si stanovil 

k nákupu dřevní hmoty veřejný závazek, jehož základním požadavkem je, aby dřevo 

nepocházelo z kontroverzních zdrojů, a tento závazek vyžaduje od všech svých dodavatelů.  

Pro případ havárie či poruchy má společnost zavedena preventivní opatření, která 

jsou určena k minimalizaci následků na zdraví osob a životním prostředí. K závazkům 

společnosti v rámci neustálého zlepšování environmentálního profilu a prevence znečišťování 

životního prostředí  patří zvyšovat vědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců vzděláváním. 

3.5.3 Sociální odpovědnost 

Biocel Paskov spolupracuje s neziskovými organizacemi, podporuje sdružení 

handicapovaných občanů, projekty v oblasti školství, kultury a sportu, probíhající v regionu či 

okolních obcích a městech. Každoročně podporuje konání Mistrovství světa v šachu tělesně 

postižených v Hrabyni. Společnost pomáhá při živelních katastrofách formou darů nadačním 

fondům. Významným projektem v rámci CSR je podpora revitalizace nábřeží řeky Ostravice. 

Na rekonstrukci městské čističky odpadních vod věnoval Biocel Paskov Magistrátu města 

Ostravy 1 milion korun.  

Silný vztah k regionu, kde firma působí, je promítnut rovněž do spolupráce se 

školami v blízkém okolí, kde svou podporou pomáhá rozvíjet projekty zaměřené na vytváření 

postojů žáků k životnímu prostředí. Přímou podporu v podobě technického vybavení či 

zajištěním výrobní praxe pomáhá Biocel Paskov středním školám v regionu. 

3.6 Členství v organizacích 

Společnost Biocel Paskov je členem několika organizací, ať už profesních nebo 

společenských. Jedná se o následující organizace: 

 Moravskoslezský dřevařský klastr  (MSDK) – Biocel Paskov patří k zakládajícím 

členům. Klastr nabízí členům pomoc v oblasti marketingu, vzdělávání, výzkumu a 

vývoji. Umožňuje sdílení informací, tvorbu obchodních aliancí a projektové řízení 

v rámci možnosti čerpání ze strukturálních fondů. 

 Nadace dřevo pro život – cílem této nadace je podpora ekologicky šetrného 

způsobu využívání dřeva. 
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 Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) - asociace reprezentuje své 

členy při jednání se státními orgány, odborovými a mezinárodními organizacemi. 

3.7 Organizační struktura 

 úsek generálního ředitele, 

 úsek finančního ředitele , 

 úsek výrobního ředitele. 

 Zaměstnanci jsou děleni na THP a dělníky. Struktura a počty zaměstnanců reagují 

na koncepční změny a v posledních letech tak dochází k personálnímu posilování některých 

provozů.  K 1. únoru 2012 bylo v Biocelu Paskov zaměstnáno 400 zaměstnanců, z toho 267 

dělníků a 133 THP pracovníků, rozložení je patrné z grafu č.3.4.  

Graf č. 3.4 Rozdělení zaměstnanců Biocel Paskov 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přestože je řízení vícestupňové a manažeři se dělí na střední a nižší management, 

hranice mezi nimi je velmi malá a liší se pouze v úrovni požadovaných kompetencí. 

Organizační struktura tak směřuje k co nejvíce horizontálnímu členění. Schéma organizační 

struktury je uvedeno v příloze č. 1. 

3.8 Personální politika 

V Biocelu Paskov slouží jako nástroj pro personální práci vnitřní dokument – 

Rozhodnutí generálního ředitele „č. R05/2000 Personální politika Biocelu Paskov a.s.“. Toto 

rozhodnutí stanovuje metody a způsoby práce s lidským kapitálem společnosti. Za realizaci 
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Dělnické profese
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personální politiky jsou zodpovědní vedoucí pracovníci. Personální politika vychází ze 

základních hodnot společnosti , kterými jsou: 

 Podnikavost – společnost podporuje podnikavost, samostatnost a převzetí osobní 

zodpovědnosti zaměstnanců za výsledky firmy jako celku. 

 Úcta – společnost prosazuje přímé a čestné chování, napomáhá vytvářet prostředí 

vzájemné důvěry a zároveň respektuje rozdílnost osobnosti každého jedince. 

 Znamenitost – společnost požaduje od svých zaměstnanců stabilně kvalitní práci a 

vysokou osobní iniciativu. Společnost poskytuje kvalitní pracovní podmínky, 

uspokojuje potřeby profesního růstu zaměstnanců a chyby chápe jako součást vývoje. 

K silným stránkám společnosti patří týmová práce. Jedinec je součástí týmu a podílí 

se na celkovém výsledku. Ve společnosti je podporována tvořivost. Je vytvořen systém 

podpory podávání zlepšovacích návrhů, patentů a dobrých nápadů. Tento systém je oblíbený a 

motivační, ale také v praxi efektivní. 

Personální politika se zabývá personálním rozvojem, jehož cílem je vytvářet 

podmínky pro neustálé zlepšování výkonnosti. Zde patří příprava zaměstnanců pro 

kvalifikované plnění současných úkolů, ale také příprava pro plnění úkolů budoucích, které 

mohou nastat změnami tržních podmínek nebo změnami okolí. Za plánování personálního 

rozvoje je odpovědný vedoucí, který tak činí na základě potřeb a cílů společnosti. V úvahu 

bere i individuální předpoklady zaměstnanců. Vedoucí je tedy zodpovědný za vzdělávání 

podřízených zaměstnanců. Povinností zaměstnanců je vzdělávat se, zkvalitňovat své současné 

pracovní výkony a připravovat se na plnění budoucích pracovních úkolů. Nabyté znalosti a 

dovednosti pak uplatňovat ve své práci. Tyto znalosti získané ve vzdělávacím procesu je 

vedoucí povinen ověřovat. 

Lidské zdroje má v Biocelu Paskov na starosti odbor personalistiky a komunikace 

(OPaK). 
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4. Analýza současného systému rozvoje zaměstnanců společnosti Biocel Paskov a.s. 

4.1 Organizace vzdělávání 

V Biocelu Paskov je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců organizován podle směrnice 

„S 531 Organizace vzdělávání“. Tato směrnice stanovuje požadavky a postup při organizaci a 

zajišťování vzdělávacích akcí a vzdělávání a popisuje způsob, kterým se průběžně prověřují 

schopnosti a znalosti zaměstnanců. Směrnice se týká všech zaměstnanců Biocelu Paskov, 

rozlišuje však, zda se jedná o nového zaměstnance nebo již kmenového zaměstnance.  

Nový zaměstnanec prochází po nástupu adaptačním procesem a obdrží od 

pracovníka OPaK „zácvikový plán“. Absolvuje vstupní školení, jejichž náplň je dána směrnicí 

S 401 a patří zde školení BOZP a PO, seznámení s interními předpisy, směrnicemi pro dané 

pracoviště, organizací útvaru apod. Další školení probíhají na pracovišti a jsou řízena 

vedoucím pracovníkem, který nese za zaškolení nového zaměstnance odpovědnost. 

Kmenový zaměstnanec má možnost vzdělávání a rozvoje formou: 

 zvyšování kvalifikace, 

 rekvalifikace, 

 prohlubováním kvalifikace.  

V rámci zvyšování kvalifikace se jedná o některé formy studia na odborných školách 

(učiliště, střední škola, vysoká škola) nebo prostřednictvím kurzů. Pokud je zvýšení 

kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele,  je zaměstnanci na základě písemné žádosti 

poskytnuta pracovní úleva a náhrada mzdy.  

Prohlubování kvalifikace probíhá formou školení, kurzů a studia při zaměstnání. 

Skládá se zejména z těchto forem (S 531): 

 základní kurz, 

 opakovací školení a přezkoušení, 

 školení BOZP a OP, 

 odborná školení externí a interní, 

 jazykové vzdělávání, 

 počítačové dovednosti. 
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Výše zmíněné formy prohlubování kvalifikace jsou uskutečňovány prostřednictvím 

plánu vzdělávání zaměstnanců, který je sestavován každoročně na období jednoho roku. 

Základní školení je určeno zaměstnancům, kteří potřebují pro výkon svého povolání 

absolvování příslušného kurzu a zkoušek na základě platných norem ČSN a předpisů a po 

jeho absolvování získají průkaz či osvědčení, bez kterého by nemohli příslušnou práci 

vykonávat. Přehled těchto kurzů je zveřejněn v nabídce plánu vzdělávání, který mají 

zaměstnanci přístupný na intranetu. 

Opakovací kurzy a přezkoušení vycházejí také z platných norem a předpisů a jsou 

povinné pro zaměstnance, kteří získali průkaz nebo osvědčení v základním kurzu a příslušnou 

práci nadále vykonávají a budou vykonávat. Zaměstnanci jsou informováni prostřednictvím 

vzdělávacího střediska emailem o termínech opakovacího školení a přezkoušení. 

Školení BOZP a PO. Tato školení absolvuje každý zaměstnanec. Je povinné jako 

vstupní školení při nástupu do zaměstnání. Druhý stupeň školení probíhá přímo na pracovišti, 

kde probíhá pod vedením přímého nadřízeného.  

Výuka cizích jazyků. Ve směrnici i plánu vzdělávání je výuka cizích jazyků rozdělena 

na následující kurzy:  

 Kurzy angličtiny individuálně organizované zaměstnanci - u těchto kurzů nemusí 

být brán zřetel na využití angličtiny pro současnou či budoucí pozici, ale nárok je 

přiznán nadřízeným pracovníkem na základě kvalifikačních požadavků pro danou 

pozici. Zaměstnanci může být poskytnut finanční příspěvek, a to:  

- pro dosažení požadované úrovně na danou pozici ve výši 100 %, max. 6.000,- Kč, 

- pro udržení úrovně v prvním roce ve výši 75 % nákladů, max. 6.000,-Kč, 

- pro udržení  požadované úrovně ve druhém a třetím roce do výše 50 % nákladů, 

maximálně 6.000,- Kč. 

 Kurzy angličtiny one-to-one , u těchto kurzů je brán zřetel na využití angličtiny pro 

současnou či budoucí pozici a rozhoduje o nich příslušný člen představenstva. 

 Výuka dalšího cizího jazyka individuálně organizovaná. Nárok na finanční 

příspěvek ve výši 100 – 50 %, max. 6.000,-  Kč, je nadřízeným pracovníkem 

schválen v případě, že zaměstnanec má již dosaženou požadovanou úroveň znalosti 

angličtiny a další cizí jazyk potřebuje pro svou současnou nebo plánovanou pozici. 



 

 

43  

V rámci úsporných opatření však byla výuka cizích jazyků ukončena, s výjimkou 

výuky dalšího cizího jazyka, kterou absolvují v současnosti tři zaměstnanci, kteří ji potřebují 

pro svou současnou pozici. Podnik bere znalost angličtiny, která je úředním jazykem skupiny 

Lenzing, v dnešní době za samozřejmost a zaměstnanci mají možnost od letošního roku čerpat 

finanční příspěvěk na individuálně organizované kurzy cizích jazyků formou benefitů. 

Jazykové vzdělávání bylo zařazeno do systému cafeterií, který obsahuje aktivity v oblasti 

rehabilitační, zdravotně preventivní a rekreační. Zaměstnanci jsou rozděleni do třech 

pracovně zátěžových skupin: skupina I – ostatní zaměstnanci v denních směnách mohou 

čerpat ze systému cafeterií maximálně 2.000,-Kč, skupina II – zaměstnanci ve směnném 

provozu a na pracovištích s rizikem infekce mohou čerpat max. do výše 2.500,-Kč a skupina 

III – zaměstnanci v pracovním riziku kategorie 3 mohou čerpat do výše 4.000,-Kč. 

Kurzy výpočetní techniky – tyto kurzy jsou organizovány na základě požadavků 

vedoucích pracovníků, pokud vznikne potřeba vyškolit nejméně pět zaměstnanců na dané 

programové vybavení. Biocel Paskov plánuje v letošním roce přejít na novou verzi 

operačního systému Windows MS Office 2010 a s tím souvisí potřeba přeškolit zaměstnance. 

Školení bude probíhat ve vzdělávacím středisku Biocelu Paskov nebo externě a zúčastní se ho 

cca 60 vybraných zaměstnanců. Toto školení bude spolufinancováno prostřednictvím dotace 

ze strukturálních fondů EU a organizované Moravskoslezským dřevařským klastrem, jehož je 

Biocel Paskov zakládajícím členem. 

Ochrana hospodářské soutěže – ve směrnici S 531 se uvádí, že školení, týkající se 

„Zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové společnosti“ 

probíhají jednou za dva roky a účastní se ho všichni zaměstnanci oddělení finančního ředitele, 

všichni zaměstnanci oddělení nákupu a prodeje.  

Odborná školení – jedná se o neplánovaná školení vycházející z potřeb rozvoje 

zaměstnance a potřeb společnosti. V případě nových vyhlášek a zákonů jsou zaměstnanci 

vysíláni na tyto odborné školení na základě žádosti svých vedoucích. O účasti zaměstnance na 

školení rozhoduje podle výše nákladů vedoucí odborů, provozů (do 3.000,-Kč) nebo členové 

představenstva (do 20.000,-Kč a výše). 

Biocel Paskov má zpracovaný také Traineeship program. Tento program je určen 

absolventům vysokých škol. Probíhá maximálně dva roky a během tohoto programu se noví 

zaměstnanci důkladně zaškolují pod vedením zkušených koučů. Jedná se zejména o rotace 
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v jednotlivých odděleních společnosti a zahraniční stáže v sesterských společnostech. Po jeho 

ukončení mohou zaměstnanci samostatně vykonávat odborné funkce. Program se vytváří 

přímo na míru nového zaměstnance a na jeho tvorbě se podílí mentor, který program 

kontroluje a hodnotí, kouč, který za program zodpovídá a personální odbor, který řídí 

program metodicky.  

V loňském roce proběhlo v Biocelu Paskov celkem 106 vzdělávacích akcí celkem 

pro 692 účastníků.  Oproti roku 2010 jde o malé snížení ze 118 konaných vzdělávacích 

programů, ve kterých však bylo proškoleno méně účastníků, a to 673. Tabulka 4.1 uvádí 

vzdělávání zaměstnanců v loňském roce. 

Tab. č. 4.1 Vzdělávání zaměstnanců Biocel Paskov v roce 2011 

Název akce Počet vzdělávacích akcí Počet účastníků 

Základní školení 2 3 

Opakovací školení 13 153 

Školení ze zákona 18 288 

BOZP a PO 3 33 

Ostatní školení 70 215 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy. 

4.2 Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v Biocelu Paskov a.s. 

4.2.1 Identifikace potřeb 

Základním nástrojem k určení potřeb vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je v Biocelu 

Paskov hodnocení zaměstnanců. Toto hodnocení probíhá pravidelně jedenkrát ročně a je 

řešeno vnitropodnikovou směrnicí „S 512 Hodnocení zaměstnanců“. Cílem tohoto hodnocení 

je zlepšení pracovního výkonu a snaha o soulad cílů společnosti a zaměstnanců. Pro potřeby 

hodnocení se rozlišují zaměstnanci na tři skupiny: THP, dělnické profese a manažeři. 

Hodnocení je zaměřeno na jednotlivá kritéria znalostí a dovedností. Součástí hodnocení je u 

THP a manažerů i sebehodnocení a individuální plán rozvoje vycházející z požadovaných 

kompetencí pro danou pracovní pozici. Vedoucí pracovníci na základě hodnotícího pohovoru 

stanoví potřeby vzdělávání pro příští rok, které předloží oddělení personalistiky a komunikace 

ke zvážení, konečné schválení je na TOP managementu.  
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4.2.2 Plánování školení a kurzů 

Plán školení a kurzů pro následující období je sestavován vždy koncem roku, a to 

v závislosti na potřebách společnosti a rovněž požadavků vedoucích odborů. Jeho součástí je 

nabídka základních odborných kurzů a ostatních školení, interních či externích. U těchto 

kurzů nelze stanovit termín realizace. Jsou to např. různé semináře, individuální vzdělávací 

programy, kurzy z oblasti daní, podnikových financí, personalistiky, logistiky, v oblasti 

bezpečnosti a hygieny práce apod. Součástí plánu jsou dále opakovací kurzy. Jsou sledovány 

lhůty platnosti osvědčení a je sestaven předběžný harmonogram konání kurzů a přezkoušení, 

který je dále upřesňován dle potřeb jednotlivých středisek. Opakovací kurzy, IT školení a 

jazykové kurzy probíhají ve vzdělávacím středisku Biocelu Paskov nebo na pracovišti. Ve 

vzdělávacím středisku probíhají i základní kurzy, a to kurzy pro jeřábníky, obsluhu 

motorových pil, pro řidiče motorových vozíků a vazače břemen. Plán vzdělávání sestavuje 

asistentka představenstva, která má na starosti provoz vzdělávacího střediska. 

Součástí plánu je i rozpočet, který je zahrnut do ročního finančního plánu 

společnosti. Rozpočet obsahuje i rezervní složku na kurzy či školení, která nejsou zahrnuta 

v plánu. Rozpočet zatím nebyl nikdy vyčerpán. Pro letošní rok je jeho výše stanovena na 

1 116 000,-Kč.  Biocel Paskov má také možnost v rámci svého členství v MSDK čerpat 

finance z dotací EU, které jsou poskytovány na refundaci mezd při školeních a kurzech jako 

jsou kurzy výpočetní techniky a jazykové kurzy. 

4.2.3 Realizace vzdělávacích aktivit 

Vzdělávací akce jsou realizovány na základě plánu vzdělávání nebo na základě 

vzniklé potřeby. Vzdělávací středisko odpovídá za koncepci a organizaci vzdělávání a 

poskytuje zaměstnancům v této oblasti poradenství. Má na starosti zajištění dodavatele 

vzdělávacích aktivit a vyjednání podmínek, zhotovení a uzavření smluv. Vzdělávací středisko 

dohodne termín kurzu s vedoucím zaměstnancem a rozešle e-mailem pozvánky na kurz. 

Vzdělávací středisko rovněž zajišťuje studijní materiál i místo, kde bude vzdělávání probíhat, 

popřípadě organizační záležitosti, např. ubytování.  

Na odborné kurzy je nutné se přihlásit. Zaměstnanci používají  formulář - přihláška, 

který mají k dispozici v nabídce kurzů. Vyplněnou přihlášku potvrzuje nadřízený pracovník. 

Tuto přihlášku pak zaměstnanec předkládá vzdělávacímu středisku spolu s přílohou, kde 



 

 

46  

bývají uvedeny některé údaje, které nejsou na přihlášce (např. adresa pořádající firmy, 

variabilní symbol) a musí tak učinit nejpozději tři dny před termínem odeslání přihlášky. 

Současně s přihláškou odevzdá zaměstnanec vzdělávacímu středisku „Požadavek na 

vzdělávací akci“, jehož vzor přikládám v příloze č. 2. Zároveň obdrží zaměstnanec hodnotící 

formulář „Hodnocení dodavatele vzdělávací akce“ (příloha č. 3), který zaměstnanec vyplní 

po ukončení kurzu a do 5 dnů jej odevzdá vzdělávacímu středisku. Předloží také osvědčení o 

vzdělávací akci (je-li vydáno). Pokud se zaměstnanec nemůže zúčastnit vzdělávací akce, 

omlouvá se prostřednictvím vzdělávacího střediska.   

V případě zvyšování kvalifikace je před jejím zahájením sepsána se zaměstnancem 

kvalifikační dohoda podle §234 Zákoníku práce. 

Sleduje se i průběh vzdělávání. Je zaznamenáván v elektronické podobě a to na 

základě formuláře „Výkaz kurzu, vzdělávací akce“, který se vydává při zahájení každé 

vzdělávací akce a zaznamenává se do něj účast zaměstnanců, termín, náplň kurzu.  Každý 

zaměstnanec má vedenou historii školení a kurzů, které absolvoval a zakládají se i doklady o 

školeních a vzdělávání mimo společnost. Za toto doplňování historie je zodpovědný 

pracovník vzdělávacího střediska. 

4.2.4 Hodnocení efektivnosti vzdělávacích procesů  

Hodnocení vzdělávacích aktivit v Biocelu Paskov provádí jednak zaměstnanci po 

absolvování kurzu či školení a pak také jejich nadřízení. 

Hodnocení vzdělávacích aktivit zaměstnanci probíhá pouze při externích školeních. 

Probíhá po absolvování vzdělávací akce. Toto hodnocení se zapisuje do formulářů 

 „Hodnocení dodavatele vzdělávací akce“. Hodnotí se po obsahové a organizační stránce, a 

součástí je i hodnocení lektora kurzu. Zaměstnanci mají prostor také pro svůj vlastní názor. 

Toto hodnocení slouží vzdělávacímu středisku pro monitoring vzdělávacích institucí.  

Hodnocení, které vypracovává nadřízený pracovník, se zapisuje do formuláře 

„Stanovení stupně dosažení vzdělávacího cíle a efektivity vzdělávací akce“. Již při 

schvalování účasti zaměstnance na vzdělávací akci musí jeho vedoucí  stanovit cíl vzdělávání, 

kterého má být vzděláváním dosaženo. Vedoucí stanoví časovou periodu v rozmezí 1-6 

měsíců, ve které bude hodnocení dosaženého stupně vytyčeného cíle provádět. Pro 
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vyhodnocení efektivnosti vzdělávání má určenou 10-ti bodovou hodnotící stupnici, kdy 10 

bodů znamená 100 % stupeň dosažení vzdělávacího cíle.  

4.2.5 Lektoři 

Rozhodujícím faktorem výběru školitele je zkušenost s danou agenturou. Kritéria pro 

výběr školitele nejsou formálně stanovena a společnost vybírá ty agentury a školitele, se 

kterými měla v minulosti dobré zkušenosti. Mezi nejčastěji využívané školící instituce 

v Biocelu Paskov patří např. TEMPO Ostrava nebo TREXIMA Zlín. Hodnocení lektorů je 

sledováno v rámci hodnocení vzdělávací akce, ale roční souhrnné hodnocení se neprovádí. 

4.2.6 Náklady na současný systém rozvoje zaměstnanců 

Na rozvoj zaměstnanců je vyčleněna finanční částka z ročního rozpočtu. Sledování 

nákladů na vzdělávání náleží Vzdělávacímu středisku. Náklady na vzdělávání zahrnují faktury 

od realizátora vzdělávacích aktivit za jednotlivé kurzy včetně nákladů na technické vybavení 

a pomůcky pro školitele. Nezahrnují  náklady na občerstvení, náklady na ubytování, cestovné. 

Přehled vynaložených nákladů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců za uplynulé období uvádí 

tabulka č. 4.2. 

Tab. č. 4.2 Náklady na školení a vzdělávání 

Období Plánovaný rozpočet Skutečné náklady 

2009 2 120 000 Kč 520 421 Kč 

2010 1 165 000 Kč 471 152 Kč 

2011 1 350 000 Kč 1 111 340 Kč 

2012 1 116 000 Kč - 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních informací firmy. 

Z tabulky můžeme vidět, že rozpočty v předchozích letech nebyly vyčerpány a mají 

vždy dostatečnou rezervu. Skutečné náklady se pohybovaly většinou kolem půl milionu 

korun, avšak v loňském roce došlo k výraznému nárůstu. Příčinou tohoto nárůstu byly 

zejména školení ze zákona - nárůst o cca 180 tis. Kč (nejvyšší položkou byl kurz řidičů 

hasičského sboru), IT - nárůst o 280 tis. Kč (nové školení pracovníků odboru informačních a 

řídících technologií související s modernizací IT) a ostatní podrobněji nezařazená školení, kde 
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byl nárůst cca 200 tis. Kč (zde byla nová školení pro auditory, speciální papírenské školení 

PULP technology i rozšířené licenční školení). 

4.3 Dotazníkový průzkum 

K průzkumu byla použita metoda písemného dotazování, která byla podkladem ke 

zjištění stavu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a naznačila jeho případné 

nedostatky.  Skupinu respondentů tvoří dělníci i THP pracovníci včetně nižšího a středního 

managementu. Celkem bylo osloveno 120 zaměstnanců, z toho 60 dělníků a 60 THP. Výběr 

respondentů byl proveden po konzultaci a doporučení vedení Odboru personalistiky a 

komunikace společnosti. Pro THP pracovníky byl použit dotazník v elektronické podobě, 

uložen na internetové adrese, kam se zaznamenávaly anonymní odpovědi. Dělníkům byl 

dotazník předán osobně.  Před hlavním použitím dotazníku byl proveden předvýzkum pro 

zjištění, zda jsou položky srozumitelné a zda je sled otázek přijatelný a získané údaje jsou 

analyzovatelné. Na základě této pilotáže pak byly některé formulace upraveny. Sběr informací 

byl proveden v průběhu měsíce března (23.3. - 30.3.2012).  

Dotazník je tvořen 26 otázkami, z toho 5 je identifikačních a závěrečná otevřená 

otázka se týkala doplnění poznámek zaměstnanců k dotazníku. V úvodu jsou otázky zaměřeny 

na spokojenost zaměstnanců v oblasti vzdělávání a jejich všeobecný názor na realizované 

metody vzdělávání. V dalším okruhu jsou otázky zaměřeny na konkrétní vzdělávací aktivity a 

systém rozvoje zaměstnanců.  V závěru se otázky týkají potřeb zvyšování úrovně svého 

vzdělávání a možných návrhů na rozšíření systému vzdělávání v organizaci.  V dotazníku 

byly použity uzavřené, polozavřené a čtyři otevřené otázky. Vzor dotazníku je přiložen v 

příloze č.4. 

4.4 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků, z toho 60 v elektronické verzi pro THP 

pracovníky a 60 ks v tištěné verzi pro skupinu dělníků. Celková návratnost dotazníků byla 

82%. U skupiny THP a manažerů byla návratnost nižší než u dělníků, a to 39 ks, tj. 65%, 

zatímco u dělníků bylo vráceno z 60 ks zpět 60 ks, což činí 100 % návratnost. 

Podrobné zpracování výsledků pomocí programů Microsoft Excel a Google 

Dokumenty - Formulář se nachází v příloze č. 5. V závěru dotazníku byly uvedeny 



 

 

49  

identifikační otázky, týkající se struktury dotazovaných zaměstnanců. Jednalo se o pohlaví, 

věkovou kategorii, délku zaměstnání u společnosti a dosažené vzdělání. Níže uvedené grafy č. 

4.1, č. 4.2 a č. 4.3 nám znázorňují rozdělení respondentů dle jednotlivých kategorií. 

Graf č. 4.1 Rozdělení zaměstnanců dle pracovního zařazení. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 4.2 Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 4.3 Rozdělení zaměstnanců dle dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V dotazníkovém průzkumu odpovědělo nejvíce zaměstnanců se středoškolským 

vzděláním s maturitou, u skupiny THP bylo rozdělení téměř rovnoměrné, a to 49% 

vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a 51% zaměstnanců se středoškolským vzděláním s 

maturitou. 

Graf č. 4.4 Rozdělení zaměstnanců dle délky pracovního poměru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina dotázaných zaměstnanců pracuje ve společnosti již řadu let. Nejčastěji 

odpovídali zaměstnanci, kteří jsou ve společnosti Biocel Paskov zaměstnáni v pracovním 

poměru déle než 25 let, a to jak u skupiny dělníků, tak i u THP pracovníků. 

Graf č. 4.5 Rozdělení zaměstnanců dle věku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dotazník vyplnilo celkově nejvíce lidí ve věku 41 - 50 let. U THP pracovníků byla 

nejpočetnější věková kategorie 51 - 60 let. Zatímco u dělníků následovala skupina 

zaměstnanců ve věku 31 - 40 let, u THP pracovníků to byla skupina ve věku 41 -50 let. 

Nejméně odpovědělo zaměstnanců ve věku do 30 let.  

 Spokojenost se systémem vzdělávání 

Graf č. 4.6 Spokojenost zaměstnanců se systémem vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

U otázky č. 1 byla zjišťována spokojenost zaměstnanců se současným systémem 

vzdělávání a rozvoje ve společnosti. Svou spokojenost projevilo téměř 84 % dotázaných. 

Nespokojenost vyjádřilo 16 %, z čehož vyplývá, že většině zaměstnanců současný systém 

vzdělávání a rozvoje vyhovuje. I přes nižší počet záporných odpovědí by se mělo vedení 

společnosti zaměřit na tyto zaměstnance a zjistit, v čem spatřují nedostatky současného systému 

vzdělávání a co jim nevyhovuje.   

 Rozsah nabídky vzdělávacích aktivit 

Otázka č. 2 zjišťovala názor zaměstnanců na rozsah nabídky vzdělávacích akcí ve 

firmě. U skupiny THP pracovníků i dělníků byl počet kladných odpovědí téměř shodný, a to 

76 %. Jako nedostatečnou hodnotilo současnou nabídku kurzů a školení tedy 24 % 

dotázaných. Důvodem může být to, že jim pravděpodobně chybí některé vzdělávací aktivity 

potřebné pro jejich pozici, nebo nejsou dostatečně informováni o dostupných vzdělávacích 

akcích. 
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Graf č. 4.7 Spokojenost s nabídkou vzdělávacích aktivit 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Získávání informací o vzdělávacích akcích  

Graf č. 4.8 Získávání informací o vzdělávacích akcích a kurzech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve třetí otázce bylo zjišťováno, jakým způsobem získávají zaměstnanci informace o 

kurzech a školeních. THP pracovníci jsou informováni většinou e-mailem (32 odpovědí) nebo 

od nadřízeného pracovníka (20 odpovědí). Dělníci získávají tyto informace převážně od 

vedoucího (48 odpovědí) nebo si tyto informace vyhledávají sami (10 odpovědí). 

Informovanost o vzdělávacích akcích je tedy poměrně dostatečná. Zaměstnanci jsou spíše v 

pasivní roli, kdy se příliš nezajímají o vzdělávací akce ze své vlastní iniciativy.  
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 Počet vzdělávacích aktivit v roce 2011 

Zaměstnanci se v této otevřené otázce měli vyjádřit, kolika vzdělávacích akcí se 

v roce 2011 zúčastnili. U THP to byly nejčastěji dvě vzdělávací akce za rok, u dělníků byla 

nejčastější odpověď 0 vzdělávacích akcí, a to u 42 % dotázaných. Přehled odpovědí zobrazuje 

tabulka č. 4.3.  

Tabulka č. 4.3 Počet vzdělávacích akcí v roce 2011 

  Otázka č. 4: Kolik vzdělávacích akcí jste v roce 2011 absolvoval(a)? 

Počet aktivit 0 1 2 3 4 5 

THP 21% 21% 42% 5% 3% 8% 

Dělníci 42% 22% 17% 17% 2% 2% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Motivace k rozvoji a vzdělávání 

Graf č. 4.9 Motivace k rozvoji a vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 5 hodnotili zaměstnanci podle svých preferencí jednotlivé motivační 
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motivujícím faktorem možnost lepšího finančního ohodnocení a profesní rozvoj. Naopak 

nejméně motivuje dělníky ke vzdělávání možnost kariérního růstu. 

Pracovníky THP nejvíce motivuje ke vzdělávání profesní rozvoj a lepší plnění 

pracovních úkolů. Lepší  finanční ohodnocení ani povinnost  není pro ně důvodem ke svému 

rozvoji. Kariérní růst je pro obě skupiny průměrně motivující faktor. 

 Preferované typy vzdělávání 

Graf č. 4.10 Typy vzdělávání a jejich oblíbenost 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V této šesté otázce měli zaměstnanci určit pořadí oblíbenosti jednotlivých typů 

vzdělávání. Dělníci upřednostňují skupinové vzdělávání, naopak nejméně preferují 

samostudium. U pracovníků THP je situace obdobná, ale na téměř stejnou úroveň jako 

skupinové vzdělávání dali oblíbenost individuálního vzdělávání. Samostudium je i u této 

skupiny na třetím místě.  

Malý rozdíl mezi skupinovým a individuálním vzděláváním u THP zaměstnanců je 

zřejmě dán tím, že vzdělávací programy pro tuto skupinu zaměstnanců kopírují jejich potřeby 

a umožňují účelněji nastavit vzdělávání na konkrétní odbornost. Naopak u dělnických profesí 

se individuální školení používá pouze u specializovaných odborných školení.  

64% 
63% 

42% 

63% 

45% 

28% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Skupinové vzdělávání Individuální

vzdělávání

Samostudium

Otázka č.6: Jaký typ vzdělávání upřednostňujete? 

THP Dělníci

K
v
al

it
a 

v
ý
u
k

y
 



 

 

55  

 Podpora vzdělávání a rozvoje od nadřízených 

Graf č. 4.11 Podpora vzdělávání a rozvoje od nadřízených 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato otázka zjišťovala míru podpory ze strany nadřízeného, případně vedení firmy ve 

vzdělávání a rozvoji svých podřízených zaměstnanců. Zatímco THP pracovníci se v 54% 

vyjádřili, že mají podporu veškerých svých vzdělávacích aktivit a jen 1 pracovník má pocit, 

že není podporován, dělníci v 72% zastávají názor, že podpora je jen v rámci firemních 

školení a kurzů a 7 % si myslí, že je nadřízený nepodporuje. 

 Plán osobního rozvoje 

V otázce č. 8 se měli zaměstnanci vyjádřit, zda mají plán osobního rozvoje a v jeho 

rámci naplánované konkrétní vzdělávání.  

Odpovědi se různily podle pracovního zařazení. 35 dělníků odpovědělo záporně, 

z toho 11 by si přálo tento plán mít. Naproti tomu THP pracovníci odpověděli v 31 případech, 

že má plán osobního rozvoje, ale 21 z nich nemá v jeho rámci naplánované vzdělávací 

aktivity. Zaměstnanci, kteří jej nemají nebo o něm neví, by si většinou přáli jej mít.  

Z výsledku průzkumu vyplývá, že firma, v případě plánování vzdělávání 

zaměstnanců, zaměstnance dostatečně neinformuje o plánu jejich vzdělávacích aktivit a 

zaměstnanci se tak dozvídají o vzdělávacích aktivitách až před jejich zahájením.  
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Graf č. 4.12 Plán osobního rozvoje 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Možnost výběru vzdělávacích aktivit 

Graf č. 4.13 Možnost podílet se na výběru vzdělávacích aktivit 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

I u otázky č. 9 se odpovědi výrazně lišily podle pracovního zařazení. Dělníci 

odpověděli v 70%, že nemají možnost podílet se na výběru vzdělávacích akcí a 27 % 

odpovědělo, že spíše ano. Oproti tomu skupina THP se na výběru vzdělávacích akcí podílí ze 

77%, z toho 36 % vyjádřilo jednoznačně kladnou odpověď „Rozhodně ano“. Z toho je patrné, 

že dělníci ve většině případů nemají příliš možnost podílet se na rozhodování a neplánují své 
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vzdělávání s nadřízeným pracovníkem. Tyto odpovědi korespondují s odpověďmi předchozí 

otázky týkající se plánu osobního rozvoje. 

  Metody vzdělávání  

Následující otázky č. 10 a 11 byly zaměřeny na metody vzdělávání. Bylo zjišťováno, 

jaké formy vzdělávání společnost nejčastěji používá a které z metod vyhovují zaměstnancům. 

Graf č. 4.14 Používané metody vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

U obou skupin bylo nejčastěji využívanou metodou klasické školení, celkem 91 

odpovědí. Jako další nejčastěji používané metody dělníci vybrali praktickou ukázku 

s odborným vedením a samostudium. U zaměstnanců THP byly na dalších místech s velmi 

malými rozdíly samostudium, praktická ukázka a elektronický kurz. Stáž s výukou v praxi a 

jiné metody výuky jsou naopak využívány minimálně.  

Při zjišťování oblíbenosti školících metod obě skupiny uvedly, že jim i klasické 

školení nejvíce vyhovuje. Důvodem může být např. vyšší průměrný věk zaměstnanců, nebo 

případně i to, že převážná část vzdělávacích aktivit probíhá touto metodou. Mimo uvedené 

odpovědi, respondenti také často uváděli potřebu odborné stáže v mateřské společnosti. 
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Graf č. 4.15 Oblíbenost vzdělávacích metod   

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Samostatné vzdělávání ve volném čase 

Graf č. 4.16 Samostatné vzdělávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V odpovědích na otázku č. 12 uvedlo 67 % dělníků, že se samostatně nevzdělává, 

pouze 33 % se vzdělává ve svém volném čase, z  toho 22 % za vlastní prostředky. Naopak 

THP pracovníci se většinou samostatně vzdělávají, pouze 24 % uvedlo zápornou odpověď.   

 Vzdělávací aktivity 

Otázky č. 13 až 16 jsou zaměřeny na vzdělávací aktivity. U otázky č. 13 byl 

zjišťován názor zaměstnanců, které ze vzdělávacích aktivit považují za nejpřínosnější. Z grafu 
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je patrné, že dělníci považují za nejpřínosnější odborné vzdělávání, na další pozici uvedli 

jazykové vzdělávání. U THP pracovníků bylo považováno za nejpřínosnější jazykové 

vzdělávání a odborné vzdělávání, a to na stejné úrovni.  

Graf č. 4.17   Přínos jednotlivých vzdělávacích aktivit   

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf č. 4.18 Přehled postrádaných aktivit 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V odpovědích na otázku č. 14, které z uvedených aktivit zaměstnancům ve firmě 

nejvíce chybí, uvedly obě skupiny zaměstnanců na prvním místě jazykové vzdělávání - 

celkem 55 odpovědí. U dělníků následoval požadavek odborného vzdělávání, který uvedlo 22 

respondentů, zaměstnanci THP pak v 17 případech označili potřebu vzdělávání v oblasti IT. 

 Práce lektorů ve vzdělávacích aktivitách 

Graf č. 4.19 Práce lektorů ve vzdělávacích aktivitách 

 

 Zdroj: vlastní zpracování    

V další patnácté otázce bylo zjišťováno, jak hodnotí zaměstnanci práci lektorů, jejich 

znalost problematiky, schopnost učit a jejich přístup k posluchačům. Z výsledů průzkumu je 

patrné, že lektoři jsou ve všech parametrech hodnoceni spíše pozitivně. Pro společnost to 

znamená, že výběr vzdělávacích institucí, se kterými Biocel Paskov spolupracuje, byl zvolen 

dobře a že zaměstnanci si z kurzů a školení odnášejí předané znalosti.  

 Přínos vzdělávacích aktivit 

V následné otázce č. 16 měli zaměstnanci ohodnotit podle důležitosti stupnicí 1 až 5, 

jaký přínos pro ně vzdělávací aktivity mají. Pro dělníky i THP pracovníky je nejvíce důležité 

využití v každodenní práci nebo obecné využití v profesním životě.  
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Graf č. 4.20 Přínos vzdělávacích aktivit 

 

Zdroj: vlastní zpracování    

 Ověřování znalostí 

Graf č. 4.21 Ověřování znalostí 

 

 Zdroj: vlastní zpracování    

Otázka č. 17 zjišťovala, zda znalosti, získané ze vzdělávacích aktivit, jsou 

nadřízeným ověřovány. Z grafu je patrné, že u skupiny dělníků dochází k cílenému ověřování 
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znalostí, z toho téměř v 50% se jedná o pravidelné ověřování. U THP pracovníků se naopak 

znalosti nejčastěji ověřují pouze náhodně (ve 33%). Pravidelné ověřování znalostí, stejně jako 

ověřování po dokončení vzdělávací aktivity, je pouze v jedné čtvrtině případů. Ověřování 

znalostí u THP pracovníků tak není cílené a nastavení úrovně nových vzdělávacích aktivit 

nemusí korespondovat se znalostí posluchačů. Účinnost či rozsah vzdělávacích aktivit se tak 

může rozcházet od skutečných cílů a potřeb.  

 Potřeba zlepšení znalostí 

V poslední uzavřené otázce č.18 se zaměstnanci měli vyjádřit, zda pociťují potřebu 

zlepšit své znalosti. Dělníci uvedli v 46%, že až podle aktuální situace na pracovišti. Vysoké 

procento (38 %) dělníků uvedlo, že se průběžně vzdělává. THP pracovníci potřebu 

průběžného vzdělávání v 87% pociťují, ale 23 % z této skupiny uvedlo, že vzdělávací akce 

nejsou podle jejich potřeb.  

Graf č. 4.21 Potřeba zlepšování znalostí dělníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Následující devatenáctá otázka navazovala na předchozí otázku a zaměstnanci měli 

uvést, v čem by chtěli své znalosti zlepšit. Nejčastěji zmiňovali jazykové a odborné znalosti. 

THP pracovníci na druhém místě uváděli potřebu zvyšování IT dovedností. Přehled potřeb 

THP zaměstnanců uvádí graf č. 4.22 a přehled požadavků dělníků uvádí pak graf č. 4.23. 
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Graf č. 4.22 Potřeba zlepšení znalostí THP pracovníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování   

Graf č. 4.23 Potřeba zlepšení znalostí dělníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování   

 Rozšíření vzdělávacích aktivit 
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ukázky. 
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závěry tohoto průzkumu přispěly ke zlepšení systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti 

Biocel Paskov a.s. Byla zde i připomínka k řešení finanční stránky vzdělávání. 

4.5 Shrnutí dotazníkového průzkumu 

Výsledky dotazníkového průzkumu ukázaly, že zaměstnanci jsou ve většině případů 

se současným systémem vzdělávání a rozvoje ve společnosti spokojeni. O něco méně jsou 

spokojeni s rozsahem nabízených vzdělávacích akcí, ale i v tomto směru převládalo kladné 

hodnocení. Pozitivně hodnotili zaměstnanci také vzdělávací instituce a práci jejich lektorů. 

V okruhu otázek týkajících se systému vzdělávání v Biocelu Paskov vyplynulo, že na 

výběru a plánování vzdělávání má možnost se podílet menší polovina z dotázaných. Dělníci 

ve většině případů nemají možnost rozhodovat o výběru vzdělávacích akcí a školení a 

absolvují hlavně zákonná školení, o kterých jsou informováni nadřízeným. THP pracovníci se 

většinou podílí na rozhodování o svých vzdělávacích aktivitách. V rámci ročního hodnocení 

by měli vedoucí pracovníci stanovit potřeby vzdělávání. Součástí hodnocení má být i plán 

osobního rozvoje. Polovina zaměstnanců ví, že tento plán má, ale ve většině případů nemá 

naplánované další konkrétní vzdělávání. Zaměstnanci, kteří tento plán osobního rozvoje 

nemají, projevili přání, že by jej rádi měli. 

Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že podnikové vzdělávání probíhá ve formě 

klasických kurzů a školení. Společnost tedy nepříliš využívá jiných nebo modernějších 

metod ke vzdělávání jako jsou např. workshopy, koučování, e-learning, outdoorové aktivity 

apod. Z výsledků sice vyplývá, že zaměstnancům tento způsob vzdělávání vyhovuje, ale 

společnost by mohla vyzkoušet, zda by se více neosvědčily i jiné metody výuky. Zejména 

dělníci uváděli, že by přivítali rozšíření vzdělávacích aktivit o odborné vzdělávání při výkonu 

práce na pracovišti. THP pracovníci a manažeři uváděli, že by rádi absolvovali stáž 

v rakouské pobočce v Lenzingu. 

Většina zaměstnanců vidí jako nejpřínosnější pro svou práci vzdělávání jazykové, 

odborné a vzdělání v oblasti IT. V nabízených vzdělávacích aktivitách jim právě tyto typy 

vzdělávání nejvíce chybí. U THP pracovníků je na prvním místě jazykové vzdělávání a u 

dělníků odborné vzdělávání.  
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Z průzkumu vyplývá, že ověřování znalostí zaměstnanců je prováděno 

nerovnoměrně a liší se podle pracovního zařazení. U dělníků jsou ve většině případů znalosti 

ověřovány pravidelně nebo hned po absolvování kurzu. Naopak u THP pracovníků je 

ověřování znalostí spíše náhodné. 

Z dotazníkového průzkumu rovněž vyplynulo, že největší motivací k rozvoji a 

vzdělávání je pro zaměstnance profesní rozvoj, u dělníků také zvýšení finančního 

ohodnocení. Velká část THP pracovníků v průzkumu uvedla, že se průběžně vzdělává ve 

svém čase a to jak za přispění firmy, tak i za své vlastní prostředky. Naproti tomu více než 

dvě třetiny dělníků uvedly, že se ve svém volném čase nevzdělávají. Obě skupiny uvádějí, že 

přínos vzdělávacích programů spatřují zejména ve využití získaných znalostí ke každodenní 

práci. 
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5. Návrhy a doporučení v oblasti rozvoje zaměstnanců  

Na základě údajů z dotazníkového šetření, informací z interních dokumentů a 

rozhovorů s vedoucí OPaK jsou navrženy následující návrhy a doporučení, které by mohla 

společnost Biocel Paskov a.s. využít ke zdokonalení současného systému vzdělávání a 

rozvoje. 

5.1 Plán osobního rozvoje 

Plán osobního rozvoje zaměstnance je jedním z nástrojů, který by mohl napomoci 

k přehledu vzdělávacích a rozvojových aktivit zaměstnanců. Může představovat i nástroj 

motivace zaměstnanců. Z průzkumu vyplynulo, že mnoho respondentů, konkrétně 43 %, 

nemá plán osobního rozvoje. Ti, kteří tento plán nemají, se také většinou vyjádřili, že by si jej 

přáli mít.  

Plán osobního rozvoje by měl obsahovat seznam vzdělávacích akcí a jiných aktivit, 

kterých se dotyčný zaměstnanec zúčastní v daném roce. Z dotazníkového šetření bylo však 

zjištěno, že zaměstnanci, kteří mají plán osobního rozvoje, nemají v jeho rámci naplánovány 

vzdělávací aktivity. Plán osobního rozvoje si navrhuje zaměstnanec spolu s vedoucím 

pracovníkem, a to na základě hodnocení pracovního výkonu a způsobilostí zaměstnance.  Od 

vedoucích pracovníků je důležitá očekávaná podpora. Z průzkumu vyplynulo, že společnost 

zaměstnance podporuje ve vzdělávání, ale většinou jen v rámci firemních vzdělávacích 

aktivit.  

V osobním plánu rozvoje si zaměstnanec navrhuje jak formální vzdělávání, tak 

samostatné vzdělávání, účast na projektech nebo stážích apod. Tyto vzdělávací aktivity by 

měly směřovat ke zlepšení pracovního výkonu a samozřejmě mají být v souladu 

s podnikovými potřebami a cíli. Plán osobního rozvoje by měl obsahovat, mimo stanovené 

cíle a očekávané výsledky, také termíny pro jejich dosažení. Prvním krokem v plánování 

osobního rozvoje je analýza současného stavu a identifikace potřeby rozvoje zaměstnance, 

následuje stanovení cíle v rozvoji zaměstnance a konkrétní naplánování rozvojových aktivit. 

Po realizaci by mělo následovat zhodnocení výsledků.  

 Dle směrnice „S 512 Hodnocení zaměstnanců“ by měl individuální plán rozvoje být 

součástí hodnocení. V tomto směru zde panuje nesoulad a je podnětem pro změnu přístupu při 
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provádění ročního hodnocení. Mělo by se dbát na jeho dodržování.  V rámci plánu by měli 

mít zaměstnanci navrhnuty vzdělávací aktivity, kterých se v následujícím roce zúčastní.  

 Z informací získaných od vedoucí OPaK bylo zjištěno, že plán osobního rozvoje 

není propojen s plánem kariérového postupu a plánem následnictví a zastupitelnosti. 

Vzhledem k vysokému průměrnému věku manažerů i THP (průměrný věk zaměstnanců je 47 

let) by se měli nadřízení pracovníci v rámci osobního plánu zabývat i otázkou nástupnictví. 

5.2 Rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit 

Cílem tohoto návrhu je rozšířit či doplnit stávající vzdělávací programy. Rozšíření 

portfolia vzdělávacích programů může rovněž posílit zájem pracovníků o sebevzdělávání tím, 

že mají možnost absolvovat navržené vzdělávací programy bezplatně a zároveň jejich 

absolvování zapadá do koncepce firmy rozvíjet odbornost a dovednost svých zaměstnanců. 

Z průzkumu vyplynulo, viz graf č. 4.18, které vzdělávací aktivity organizované 

firmou zaměstnancům chybí. Jednoznačně nejvíce poptávanou aktivitou jsou jazykové 

vzdělávací programy, které postrádá nadpoloviční část respondentů obou dotazovaných 

skupin. U THP pracovníků se na druhém místě v seznamu požadavků objevil požadavek 

vzdělávání v oblasti IT a také požadavky na odborné vzdělávání, zejména manažerského nebo 

ekonomického typu. U skupiny dělníků byla často uváděna potřeba odborného školení 

s praktickými ukázkami. Tato odborná školení vycházejí z potřeb jednotlivých provozů a 

mnohdy jsou závislá na použitých technologiích. Školení by však měla korespondovat 

s investicemi do technologií, neboť jen odborně vyškolení pracovníci je dokážou 

kvalifikovaně obsluhovat. 

5.2.1 IT kurzy 

Znalosti zařazené do kategorie IT dovedností v sobě zahrnují široké spektrum 

různých vědomostí a znalostí. Od základních kurzů, až po odborné školení se zaměřením na 

konkrétní produkt nebo aplikaci. Jelikož se výpočetní technika pro mnohé THP pracovníky 

stala pracovním nástrojem, se kterým pracují každodenně mnoho hodin, má osvojení si 

návyků IT dovedností významný vliv na produktivitu práce.  

Pro účelné školení v oblasti IT by bylo vhodné, například v rámci hodnocení a plánu 

osobního rozvoje, případně interním dotazníkem, zjistit, v čem konkrétně zaměstnanci 
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potřebují zlepšit své dovednosti s výpočetní technikou a kterých zaměstnanců se to týká. 

V průzkumu byla tato otázka položena obecně a jen pár respondentů ve volné odpovědi toto 

konkretizovalo. 

Vzdělávání v oblasti IT dovedností je jednou ze vzdělávacích aktivit, ve které je 

možné kombinovat různé metody výuky. Od klasických kurzů, od kterých se v poslední době 

spíše ustupuje, přes praktické konkrétní školení až po moderní metody jako jsou e-learning 

nebo koučink.  

Právě e-learningové metody se s úspěchem využívají při nástavbových aktivitách a 

školeních (předpokladem je základní IT dovednost, která se dá získat klasickým IT kurzem) a 

umožňují nejenom provádět samotné vzdělávání, ale také nezávisle testovat a ověřovat 

požadovanou úroveň znalostí. Velkou výhodou těchto kurzů je to, že se v poměrně velkém 

rozsahu dají využít již vytvořené kurzy, které se dají následně doplňovat nebo upravovat 

v návaznosti na konkrétní požadavky. Jedním z příkladů využití e-learningu pro oblast IT 

vzdělávání jsou např. kurzy zaměřené na oblast MS Office.  

Z informací získaných od vedoucí OPaK vyplynulo, že se v letošním roce bude část 

zaměstnanců školit na nový program MS Office 2010.  Ideálním doplněním k tomuto kurzu 

by mohlo být propojení s e-learningovým kurzem, který je k dispozici na stránkách firmy 

Microsoft, konkrétně na adrese: http://office.microsoft.com/cs-cz/training/. Jak vypadá 

příslušná obrazovka výukového portálu pro programy Microsoft Office, je patrné na obrázku 

č. 5.1. Na následujícím obrázku č. 5.2 je pak náhled konkrétního e-learnigového kurzu pro 

aplikaci Microsoft Word 2010. Tyto kurzy představují jednu z možných variant výuky. Jsou 

volně dostupné všem uživatelům, ale jejich nevýhodou je přílišná obecnost a proto jsou 

vhodné pro základní seznámení s aplikací. Pro pokročilejší výuku by bylo vhodnější zvolit 

odbornější, specializovanější kurz. 

Tyto obecné e-learningové kurzy můžou úspěšně doplňovat kurzy, které jsou 

připraveny pro konkrétní aplikace. Může se jednat o školení podnikového informačního 

systému SAP, školení na účetní nebo personální aplikace a také specializované kurzy 

zaměřené na ochranu dat. Ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům pak je samostatnou 

kapitolou, neboť v dnešní globální internetové době je možnost zneužití, nebo zcizení dat 

reálnou hrozbou. Téma bezpečnosti dat a ochrana osobních údajů při práci s počítači je 

jedním z témat, které by mělo mít opakovanost, neboť se neustále vyvíjí.  
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Obr. č. 5.1 Výukový portál Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Microsoft Corporation, 2012 

Obr. č. 5.2 Výukový e-learningový kurz pro Microsoft Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Microsoft Corporation, 2012 
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5.2.2 Jazykové kurzy 

Společnost Biocel Paskov a.s. je součástí zahraniční společnosti, ve které je úředním 

jazykem angličtina, a proto je pro mnoho zaměstnanců znalost tohoto jazyka nutností.  

Jazykové vzdělávání však bylo ve společnosti ukončeno. V průzkumu se 

zaměstnanci vyjádřili, že jim jazykové vzdělávání ve společnosti chybí a mnoho z nich 

uvedlo, že chodí do kurzu za vlastní prostředky. Mohou sice čerpat příspěvek na kurzy cizích 

jazyků ze systému cafeterií, ale bývá obvyklejší, že je tento příspěvek čerpán spíše na využití 

v oblasti volnočasové, tedy rekreační, kulturní nebo sportovní.  

Podle interní směrnice má společnost Biocel Paskov stanoveny příspěvky na výuku 

cizích jazyků v maximální výši 6.000,- Kč. Zaměstnanci tyto příspěvky čerpali na výuku 

v externích jazykových školách a je zde předpoklad, že z velké části zaměstnanci navštěvují 

obecné jazykové kurzy a chybí jim potřebné vzdělání v oblasti firemní nebo obchodní 

komunikace. Tato specializovaná jazyková výuka by měla být pro zaměstnance, kteří cizí 

jazyk rutinně používají, v režii firmy. V dnešní konkurenční době je pestrá nabídka 

jazykových škol, které dokážou připravit jazykové vzdělávání přesně na potřeby organizace 

za konkurenční cenu.  

Biocel Paskov spolupracuje se vzdělávací institucí TEMPO Ostrava. Tato společnost 

poskytuje jak jazykové vzdělávání, tak kurzy formou e-learningu. Cena se odvíjí od frekvence 

a počtu účastníků. Vzhledem k dlouholeté spolupráci je zde prostor pro úpravu ceny tak, aby 

vyhovovala oběma stranám. Pro společnost je v současné době prvořadé investovat do nových 

technologií a výroby souvisejících s přechodem na výrobu viskózových vláken. Ale vzhledem 

k tomu, že v rámci stanovených rozpočtů na vzdělávání jsou většinou dostatečné rezervy, pro 

zaměstnance, kteří ke své práci cizí jazyk potřebují, by bylo zavedení odborných jazykových 

kurzů velkým přínosem. Cenově kompromisní cestou by mohlo být propojení klasických 

jazykových kurzů s e-learningem, který jsem již zmínila u kurzů IT a které rovněž poskytuje 

výše uvedená jazyková škola. Příspěvek na jazykové vzdělávání by pak byl bonusem pro 

zaměstnance, kteří angličtinu, případně druhý cizí jazyk, využijí ve své současné či budoucí 

pozici.  

 Další podmínkou finančního příspěvku by bylo testování znalostí a dosažení určité 

úrovně. V případě podprůměrného výsledku by byla zaměstnanci stržena určitá procentuální 



 

 

71  

výše z příspěvku na příští období. Jedním z možných řešení může také být, že by se 

zaměstnanci zúčastňovali těchto podporovaných jazykových kurzů ve svém volném čase, 

čímž by snížili náklady na ušlý zisk nebo omezení provozu během pracovní směny. Pro THP 

pracovníky by to zřejmě neměl být problém, protože podle výsledků průzkumu jsou ochotni, 

na rozdíl od většiny dělníků, se vzdělávat i samostatně ve svém volném čase.    

5.3 E-learning 

Jak již bylo zmíněno výše, z odpovědí respondentů a také z analýzy systému 

vzdělávání vyplynulo, že společnost Biocel Paskov využívá ke vzdělávání zejména metody 

klasických kurzů či školení. Je vhodné tyto klasické metody doplnit novými metodami, které 

jednak zaměstnance víc zapojí do procesu vzdělávání, a také přinesou možnosti jak 

zaměstnance dlouhodobě a cíleně vzdělávat či školit. Jednou z metod je e-learning , který je 

zejména vhodný pro THP pracovníky. Pro všechny zaměstnance by jej společnost mohla 

využít např. při zákonném školení BOZP a PO, ale také u výše jmenovaných kurzů cizího 

jazyka a počítačových dovedností.  

E-learning jako moderní výuková metoda v sobě zahrnuje vzdělávací proces, IT 

prostředky a nástroje a také metody pro ověření znalostí. E-learning navíc nemusí sloužit jen 

pro vzdělávání, ale také jako transportní médium pro firemní směrnice, zápisy z porad, či 

například jídelní lístek závodní jídelny. Transparentnost přenosu informací od zdroje k cíli 

umožňuje rovněž mít pro personalistu přehled o tom, kdo, jakou a s jakým výsledkem čerpal 

vzdělávací aktivitu, či kdo si přečetl novou firemní směrnici.  

Využití IT techniky při e-learningu  umožňuje vzdělávat zaměstnance bez nutnosti, 

aby opustili své pracoviště a rovněž umožňuje vzdělávání nejen na tomto pracovišti, ale 

kdekoli, kde je možnost připojení k internetu. Hlavní výhodou e-learningu je, že šetří čas, 

může snížit náklady na školení a rozvoj zaměstnanců (např. tím, že společnost nemusí 

vynakládat prostředky na dopravu zaměstnanců, ubytování, apod.) a dokáže rychle reagovat 

na změny či úpravy. Výhodou je také kontrola získaných znalostí účastníků formou cvičení a 

různých variant testů.  

Konkrétní řešení e-learnigového programu může vycházet z výše uvedených návrhů 

pro jazykové či IT vzdělávání, ale také může být e-learning využit pro bezpečnostní školení, 

školení související s normami ISO či jinými všeobecnými firemními předpisy. Také forma  
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e-learningového programu může být různá, od jednorázových výukových programů, až po 

speciální aplikace, které jsou začleněny do firemního IT prostředí. 

Graf č. 5.1 Srovnání nákladů na e-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jirec, 2011 

Podle použité formy se také může lišit cena. Základní faktory, které ovlivňují cenu  

e-learningových kurzů jsou znázorněny v grafu č. 5.1. Tato cena se může lišit také podle toho, 

zda se jedná o obecný kurz, nebo o speciální kurz pro několik málo uživatelů. Základní 

obecná školení můžou být volně dostupná z internetu s nulovými vstupními náklady. Další 

variantou s minimálními nároky na investice je pořízení tzv. volně šiřitelných programů 

(Open source). Tyto programy umožňují vytváření jednoduchých e-learningových materiálů 

ve vlastní režii, kde jediným přímým nákladem je náklad spojený s časem potřebným na 

vytvoření výukového materiálu (jednoduchost a časová náročnost obdobně jako prezentace 

v programu MS Power Point). 

Nejnákladnější, ale také nejkomplexnější, jsou specializované e-learningové 

aplikace, které se propojují s firemními aplikacemi jako jsou např. poštovní klient, intranet, 

kancelářské aplikace apod. Cena těchto specializovaných programů se může pohybovat od 

několika desítek tisíc až po statisíce. Tyto nákladné aplikace však jsou určeny pro firmy 

s mnoha tisíci uživateli a dovedou, mimo výukový systém, sloužit rovněž pro interní porady, 
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prezentace, semináře, řízení projektů, workshopy apod. V neposlední řadě můžou být do 

těchto aplikací zařazeny i další formy vzdělávání, např. videokonference nebo vzdělávání  

v klasické třídě s virtuálním lektorem. Velkou výhodou tohoto řešení je i to, že poskytuje své 

služby na vyžádání, tedy není potřeba řešit časovou dostupnost lektorů či odborných 

pracovníků. 

Kompromisem mezi e-learnigovými aplikace zdarma a drahými aplikacemi jsou 

řešení, která jsou pronajatá a postavená na míru školící se společnosti. Ceny těchto řešení se 

pohybují od několika desítek korun za uživatele až po několik tisíc. Cena je úměrná rozsahu  

a náročnosti školení a mnohdy také závisí na počtu opakování vzdělávacích aktivit.  

Samotná e-learningová metoda výuky může vyhovovat celému spektru příjemců. 

V případě komentované výuky lektorem by mohla vyhovovat i zaměstnancům, kteří, jak 

vyplynulo z průzkumu, upřednostňují výuku formou přednášek a diskuzí, tedy klasických 

kurzů a školení. Díky své časové flexibilitě vyhovuje všem, kteří upřednostňují samostudium 

a individuální přístup.  

Při nasazení e-learningového prostředí je pro personalisty přínosem jednotný  

a přehledný systém, ve kterém jsou vedeni zaměstnanci, vzdělávací aktivity,  termíny 

zákonných školení a zkoušek a další potřebné informace pro personální politiku. Systém sám 

dokáže hlídat potřebné termíny a samozřejmostí je rovněž správa certifikátů a potvrzení  

o absolvování školení. Dá se říct, že zde může vhodně nastavený systém ušetřit peníze a čas. 
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6. Závěr 

Tématem této diplomové práce byl rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Téma v dnešní 

době aktuální, protože zaměstnanci se stávají nedílnou součástí prosperity moderní firmy. 

Podíl kvalifikovaných a vzdělaných zaměstnanců se na úspěchu firem zvyšuje. Majitelé firem 

si s příchodem hospodářské krize začali uvědomovat, že vnitrofiremní procesy je potřeba dát 

do souladu s náklady a že snižování nákladů je jen jednou z cest. Tou další cestou je 

zkvalitnění samotných procesů, do nichž, v nemalé míře, vstupují právě zaměstnanci. Jejich 

znalosti a dovednosti jsou mnohdy tím, co dokáže firmu udržet v konkurenčním boji.  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda současný systém rozvoje zaměstnanců 

ve vybrané společnosti odpovídá potřebám organizace i potřebám zaměstnanců a na základě 

zjištění navrhnout doporučení, která by mohla zvýšit efektivnost a úroveň tohoto systému. 

Praktická část a analýza systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců byla prováděna ve 

společnosti Biocel Paskov a.s. 

K odpovědi na tuto otázku byla nejprve na základě odborné literatury popsána oblast 

rozvoje a vzdělávání a také oblast personální politiky. Jsou zde objasněny základní pojmy, 

popsán systematický cyklus vzdělávání i jeho jednotlivé složky. Praktická část je zaměřena na 

charakteristiku společnosti Biocel Paskov a.s. a systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

v této společnosti. Na základě interních dokumentů, informací a dotazníkového průzkumu 

byla provedena analýza současného stavu rozvoje zaměstnanců společnosti.  

Výsledky dotazníkového průzkumu sloužily jako podklad pro vytvoření návrhů a 

doporučení. Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci jsou ve většině případů se současným 

systémem vzdělávání a rozvoje ve společnosti celkem spokojeni. Menší spokojenost projevili 

s rozsahem nabídky vzdělávacích aktivit, a proto se návrhy a doporučení týkaly zejména této 

oblasti. Návrhy se rovněž týkaly plánu osobního rozvoje, v jehož rámci by měli mít 

zaměstnanci naplánovány vzdělávací aktivity. Poslední navrhovanou oblastí je návrh nových 

vzdělávacích metod, konkrétně zavedení e-learningu. Využití metody e-learningu bylo 

navrženo proto, že dokáže zahrnout návrhy rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit a také, že 

se jedná o metodu, která může, při vhodném nasazení, společnosti jak šetřit náklady, tak 

rovněž zpřehlednit a zjednodušit administrativu spojenou s cíleným školením zaměstnanců. 
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Význam této diplomové práce je v tom, že v ucelené formě přináší pohled na 

aktuální situaci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců společnosti Biocel Paskov. Stav 

vzdělávacích programů byl zkoumán napříč firmou a počet odpovědí dotazníkového 

průzkumu byl dostatečným statistickým vzorkem pro vyhodnocení současného stavu. Návrhy 

na změny, které jsou v závěru diplomové práce naznačeny, vycházejí z moderních koncepcí a 

jsou již zavedeny v mnoha společnostech obdobného personálního či profesního složení.  

Výsledky průzkumu i následné návrhy mohou posloužit vedení společnosti jako 

téma, které můžou rozvíjet při plánovaní budoucích kroků společnosti. 

Cíl této diplomové práce byl tedy naplněn. 
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Seznam použitých zkratek 

BCPP Burza cenných papírů Praha 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CSR   Corporate Social Responsibility (Program společenské odpovědnosti) 

ISO  International Organisation for Standardisation (Mezinárodní organizace 

pro standardizaci) 

IT   Informační technologie 

MS   Microsoft 

MSDK  Moravskoslezský dřevařský klastr 

OPaK  Odbor personalistiky a komunikace 

PO   Požární ochrana 

ROI    Return on investment ( Návratnost investic) 

SAP   Systemanalyse und Programmentwicklung 

THP   Technicko-hospodářský pracovník



 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 27.4.2012 

……………………… 

Elen Wilkusová 

Adresa trvalého pobytu studenta:  

U Splavu 202, 725 28  Ostrava - Lhotka 



 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Organizační schéma Biocelu Paskov a.s. 

Příloha č. 2 Formulář „Požadavek na vzdělávací akci“ 

Příloha č. 3 Formulář „Hodnocení dodavatele vzdělávací akce“ 

Příloha č. 4 Dotazník 

Příloha č. 5 Zpracování dotazníku



 

 

1  

Příloha č. 1 Organizační schéma Biocelu Paskov a.s. 

 

 

 

 



 

 

1  

Příloha č. 2 Formulář „Požadavek na vzdělávací akci“ 

 



 

 

1  

Příloha č. 3 Formulář „Hodnocení dodavatele vzdělávací akce“ 

 



 

 

1  

Příloha č. 4 Dotazník 

 

  



 

 

2  

Příloha č. 4 Dotazník 

 

 

  



 

 

3  

Příloha č. 4 Dotazník 

 

 

 

  



 

 

4  

Příloha č. 4 Dotazník 

 

 

 

 



 

 

1  

Příloha č. 5 Zpracování dotazníku 

Otázka č.1: Jste spokojen(a) se systémem vzdělávání ve vaší firmě? 

Odpověď 

Počet odpovědí 
THP dělníci THP+dělníci 

abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
Velmi spokojen 11 28% 13 22% 24 24% 
Spíše spokojen 21 54% 38 63% 59 60% 
Spíše nespokojen 6 15% 7 12% 13 13% 

Velmi nespokojen 1 3% 2 3% 3 3% 

       Otázka č.2: Hodnotíte nabídku vzdělávacích akcí jako dostačující? 

Odpověď 

Počet odpovědí 
THP dělníci THP+dělníci 

abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. 

četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
Rozhodně ano. 11 28% 11 18% 22 22% 
Spíše ano. 18 46% 35 58% 53 54% 
Spíše ne. 9 23% 12 20% 21 21% 

Rozhodně ne. 1 3% 2 3% 3 3% 

       Otázka č.3: Jak se dozvídáte o vzdělávacích akcích a kurzech? 
   

Odpověď 

Počet odpovědí 
   THP dělníci THP+dělníci 
   abs. 

četnost 
abs. 

četnost 
abs. četnost 

   Od vedoucího. 20 48 68 
   E-mailem. 32 9 41 
   Vlastním vyhledáním. 9 10 19 
   Jinak. 2 4 6 
   

       Otázka č. 4: Kolik vzdělávacích akcí jste v roce 2011 absolvoval(a)? 
Počet aktivit 0 1 2 3 4 5 
THP – abs. četnost 8 8 16 2 1 3 
THP – rel. četnost 21% 21% 42% 5% 3% 8% 

Dělníci –abs. četnost 25 13 10 10 1 1 

Dělníci – rel. četnost 42% 22% 17% 17% 2% 2% 

       Otázka č.5: Co Vás motivuje k rozvoji a vzdělávání? 
  

Zvýšení výkonnosti 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    3,79 70% 3,07 52% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 2 14 
  2 3 4 
  3 8 18 
  4 14 12 
  5 12 12 
  



 

 

2  

     

Lepší plnění pracovních 

úkolů 

THP dělníci 
  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    4,18 79% 3,20 55% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 0 13 
  2 1 5 
  3 7 12 
  4 15 17 
  5 16 13 
  

Lepší finanční ohodnocení 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    3,03 51% 3,42 60% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 8 11 
  2 6 8 
  3 10 10 
  4 7 7 
  5 8 24 
  

Profesní rozvoj 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    4,28 82% 3,43 61% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 0 11 
  2 0 6 
  3 7 8 
  4 14 16 
  5 18 19 
  

Kariérní růst 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    3,08 52% 2,78 45% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 7 16 
  2 6 11 
  3 10 12 
  4 9 12 
  5 7 9 
  

Povinnost 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    2,74 44% 3,05 51% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 10 15 
  2 6 7 
  3 11 14 
  4 8 8 
  5 4 16 
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       Otázka č.6: Jaký typ vzdělávání upřednostňujete?  
  

Skupinové vzdělávání 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    1,72 64% 1,75 63% 
  Pořadí abs. četnost abs. četnost 
  1 17 35 
  2 16 5 
  3 6 20 
  

Individuální vzdělávání 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    1,74 63% 2,10 45% 
  Pořadí abs. četnost abs. četnost 
  1 13 18 
  2 23 18 
  3 3 24 
  

Samostudium 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    2,15 42% 2,45 28% 
  Pořadí abs. četnost abs. četnost 
  1 8 8 
  2 17 17 
  3 14 35 
  

       
Otázka č.7: Podporuje Vás nadřízený, případně vedení firmy ve 

vzdělávání a rozvoji? 
  

Odpověď 

Počet odpovědí 
  THP dělníci 
  abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. 

četnost 
  Nepodporuje. 1 2,6% 4 6,7% 
  Podpora je jen v rámci 

firemních školení a kurzů. 
17 43,6% 43 71,7% 

  Ano, podporují veškeré mé 

vzdělávací aktivity. 
21 53,8% 13 21,7% 

  

       Otázka č.8: Máte plán osobního rozvoje, potřebný k rozvoji Vaší 

výkonnosti? 
  

Odpověď 

Počet odpovědí 
  THP dělníci 
  abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. 

četnost 
  Ano, mám rovněž 

naplánováné i další 

konkrétní vzdělávání. 
10 25,6% 11 18,3% 

  Ano, ale nemám plán 

konkrétních vzdělávacích 

aktivit. 
21 53,8% 14 23,3% 
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Nemám, ale rád(a) bych 

ho měl(a). 
6 15,4% 11 18,3% 

  Ne. 2 5,1% 24 40,0% 

  

       Otázka č. 9: Máte možnost podílet se na výběru vzdělávací akce? 
  

Odpověď 

Počet odpovědí 
  THP dělníci 
  abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. 

četnost 
  Rozhodně ano. 14 35,9% 2 3,3% 
  Spíše ano. 16 41,0% 16 26,7% 
  Spíše ne. 8 20,5% 27 45,0% 
  Rozhodně ne. 1 2,6% 15 25,0% 
  

       Otázka č.10 : Jakým způsobem probíhá vaše 

podnikové vzdělávání? 

    

Odpověď 

Počet odpovědí 
    THP dělníci 
    abs. 

četnost 
abs. 

četnost 
    Klasický kurz nebo 

školení. 37 54 
    Elektronický kurz, e-

learning školení. 16 0 
   Praktická ukázka s 

odborným vedením. 17 17 
    Stáž s výukou v praxi. 6 2 
    Samostudium. 19 16 
  

  Jinak. 0 2 
    

       11. Napište prosím která z metod uvedených v otázce 10. Vám nejvíce vyhovuje. 

Odpověď 

Počet odpovědí 
THP dělníci THP+dělníci 

abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. četnost 
abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
Klasický kurz. 21 47,7% 20 47,6% 41 47,7% 
Praktická ukázka s 

odborným vedením. 10 22,7% 11 26,2% 21 24,4% 
Samostudium. 4 9,1% 6 14,3% 10 11,6% 
Jiné. 9 20,5% 5 11,9% 14 16,3% 
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Otázka č.12: Zvyšujete si svou úroveň vzdělávání i samostatně? 
  

Odpověď 

Počet odpovědí 
  THP dělníci 
  abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. četnost 
  Ano, vybírám si 

vzdělávací aktivity, a 

firma mne podporuje 

(finančně přispívá, 

refunduje mzdu,...). 

15 38,5% 7 11,7% 

  Ano, chodím do kurzů za 

vlastní prostředky a ve 

svém volném čase. 
15 38,5% 13 21,7% 

  Ne. 9 23,1% 40 66,7% 

  

       Otázka č.13: Které vzdělávací aktivity 

považujete za nejpřínosnější? 

    

Odpověď 

Počet odpovědí 
    THP dělníci 
    abs. 

četnost 
abs. 

četnost 
    Jazykové vzdělávání. 31 29 
   Odborné vzdělávání. 31 41 
    Soft Skills  8   
    Vzdělávání v oblasti 

počítačových technologií. 
19   

    Povinné nebo zákonné 

odborné školení a kurzy. 
11 21 

    Bezpečnostní školení. 6 18 
    Jiné.   1 

    

       Otázka č.14: Které vzdělávací aktivity Vám 

nejvíce chybí? 

    

Odpověď 

Počet odpovědí 
    THP dělníci 
    abs. 

četnost 
abs. 

četnost 
    Jazykové vzdělávání. 20 35 
   Odborné vzdělávání. 15 22 
    IT dovednosti. 17   
    Soft Skills 2   
    Povinné nebo zákonné 

odborné školení a kurzy 
  1 

    Bezpečnostní školení   1 
    Jiné 4 6 
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Otázka č.15: Jak byste hodnotil(a) práci lektorů ve firemních vzdělávacích 

aktivitách? 
  

Znalost problematiky 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    2,08 73% 2,28 68% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 12 25 
  2 18 16 
  3 5 4 
  4 2 7 
  5 2 8 
  Schopnost učit, tj. 

vysvětlit danou 

problematiku. 

THP dělníci 
  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    2,38 65% 2,37 66% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 6 16 
  2 17 22 
  3 11 11 
  4 5 6 
  5 0 5 
  

Přístup k posluchačům. 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    2,21 70% 2,45 64% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 8 15 
  2 21 24 
  3 4 7 
  4 6 7 
  5 0 7 
  

       
Otázka č.16: Jaký přínos pro Vás vzdělávací programy mají? Ohodnoťte 

podle důležitosti. 
  

Využití ke své každodenní 

práci. 

THP dělníci 
  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    4,03 76% 3,62 65% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 1 8 
  2 2 7 
  3 7 7 
  4 14 16 
  5 15 22 
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Obecné využití v 

profesním životě. 

THP dělníci 
  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    3,77 69% 3,22 55% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 1 10 
  2 3 7 
  3 12 16 
  4 11 14 
  5 12 13 
  

Využití v osobním životě. 
THP dělníci 

  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    2,92 48% 2,53 38% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 6 19 
  2 6 9 
  3 13 18 
  4 13 9 
  5 1 5 
  

Zvýšení mé hodnoty na 

trhu práce. 

THP dělníci 
  váž. 

průměr %  
váž. průměr 

%  
    3,33 58% 2,95 49% 
  Hodnocení abs. četnost abs. četnost 
  1 4 16 
  2 6 5 
  3 10 17 
  4 11 10 
  5 8 12 
  

       Otázka č. 17: Jsou Vaše získané znalosti ověřovány? 
  

Odpověď 

Počet odpovědí 
  THP dělníci 
  abs. 

četnost 
rel. 

četnost 
abs. četnost 

rel. četnost 
  Ano, pravidelně. 10 25,6% 28 46,7% 
  Ano, po absolvování 

vzdělávací aktivity. 
10 25,6% 18 30,0% 

  Příležitostně, náhodně. 13 33,3% 11 18,3% 
  Ne. 6 15,4% 3 5,0% 
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Otázka č.18: Pociťujete potřebu se v něčem zlepšit? 
  

Odpověď 

Počet odpovědí 
  THP dělníci 
  abs. 

četnost rel. četnost 
abs. 

četnost rel. četnost 
  Ano, průběžně se 

vzdělávám. 
25 64,1% 22 36,7% 

  Ano, vzdělávací akce ale 

nejsou dle mých potřeb. 
9 23,1% 7 11,7% 

  Až podle vývoje na 

pracovišti. 
5 12,8% 28 46,7% 

  Ne. 0 0,0% 3 5,0% 

  

       Otázka č.19: Které vzdělávací aktivity Vám 

nejvíce chybí? 

    

Odpověď 

Počet odpovědí 
    THP dělníci 
    abs. 

četnost 
abs. četnost 

    Jazykové znalosti 14 24 
   Odborné znalosti 9 10 
    IT dovednosti 13 0 
    Jiné 7 2 

    
  

     
Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví. 

    
Odpověď 

abs. 

četnost 
rel. četnost 

    Ženy 17 17,2% 
    Muži 82 82,8% 

    

       Rozdělení zaměstnanců dle věku 
  Odpověď THP THP % Dělníci Dělníci % 
  Do 30 let 4 10,3% 3 5,0% 
  31 až 40 7 17,9% 12 20,0% 
  41 až 50 12 30,8% 34 56,7% 
  51 až 60 16 41,0% 10 16,7% 
  61 a více let 0 0,0% 1 1,7% 
  

       Rozdělení zaměstnanců dle dosaženého vzdělání? 
    Odpověď abs.četnost rel. četnost 
    Základní 1 1,0% 
    Středoškolské bez maturity 20 20,2% 
    Středoškolské s maturitou 39 39,4% 
    THP Středoškolské s 

maturitou 20 
20,2% 

    THP Vysokoškolské 19 19,2% 
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Rozdělení zaměstnanců dle délky pracovního 

poměru 
    Odpověď abs.četnost rel.četnost 
    Méně než 2 roky 4 4,0% 

    2 až 5 let 9 9,1% 

    5 až 10 let 8 8,1% 

    10 až 15 let 6 6.1% 

    15 až 25 let 30 30,3% 

    více než 25 let 42 42,4% 

    

       Rozdělení zaměstnanců dle pracovního zařazení 
    Odpověď abs.četnost rel.četnost 
    Management 6 6,1% 
    THP 33 33,3% 
    Dělnické profese 60 60,6% 
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