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1. Úvod 

Rostoucí trend zájmu o vzdělání a zvyšování kvalifikace, v posledních letech, má za 

následek i to, že vysoké školy každoročně otvírají více studijních oborů, a proto také přijímají 

stále více studentů, kteří své studium neukončí pouze maturitou, ale i studentů, kteří se vracejí 

zpět do školních lavic z pracovního procesu. V dnešní době proto není nic neobvyklého, že 

věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším studentem může být i více než jednogenerační. 

Prudký nárůst poptávky po vzdělání má odůvodněný základ ve zvyšujících se nárocích 

na stupeň dosaženého vzdělání na určitých pracovních pozicích. Mezi studujícími na vysoké 

škole jsou i skupiny studentů –zaměstnanců, kteří zahájili své studium za účelem zvýšení své 

kvalifikace – možnost kariérního růstu, ale i proto, aby nadále mohli setrvávat na své pracovní 

pozici. Nejen samotní zaměstnanci, ale i jejich zaměstnavatelé jsou si vědomi toho, že 

zvýšením vzdělání a odbornosti zaměstnanců se zvýší i kvalita a produktivita celé firmy. 

Proto je ve vlastním zájmu zaměstnavatele podporovat své zaměstnance ve studiu, neboť je 

více než pravděpodobné, že se mu tato investice mnohonásobně vrátí zpět v podobě jejich 

zvýšení vzdělání a kvalifikace.  

Vzdělávací proces se nemusí pouze konat na pracovišti. Velice důležitou složkou 

vzdělávání jsou i aktivity, které se uskutečňují mimo prostory firmy. Takováto forma 

vzdělávání je zpravidla realizována externími firmami a vzdělávacími zařízeními, které 

pojímají vzdělání jako rozšíření, zdokonalení a utříbení znalostí, dovedností a sociálních 

vlastností účastníků. 

I když  společnost HBZS Ostrava realizuje řadu projektů na vzdělávání a rozvoj svých 

zaměstnanců dané vyhláškou o BZS, vedení organizace mi doporučilo, abych se zaměřil na 

oblast vzdělávání financované z Evropského sociálního fondu a z toho důvodu, že ochota 

účastníků a návratnost rozdaných dotazníků bude na vyšší úrovni. Projekty dané vyhláškou o 

BZS jsem charakterizoval v praktické části.  

Cílem mé diplomové práce je analyzovat "Komplexní vzdělávací program pro 

pracovníky báňské záchranné služby" v organizaci OKD, HBZS, a. s. a v případě zjištění 

nedostatků, navrhnout opatření, která by mohla vést ke zlepšení, či odstranění problému. 

Přínosem mé diplomové práce může být návrh opatření, která mohou zmírnit nebo 

dokonce odstranit zjištěné problémy spojené se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců a tím 

pádem přispět ke zkvalitnění vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci 
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2.  Východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Doby, kdy významným aktivem společnosti je nehmotný majetek, jsou nezadržitelně 

pryč. Organizace nemusí vlastnit nemovitosti, ani žádné výrobní linky a tvůrcem jejich 

konkurenční výhody se právě stala odbornost jejich zaměstnanců a podniku jako celku. 

Úspěšní manažeři si uvědomují, jakou hodnotu pro ně mají vzdělání zaměstnanci, kteří dokáží 

účelné spolupracovat a rozvíjet znalosti potřebné k efektivnímu fungování v dnešním 

globálním světě. 

2. 1 Lidské zdroje 

Překladem anglického termínu human resources (HR) do českého jazyka vznikl v 

současnosti běžně užívaný termín lidské zdroje. Termín označuje širší nebo užší vymezení 

podmínek (podle použitého kontextu), které vedou k maximálnímu využití a vybuzení 

kapacity člověka směřující například k vyšší kvalitě života jednotlivce nebo ke zvýšení 

pracovního výkonu. V nejširším slova smyslu jde o souhrn podmínek vzdělávacích, 

sociálních, kulturních, životního prostředí aj. 

Koncept HR management se uplatnil zejména v podnikové praxi. Pod českým "řízení 

lidských zdrojů" vede k vyšší efektivitě práce zaměstnanců, k synergii, souladu zájmů 

zaměstnavatele a zaměstnance, k potřebě strategického plánování (http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz, [cit. 2012-3-18]). 

2. 1. 1 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho 

nejemnějšího co organizace vlastní – lidí, kteří v ní pracují a individuálně i kolektivně 

přispívají k dosažení cílů organizace. 

Při řízení lidských zdrojů klademe důraz na: 

 zájmy managementu; 

 uplatnění strategického přístupu, takového, ve kterém strategie lidských zdrojů jsou 

integrovány do strategie podniku; 

 chápání lidí jako kapitálu, do nějž se investuje ve prospěch dosažení cílů podniku a 

posílení jeho zájmů; 
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 dosahování přidané hodnoty za pomocí lidí, a to prostřednictvím procesu rozvoje 

lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu; 

 oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace; 

 nezbytnost silné podnikové kultury vyjádřené deklarací vlastního poslání a hodnot a 

posilované za pomoci komunikace, vzdělávání a procesy řízení pracovního výkonu. 

Řízení lidských zdrojů je podnikatelsky orientovaná filozofie, která si klade za hlavní cíl 

dosažení konkurenční výhody. Vrcholový management přijímá strategická rozhodnutí, která 

mají dopad na zaměstnance.  

Podle Vodáka – Kucharčíkové (2007) Řízení lidských zdrojů je v současné době 

záležitostí všech manažerů, ti si mohou definovat čtyři cíle politik, které mohou používat jako 

kritéria pro oblast lidských zdrojů: 

1. Strategická integrace znamená schopnost podniku integrovat záležitosti týkající se 

řízení lidských zdrojů do svých strategických plánů, aby zabezpečily různé aspekty 

řízení lidských zdrojů, které mají být v souladu a umožňovat jednotlivým manažerům 

brát hledisko lidských zdrojů při svém rozhodování. 

2. Vysoká míra oddanosti formuje pocity závazku chovat se v zájmu stanovených cílů 

a rovněž oddanost v postojích, odrážející silnou identifikaci s podnikem. 

3. Vysoká kvalita je cílem ve všech hlediscích manažerského chování, které se přenáší 

přímo na kvalitu zboží a poskytovaných služeb a týká se i řízení zaměstnanců a 

investování do zaměstnanců vysoce kvalitních. 

4. Flexibilita je pojímána jako funkční kde existence přizpůsobivé organizační struktury 

je schopna zvládat inovace. 

2. 1. 2 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické řízení lidských zdrojů řeší dlouhodobé záležitosti týkající se lidí tvořících 

součást strategického úsilí podniku. Jedná se o záležitosti související se strukturou, kulturou, 

efektivností a výkonností podniku. Zahrnuje taková rozhodnutí a aktivity, které se týkají 

řízení zaměstnanců na všech úrovních podniku a jsou zaměřeny tak, aby udržovaly 

konkurenční výhodu.  
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Podle Vodáka – Kucharčíkové (2007) význam strategického řízení lidských zdrojů 

spočívá především v těchto prvcích: 

 vede k promyšlenému přístupu při vytváření a řízení personálních systémů a 

strategie lidských zdrojů; 

 podporuje využívání plánování; 

 podporuje sladění aktivit a politiky řízení lidských zdrojů s podnikovou 

strategií; 

 vede k chápání lidí jako strategického zdroje podniku pro dosažení 

konkurenčních výhody. 

Zásadní pojetí strategického řízení lidských zdrojů je založeno na předpokladu, že 

strategie lidských zdrojů mohou přispívat k naplnění podnikové strategie. 

2. 2 Lidský kapitál 

Lidé představují důležitý zdroj každého podniku. Již nestačí, aby byl podnik vybaven 

kvalitními technickými prostředky a technologiemi. V sedmdesátých letech minulého století 

se ekonomika nacházela v celosvětové recesi, která byla zapříčiněna několikanásobným 

zvýšením cen ropy a surovin. V následující periodě začaly podniky věnovat více pozornosti 

nejen získávání, zkvalitňování a rozvoji techniky a technologií, tedy fyzickému kapitálu, ale 

začaly se zaměřovat na rozvoj lidského potenciálu svých zaměstnanců. 

Termín lidský kapitál poprvé zpracoval Schulze (1961), který tento pojem vysvětluje 

tak, když vezmeme v úvahu všechny lidské schopnosti, ať už se jedná o vrozené či získané, 

mohou být vhodným investováním rozšířeny a budou tvořit lidský kapitál.  

Podrobnější definici nabídli Bontis v knize Amstronga (2007,s.50): 

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

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

jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí. 

Lidský kapitál můžeme charakterizovat jako souhrn vrozených a získaných 

schopností, vědomostí, dovedností, zkušeností, návyků, motivace a energie, jimiž lidé 

disponují a které v průběhu určitého období mohou být využívány k výrobě produktů. Lidský 

kapitál představuje výrobní faktor dodávající podniku specifický charakter. Právě lidé tvoří 

ten prvek podniku, který je schopný se učit, inovovat, podceňovat a realizovat změny i 
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kreativně myslet. Toto vše je zároveň nevyhnutelným předpokladem fungování každého 

podniku na trhu. 

Jestliže považujeme lidský kapitál za jeden z podnikových vstupů a současně za 

klíčovou složku tržní hodnoty podniku, měli bychom klást důraz na měření lidského kapitálu. 

Měření poskytuje východisko pro tvorbu strategie rozvoje lidských zdrojů a umožňuje 

monitorovat a hodnotit efektivitu personální práce. Existuje mnoho přístupů k měření 

lidského kapitálu, doposud však nebyla stanovena jednotná metodika. Hodnotu lidského 

kapitálu je možno měřit prostřednictvím sledování ukazatelů fluktuace, stabilizace 

zaměstnanců, výdajů na vzdělání, respektive jejich procentuálního podílu na objemu 

vyplacených mezd, spokojenosti zaměstnanců, nákladů na získávání a zapracování nových 

zaměstnanců, přidané hodnoty na jednoho pracovníka, produktivity, úrazovosti a absence.  

Bontis v knize Amstronga(2007) navrhl tři modely měření lidského kapitálu 

vycházející z účetnictví: 

 nákladové modely berou v úvahu náklady vynaložené na získávání a 

reprodukci lidského kapitálu včetně alternativních nákladů; 

 modely hodnoty lidských zdrojů kombinují chování nevyjádřitelné finančně 

s ekonomickou hodnotou; 

 peněžní modely zjišťují očekávané odhady budoucích výdělků vlastníků 

lidského kapitálu. 

Lidský kapitál je specifický tím, že je od narození nerozlučně spojen se svým 

nositelem a není možně jej odcizit nebo prodat. Jelikož neexistuje trh lidského kapitálu, může 

jeho vlastník svůj vlastní kapitál poskytovat na trhu práce. 

2. 2. 1 Investice do lidského kapitálu 

Zvyšování hodnoty lidského kapitálu závisí na vynakládání peněžních i nepeněžních 

prostředků v současnosti s cílem dosáhnout peněžních nebo nepeněžních výnosů 

v budoucnosti. Při vynakládání prostředků na tvorbu lidského kapitálu jde o investice nikoli 

však o spotřebu. Všechny náklady, které souvisí s rozšiřováním, zvýšením efektivity lidského 

kapitálu jsou považovány za investice, které mohou být jednorázové, popřípadě mohou být 

realizovány jako dlouhotrvající aktivity, přičemž výsledek se začne projevovat až v delším 

časovém období.  
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Vodák - Kucharčíková (2007) uvádí, že investice do lidského kapitálu se mohou lišit ve 

třech základních aspektech: 

 formami, které představují školní vzdělání, výcvik na pracovišti a zdravotní péči; 

 účinky ve výši příjmů a spotřebu; 

 výši investovaných částek, mírou výnosu a především intenzitou vnímání vazby mezi 

investicemi a výnosy. 

Investice do svého lidského potenciálu jednotlivce zdokonalují svoje dovednosti a 

vědomosti, zkvalitňují tedy své lidské zdroje a následně zvyšují své psychické a peněžní 

příjmy (Kameníček, 2003,s. 15). Dědičné dispozice, rodinné prostředí a sociální zázemí 

ovlivňují stav a tvorbu lidského kapitálu.  

Investování do lidského kapitálu podnik může uskutečnit různými formami. Podle Vodáka 

a Kucharčíkove (2007) se podnik může orientovat na: 

 Zlepšováním zdravotního stavu zaměstnanců, což zahrnuje organizování 

rekondičních a lázeňských pobytů, zajišťování pravidelných komplexních 

zdravotnických prohlídek, návštěvy plováren, budování fitness center na 

pracovišti, zajišťování pravidelného přísunu tekutin, finanční spoluúčast na 

stravování. Mnohé podniky mají zpracovaný sociální program, v jehož rámci dané 

služby a výhody pro své zaměstnance zajišťují. 

 Zlepšování pracovních podmínek, kde se podniky snaží zajistit stále modernější a 

účinnější ochranné pracovní pomůcky, čímž předcházejí vzniku pracovních úrazů 

a poškození zdraví svých zaměstnanců. 

 Zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, dovedností a vědomostí, změna 

postojů, realizované prostřednictvím systému podnikového vzdělávání. Růst 

hodnoty jak obecného, tak i specifického lidského kapitálu je možné dosahovat 

různými cestami, pomocí vzdělávacích kurzů, sebevzděláváním, dálkovou formou 

vzdělávání, otevřeným stipendiem. Všechny formy míří k celkovému rozvoji 

osobnosti, tedy k získávání vědomostí, dovedností, ke změně postojů a chování 

jednotlivců a ke zvyšování jejich kvalifikace. 

Investice do vzdělání směřují k vynakládání finančních prostředků, zároveň však 

přinášejí různý efekt. Investice do lidského kapitálu mohou přinášet interní a externí efekty. 

Efekty, které podporují zvyšování odborných a profesionálních schopností lidí a zajišťují tak 

růst a produktivitu práce zaměstnanců nazýváme interními. K externím efektům dochází v té 
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době, pokud zvyšováním schopností, dovedností a vědomostí se zvyšuje taktéž produktivita 

jiných zaměstnanců a efektivita ekonomiky jako celku. Externí efekty mohou být někdy 

nazývány jako pozitivní externalita a stávají se důležitým faktorem dlouhodobého růstu každé 

ekonomiky. 

2. 3 Prostředí firemního vzdělávání 

Každá organizace se snaží přetrvat v prostředí, udržet se v něm, přičemž toto prostředí 

neurčuje jenom vzdělávací potřeby, ale také cíl a design organizace. Povaha vnitřního a 

vnějšího prostředí ovlivňuje podobu strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti. 

2. 3. 1 Vnější prostředí 

V jakékoliv organizace je dění ovlivňováno také tím, co se děje mimo ni. Organizace, 

může k analýze vnějšího prostředí použít PEST analýzu.  

Název PEST tvoří začáteční písmena čtyř oblastí vnějšího prostředí a to: 

  Politické prostředí 

  Ekonomické prostředí 

  Sociální prostředí 

  Technologické prostředí 
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 Následující obrázek popisuje, kdo všechno může být v tomto prostředí, a tedy může 

ovlivňovat organizaci.         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Obr. 2.1  Vnější prostředí organizace ( Wright - Noe, 1995, s. 47) 

Množství a struktura jednotlivých segmentů vnitřního prostředí může být rozsáhlejší. Toto 

je jen základní členění. Jakákoliv změna v segmentu vnějšího prostředí může vyvolat 

vzdělávací aktivitu. Příkladem změny vnějšího prostředí může být zavedení nové technologie, 

změna legislativy, expanze na nový segment trhu, příchod nového silného konkurenta. 

1. Sociální (demografické) prostředí 

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že informace z této oblasti nejsou pro organizaci 

důležité. Firemní vzdělávání je součástí vzdělávání dospělých. Jde zde také o to, že změny 

v demografickém složení pracovní síly jsou většinou známy v předstihu, dochází k nim 

pomalu a dají se dobře změřit. Avšak k demografickým změnám dochází pomalu, mohou mít 

opravdu velký dopad na činnost personálního útvaru. (Werther – Davis, 1992) 

2. Technologické prostředí 

Je zcela jasné, že technologické změny mají nezanedbatelný a často také klíčový dopad na 

vzdělávací potřeby organizace, na její strategické cíle, na změnu kompetencí zaměstnanců. 

Technologie výroby ovlivňuje personální management a také firemní vzdělávání a to tím, že 

mění povahu jednotlivých prací a charakter schopností, které jsou k jejich vykonávání 

potřebné (Werther – Davis, 1992). 

     

Sociální prostředí 

Technologické 

prostředí 

Ekonomické 

prostředí 

Politické prostředí 

 

Organizace 

Klienti/zákazníci 

Regulátoři(vláda) 

Konkurence Dodavatelé 
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3. Ekonomické prostředí 

Výdaje na vzdělávání bývají zpravidla zjišťovány jako poměr k celkovým nákladům práce 

nebo k ročnímu objemu mzdových prostředků. 

Česká republika je, co se týče výdajů na vzdělávání od primární do terciální úrovně, na 

evropském chvostě. Zatímco v průměru vydávají vyspělé země na vzdělání 6,1 % HDP, v ČR 

je to jen 4,5 procenta (www.msmt.cz/file/18655_1_1/) 

4. Legislativní prostředí 

Situace v legislativě vzdělávání dospělých osob je v České republice poněkud smutné. 

Poskytovat vzdělání pro dospělou populaci může v současné době na území České republiky 

každý, aniž je vázán jakýmikoliv předpoklady a podmínkami pedagogické, organizační či 

personální povahy, kromě základních podmínek ve smyslu zákona č. 455/ 1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.  

Firemní vzdělávání, lépe řečeno vzdělávání zaměstnanců upravuje primárně zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále v určité oblasti zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné vyhlášky MPSV, 

které upravují rekvalifikační vzdělávání.  

Zákoník práce upravuje oblast vzdělávání, která je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce stanovuje překážky v práci 

z důvodů školení či jiné formy přípravy nebo studia. 

„Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat 

předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon 

sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, 

je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu.“ 

(zákoník práce, §205) 

Samostatná část je pak věnována odbornému rozvoji zaměstnanců. Jde konkrétně o § 227–

235. Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Péče o odborný vývoj 

zaměstnance zahrnuje zejména zaškolení a zaučení, odbornou praxi a způsobilost absolventu 

škol, prohlubování kvalifikace a v neposlední řadě také zvyšování kvalifikace. Zákoník práce 

řeší v této souvislosti také to, kdy je zaměstnavatel oprávněn uložit zaměstnanci účast na 

školení, kdy mu za účast na školení přísluší mzda, za jakých podmínek je možné uzavřít 

kvalifikační dohodu se zaměstnancem. 
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2. 3. 2 Vnitřní prostředí 

Do vnitřního prostředí organizace patří veškeré interní procesy dané firmy, jejich podmínky a 

prostředky jejich fungování. Jestliže se jedná o firemní vzdělávání, existují dvě základní 

východiska pro efektivní fungování ve firemním prostředí. Podle Bartoňkové (2010) to jsou: 

 existence a provázanost podnikové politiky, podnikové strategie, strategie řízení 

lidských zdrojů a strategie vzdělávání zaměstnanců, včetně návaznosti na další kroky; 

 vytvoření organizačních a institucionálních předpokladů vzdělávání. 

 

2. 4 Definování základních pojmů – učení (se), rozvoj a vzdělávání 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců by nebylo možno uskutečňovat a bez učení. Proto se 

nyní budu zabývat výkladem těchto pojmů. Následující obrázek popisuje vztah mezi učením 

(se), rozvojem a vzděláváním.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání (Hroník, 2007, s. 31) 

Z obrázku jasně vyplývá, že největší část zaujímá učení a to z toho důvodu, že se 

učíme, i když se nevzděláváme. Druhé místo zaujímá pole rozvoje, které zahrnuje všechny 

aktivity vedoucí k žádoucím změnám, ale nejedná se o vzdělávání.  

2. 4. 1 Učení (se)  

Učení se je úsilí o dosažení změny, která má nastolit novou rovnováhu, je však 

nemožná nebo trvale neudržitelná. Přesto není možné se změny vzdát. Nejde se neučit, člověk 

nebo firma, která zaostává v učení, upadá. 

Učení (se) 

Rozvoj 

Vzdělávání 
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Učení zabezpečuje interakci mezi člověkem a jeho permanentně se proměňujícím 

prostředím. Podle Hroníka (2007) je učení proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové 

konání. Učení je pojem, který zahrnuje více než rozvoj a vzdělávání. 

2. 4. 2 Rozvoj 

Je vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat ze současného stavu 

znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němž je zapotřebí vyšší úrovně dovedností, 

znalostí a schopností. Hroník (2007) popisuje rozvoj jako dosažení změny pomocí učení (se). 

Rozvoj obsahuje záměr, který je podstatnou části ohraničených a neohraničených rozvojových 

programů. 

2. 4. 3 Vzdělávání 

Je jeden ze způsobů učení (se). Proces, během kterého určitá osoba získává a rozvíjí 

své nově získané znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. Vzdělávací aktivity jsou 

ohraničené, to znamená, že mají svůj začátek a konec.  

Amstrong (2007, s. 461) rozlišuje čtyři typy vzdělávání: 

1. Instrumentální vzdělávání – vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo 

dosaženo základní úrovně výkonu. Usnadňuje je vzdělávání při výkonu práce. 

2. Poznávací (kognitivní) vzdělávání – výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí a 

pochopení věcí. 

3. Citové (emoční) vzdělávání – výsledky jsou založeny spíše na formování postojů 

nebo pocitů než na formování znalostí. 

4. Sebereflektující vzdělávání – formování nových vzorců nazírání, myšlení a chování, 

a v důsledku toho vytváření nových znalostí. 

2. 5 Učení probíhající v organizaci  

Teorie učení probíhající v organizaci se týká toho, jak se lidé v organizacích učí. Také 

můžeme použít termín podnikové učení, ale tento termín je poněkud kostrbatý.  Zaměřuje se 

na kolektivní učení se, ale bere v úvahu, že organizace neprovádějí kroky produkující učení. 

Učení probíhající v organizaci se týká vytváření nových znalostí nebo úhlů pohledu, které 

jsou schopny ovlivňovat chování. Dochází k němu v širokém kontextu vztahů vně organizace 

a týká se toho, že si organizace různým způsobem osvojuje nejrůznější znalosti, metody a 

postupy.  
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Marsick definuje učení probíhající v organizaci jako koordinované systémové změny se 

zabudovaným mechanismem umožňující jedincům a skupinám, aby měli přístup k paměti, 

struktuře a kultuře organizace a mohli ji spoluvytvářet a využívat ve prospěch formování 

dlouhodobých schopností organizace (Amstrong, 2007) 

2. 6 Učící se organizace 

S organizačním učením jako první přišli Ch. Argyris a D. Schon roku 1978. Jejich práce 

nebyla úspěšná a nepřekročila akademický prostor. V roce 1990  P. M. Senge začíná zabývat 

modelováním sociálních systémů a tím, jak organizace rozvíjí adaptační schopnosti 

v komplexním a turbulentním světě a tímto navazuje na práci Ch. Argyrise a D. Schona 

(Amstrong, 2007) 

Koncepce učící se organizace především rozpracovává systémový přístup, v němž 

uplatňuje nelineární způsob uvažování a pojetí světa, který je třeba vnímat komplexně a 

dynamicky s množstvím intervenujících sil. Učící se organizace nepracuje s představou, že je 

užitečně svět atomizovat do řady izolovaných a odděleně působících prvků ( Hroník, 2007). 

Dvořáková (2007) popisuje učení probíhající v organizaci jako účinný systém získávání a 

tvorby znalostí, které podporují lidi uvnitř a vně organizace, aby se při práci učili a využívali 

nových technologií k tomu, aby optimalizovali produktivitu a zároveň vzdělávání.  

2. 6. 1 Pět disciplín učící se organizace 

Hroník (2007) uvádí, aby byla organizace schopna obstát v dnešním turbulentním 

prostředí, měla by dodržovat pět disciplín učící se organizace: 

1. Systémové myšlení – patří mezi nejdůležitější disciplínu. Umožňuje rozumět jevům 

dynamicky a vcelku a manažerům chápat svět v komplexnosti. Propojuje všechny 

následující disciplíny. V organizacích, které uplatňují systémové myšlení, nedochází 

k zjednodušování problémů, nehledají se jednoduchá a rychlá řešení, ale řešení, která 

vezmou v úvahu širší kontext.  

2. Osobní mistrovství – chceme-li být mistrem svého oboru, musíme si vybírat to 

podstatné, co je pro nás nejvíce důležité a nebýt pouze bytostí, ale člověkem 

 vášnivým se zaujetím a s inspirací pro druhé.  

3. Mentální modely – představují vnitřní reprezentace okolního světa, kterou si 

vytváříme v hlavě. Jedná se o veškeré naše představy, které se týkají konkrétního 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edstava
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problému. Je to reprezentace okolního světa, vztahů mezi jeho různými částmi a 

intuitivní představa o následcích našich činů. To vše dohromady spoluurčuje naše 

chování 

4. Sdílené vize – každý člověk potřebuje získat pocit smysluplnosti a to proto, aby byl, 

pro určitou věc zapálený. Měl by vnímat vizi organizace jako svou vlastní, musí si 

uvědomit, proč se spojuje s danou organizací.  

5. Týmové učení – je založeno na opravdovém dialogu, pochopení a nepřepokládá 

pouze diskuzi. Dialog je založen na zohlednění různých zájmů, které je nutné vtěsnat 

do prostoru, v němž má být rozhodnutí učiněno. 

 

Schéma učící se organizace 

Samořízení učení 

 

 

    

  Rozvoj týmů      Rozvoj komunikace 

 

 

 

  Kurzy        Koučování 

 

Personální rozvoj 

Obr. 2.3 Schéma učící se organizace (Stýblo - Urban, 2009-2010, s. 403) 

 

2. 7 Cyklus vzdělávání 

Cyklus vzdělávání v organizacích je uskutečňován ve čtyřech fázích: 

 identifikace a analýza potřeb vzdělávání, 

 plánování vzdělávání, 

 

Učící se organizace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m
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 realizace vzdělávání, 

 vyhodnocování vzdělání. 

Toto rozdělení najdeme u mnoha autorů, ale i v řadě organizací se postupuje podle 

tohoto schématu. Dá se tedy říct, že rozdělení cyklu vzdělávání do čtyř základních fází je 

všeobecně přijímáno. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Cyklus systematického podnikového vzdělávání (Vodák – Kucharčíková, 2007, s. 68) 

2. 7. 1 Identifikace a analýza potřeb vzdělávání 

Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb patří mezi první kroky jak v systému 

vzdělávání, tak i v plánu a v projektu vzdělávací akce. Je jednou z nejdůležitějších a 

nejkritičtějších fází projektování vzdělávacích aktivit, při provedení chybné akce v analýze 

vzdělávacích potřeb se neodvratně projeví i v ostatních krocích, tedy následně i při realizaci 

firemního vzdělávání.  

Vzdělávací potřeby vznikají jako hypotetický stav, kdy jedinci chybí znalosti nebo 

dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování nebo společenských funkcí. 

Ve velké míře jsou ovlivněny trhem práce, ale i vlivy osobnostními a společenskými.(Palán, 

2002, s. 234). Ve fázi identifikace je nejdůležitější sladit zájmy organizace a jednotlivců. 

Potřeba je představována jakoukoliv disproporcí mezi znalostmi, dovednostmi, 

přístupem, porozuměním problému na straně zaměstnance a tím, co požaduje pracovní místo 

nebo co vyplývá z organizačních či jiným změn. 

 

 

Plánování 

vzdělávání 

Realizace 

vzdělávacího 

procesu 

Vyhodnocení 

výsledků vzdělávání 
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definice cílů 
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Obecně existují dva druhy vzdělávacích potřeb (Buckley – Caple, 2004, s.33): 

 reaktivní neboli výkonnostní, je aktuální v případě, že je na pracovišti 

zaznamenán okamžitý pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen 

nedostatek ve vzdělávání, 

 proaktivní má vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidských zdrojů. 

Proces identifikace lidských potřeb probíhá ve třech etapách: (Vodák – Kucharčíková, 2007) 

1. V první etapě je uskutečňována analýza podnikových cílů. Má-li být vzdělávání 

úspěšné a účinné, je třeba sledovat celkovou strategii podniku a podnikové cíle. 

Také dochází k formování a získávání podpory ze strany managementu. Velmi 

důležité je, aby všichni zaměstnanci znali strategii organizace a ztotožnili se s ní. 

Úkolem první etapy je zjištění rozdílů mezi požadovanou a dosahovanou 

výkonností a vyjádření skutečnosti, zda a jakým způsobem lez zmenšit mezeru ve 

výkonnosti pomocí vzdělávání. Má zvláštní význam ve vztahu k potřebám 

vzdělávání, organizačním systémům, programům zvyšování výkonnosti a 

k podnikové strategii. 

2. V druhé etapě dochází k analyzování úkolu, znalosti, schopnosti a dovednosti 

zaměstnanců. Potřebné údaje pro analýzu lze případně získat z popisů, specifikací 

a kvalifikačních charakteristik pracovních míst. Získané údaje jsou porovnávány se 

skutečným stavem schopností zaměstnanců, je zjišťován styl vedení manažerů na 

všech úrovních. Výsledkem je informace o potenciální potřebě vzdělávání. 

3. Třetí etapa je zaměřena na analýzu osob, kdy jsou individuální charakteristiky 

zaměstnanců porovnávány s požadavky podniku. Údaje je možné získat ze 

záznamů o hodnocení zaměstnance, o jeho vzdělání, kvalifikaci, absolvování 

vzdělávacích programů a tréninků.  

Analýza potřeb vzdělávání spočívá ve shromažďování informací o současném stavu 

znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců, o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku, a 

v porovnání zjištěných údajů s požadovanou úrovní. Identifikace dává odpověď na otázky 

(Vodák – Kucharčíková, 2007, s. 69): 

 Je výkonnost v daných dovednostech skutečně nezbytná? 

 Je zaměstnanec dostatečně odměňován, respektive motivován k uplatnění 

těchto dovedností? 

 Podporuje management požadované chování? 
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 Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? 

Výsledkem analýzy je zjištění mezer výkonnosti, které je nutné odstranit vzděláváním. 

Analýzou vzdělávacích potřeb můžeme také odhalit problém, který není možné eliminovat 

pomocí vzdělávání, či výkonnostní mezer, která není odstranitelná pomocí vzdělávací akce. 

Výkonnostní mezera 

Při identifikaci potřeb vzdělávání porovnáváme dvě úrovně výkonnosti. Vodák a 

Kurcharčíková (2007) rozlišují standardní (požadovanou, optimální, plánovanou výkonnost 

Vp a současnou (existující, reálnou) výkonnost Vs. Rozdíl mezi těmito dvěma úrovněmi 

představuje výkonnostní mezera.  

   Vp    Požadovaná úroveň výkonnosti

  

       Mezera ve výkonnosti 

Vs    Skutečně dosažená výkonnost 

 

 

Obr. 2. 4 Znázornění mezery ve výkonnosti (Vodák - Kurcharčíková, 2007, s. 70) 

2. 7. 2 Plánování vzdělávání 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule vrůstá do fáze plánování vzdělávání 

zaměstnanců. Již ve fázi identifikace potřeby vzdělávání se objevují návrhy plánů a předběžné 

plány, formují se první úkoly a priority vzdělávání a z nich vyplývající návrhy programů a 

rozpočtů. Všechny tyto návrhy se postupně upřesňují a projednávají, až vznikne definitivní 

podoba rozpočtu a programu. Program se pak dále specifikuje, takže v definitivní podobě 

vymezuje oblasti, na něž se vzdělávání zaměří, stanovuje počty a kategorie zaměstnanců, 

kterých se bude vzdělávání týkat, metody a prostředky vzdělávání a v neposlední řadě pak 

časový plán vzdělávání (Koubek, 2007). 
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Fáze tvorby plánu vzdělávání 

 

Podle Vodáka – Kucharčíkové (2007) se proces tvorby plánu skládá z těchto fází: 

1. přípravná fáze, 

2. realizační fáze, 

3. fáze zdokonalování. 

Přípravná fáze obsahuje specifikaci potřeb, analýzu účastníků a stanovení cílů 

vzdělávacího projektu. Stanovení cílů je velmi důležité nebo slouží jako měřítko 

dosahovaných výsledků a je velmi důležité rozlišovat mezi záměry a cíly. Jednotlivé cíle 

můžeme dělit na cíle specifikace požadovaného výsledku chování, standardy, jichž je třeba 

dosáhnout, a na ty, které se týkají podmínek projektu. 

V realizační fázi zpracováváme jednotlivé etapy vzdělávacího projektu a vytváříme 

vlastní realizaci ve formě úkolů a stanovujeme pořadí jednotlivých témat. Určujeme způsob, 

jímž bude vzdělávání probíhat. Na začátku stanovujeme vhodné techniky vzdělávání a 

rozvoje, musíme brát v úvahu lidský faktor z pohledu intelektuálních schopností. Při volbě 

technik zohledňujeme počet účastníků, priority podniku, podmínky podniku při uvolňování 

zaměstnanců, možné obavy účastníků a potřeby vzájemné spolupráce mezi lektorem a 

účastníkem. 

Ve fázi zdokonalování dochází k hodnocení jednotlivých etap vzdělávacího programu 

vzhledem ke stanoveným cílům. Hledáme možnosti zlepšení celého procesu vzdělávání za 

pomoci využití vhodných technik a hodnotících modelů. V této fázi je velmi důležité 

prověřovat informovanost účastníků, úroveň organizačního zajištění, nákladovost a vhodnost 

vybraných lektorů.  

Vzdělávací plán by měl obsahovat odpovědi na následující otázky (Vodák-

Kucharčíková, 2007, s. 81): 

 Která témata vzdělávání je třeba zajistit – vzdělávání by mělo účastníky posunout 

výše, k získání nových a zkvalitnění současných kompetencí. Je dobré, aby vzdělávání 

zohledňovalo specifika podniku i jeho zvláštní požadavky. 

 Jaká bude cílová skupina účastníků – je vhodné, aby cílová skupina zúčastňující se 

vzdělávací aktivity byla stejnorodá, aby její účastnici měli přibližně stejné funkční 

zařazení, byli na stejné úrovni ve vědomostech i schopnostech.  
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 Jakými metodami a technikami se bude vzdělávání realizovat – v dnešní době 

existuje mnoho tradičních i moderních metod, jak indoor, tak outdoor, orientovaných 

na podporu aktivity i tvořivosti zaměstnanců.  

 Která vzdělávací instituce bude dané vzdělávání realizovat – na trhu působí velké 

množství vzdělávacích a poradenských institucí. Vzdělávání v podniku může být 

realizováno interními odborníky, vlastním vzdělávacím centrem nebo externími 

institucemi. Správný výběr vhodného subjektu závisí na předcházející zkušenosti 

organizace s danými vzdělávacími organizacemi, referencích od jiných organizací.  

 Kdy a v rámci jakého časového období se vzdělávání uskuteční – organizace 

rozhoduje, zda se vzdělávání bude opakovat v pravidelných intervalech nebo půjde o 

jednorázovou akci.  

 Kde se vzdělávání uskuteční – může být realizováno v přímo v podniku i mimo něj. 

Je-li to možné, je doporučené organizovat vzdělávací aktivity mimo podnik například 

v horském prostředí, kde se zaměstnanci dokáží intenzivněji soustředit. 

 Jaké jsou náklady na vzdělávání – do celkových nákladů se započítávají nejen přímé 

náklady na pracovní a studijní materiál, dopravu, stravu, ubytování, mzdy lektorů ale i 

vynaložený pracovní čas účastníků vzdělávání.     

Podobný názor na obsah vzdělávacího plánu má také Koubek (2007), podle něj má 

plán obsahovat: 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? (Obsah vzdělávání, na co se zaměřit)  

  Komu bude vzdělávání poskytnuto? (Jaká bude cílová skupina)  

 Jakým způsobem bude vzdělávání realizováno? (Jaké použít metody a techniky)  

 Kým (Lektor, vlastními PR zaměstnanci, institucí)  

 Kdy (V jakém časovém horizontu)  

  Kde (Místo konání vzdělávací akce)  

 Jaké budou náklady vzdělávání?   

 Jak se budou hodnotit výsledky a účinnost vzdělávání?  

2. 7. 3 Realizace vzdělávání  

Po ukončení plánovací fáze a všech přípravných prací je možné začít s realizací 

konkrétních vzdělávacích aktivit. 
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 Realizační fáze se skládá z několika nezbytných prvků, které jsou zobrazeny 

v následujícím obrázku. 

Obr. 2.2. Prvky procesu realizace vzdělávání  

(Vodák - Kurcharčíková, 2007, s. 83) 

 

 

 

 

1. Cíle vzdělávacího procesu  

Stanovujeme na základě stanovených potřeb vzdělávání. Pro jednoznačnost jejich 

významu je vhodné rozdělit cíle do dvou kategorií, na cíle programové a cíle jednotlivé 

vzdělávací akce.  

 programové cíle obsahují cíle celého vzdělávacího programu jako výstupu 

procesu stanovení vzdělávacích potřeb, 

 cíle kurzu (vzdělávací akce) zahrnují cíle jednotlivých vzdělávacích aktivit a ty 

mohou obsahovat ještě dílčí cíle. 

2. Program 

Efektivní vzdělávání by mělo směřovat k tomu, že se účastníci doopravdy něco naučí. 

Učení je trvalou změnou vědomostí, dovedností, názorů a postojů nebo pracovního chování. 

Uvedeným požadavkům musí být přizpůsoben program dané vzdělávací akce. Vzdělávací 

program obsahuje časový harmonogram, obsah, použité metody a pomůcky. 

3. Motivace 

Motivace zaměstnanců k učení a zvyšování vlastního potenciálu je velmi významným 

elementem vzdělávacího procesu.  
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Vztah motivace k učení popisuje následující tabulka: 

Druh motivace k učení Obsah Preferovaný způsob učení 

Motivace kognitivní 

 

Dozvědět se něco nového Zaměření na nové a nové informace 

a novinky 

Motivace adaptační Patřit, příslušet do nějaké skupiny 

a zvládat svou roli 

Skupině vyhovuje organizované 

vzdělávání a týmová spolupráce 

Motivace uplatnit se Dosáhnout výkonu hodného 

obdivu, respektu, odlišit se 

Zaměření na vše, co zvyšuje 

efektivitu 

Motivace sebepotvrzením a 

seberealizací 

Objevení, upřesnění toho, jak se 

vidím a přijmout se, uskutečnit 

své možnosti. 

Propojování profesního a 

osobnostního rozvoje 

Motivace existenciální Vnímat přesah, transcedenci Učení v souvislostech, potřeba 

propojovat osobní a firemní vizi 

Tab.2.1 Vztah motivace k učení (Hroník, 2007, s. 138) 

4. Metody vzdělávání 

Když už jsou stanoveny cíle, kterých má být dosaženo prostřednictvím vzdělávání, je 

třeba k jejich realizaci zvolit vhodnou metodu. Neexistuje návod k  výběru nejvhodnější 

metody, vhodná volba bude záviset na okolnostech vztahujících se k organizaci a 

k jednotlivcům. 

Metody vzdělávání na pracovišti (on the job) kladou důraz na ovládání potřebných 

dovedností a osvojení žádoucího pracovního jednání. Jsou vhodnější u vzdělávání méně 

kvalifikačně náročných profesí. Společným rysem těchto metod je možnost individuálního 

přístupu k vzdělávanému zaměstnanci.  

Dvořáková (2007) rozlišuje tyto metody vzdělávání na pracovišti (on the job): 

Instruktáž při výkonu práce 

Jedná se o nejjednodušší způsob zacvičení nového či méně zkušeného zaměstnance. 

Školený zaměstnanec se učí pomocí pozorování a napodobování zkušenějšího zaměstnance a 

postupně si osvojuje pracovní postupy. Výhodou je rychlost a vytvoření pozitivního vztahu 

spolupráce mezi oběma zaměstnanci. 

 

 



 

 

25 

 

Asistování 

Školený zaměstnanec je přidělen ke zkušenému zaměstnanci, kterému pomáhá pří plnění 

jeho pracovních úkolů a s postupem času se od něj učí. S přibývajícím časem školený 

zaměstnanec získává větší míru autonomie a jsou mu přiřazovány složitější úkoly. 

Pověření úkolem 

Jedná se o obdobu asistování, používá se v případě řídících a tvůrčích zaměstnanců, 

kdy je míra autonomie větší a kontrola probíhá formou konzultací. Hlavní výhodou je 

soustavné působení školitele s důrazem na praktické vyzkoušení schopností školeného. 

Rotace práce 

Zaměstnanec si po určitých časových intervalech (většinou v řádech dnů) vyzkouší 

různé druhy práce v organizaci, bývá přemisťován na různé úseky, pracoviště a pracovní 

místa. Seznámí se tak s celou řadou úkolů a po této zkušenosti poznává komplexněji pracovní 

postupy a úkoly organizace a může si je tak vzájemně provázat. Rotace práce se nejčastěji 

využívá u absolventů škol, z důvodů lepšího seznámení s organizací, ale také u řídících 

zaměstnanců. 

Coaching, mentoring a counselling 

Jedná se o metody zaměřené na rozvoj zaměstnanců. Proces, při kterém si 

zaměstnanec pod dohledem určeného školitele dlouhodobě a soustavně osvojuje schopnosti, 

znalosti a dovednosti, které potřebuje pro odborný a sociální rozvoj a které napomáhají 

k lepšímu zvládnutí pracovních úkolů.  

V případě druhých dvou metod zaměstnanec vzdělavatele sám vybírá a jejich vztah je méně 

formální než u coachingu a obsah vzdělávání se více orientuje na rozšiřování potenciálu 

školeného. 

Metody vzdělávání mimo pracoviště (off the job) podle Vodáka – Kucharčíkové 

(2007) jsou vhodnější u vzdělávání manažerů či specialistů. Patří zde: přednáška, 

demonstrace, koučování, samostudium, workshop, brainstorming, diskuse, seminář, případová 

studie, hraní rolí, učení akcí, manažerské hry. 

Přednáška 

Je verbální prezentací určitého tématu. Používají se v takových případech, kdy 

potřebujeme předat velké množství informací velkému skupinám. Zaměřují se na 
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zdokonalování vědomostí. Stává se velmi efektivní a to při použití moderních 

multimediálních prostředků. 

Demonstrování 

Zprostředkovává znalosti a dovednosti ve výukových dílnách, na vývojových 

pracovištích nebo v jiných vhodných prostorách pro názorné předvádění pracovních postupů. 

Workshop a případová studie 

Předkládají účastníkům vzdělávání reálnou nebo smyšlenou problémovou situaci, 

která již proběhla nebo je aktuální a kterou musí školenci vyřešit ve stanoveném čase. 

Brainstorming 

Brainstorming je komunikační kooperativní metoda, která má vygenerovat (vymyslet) 

co nejvíce nápadů na dané téma. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na 

základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Poprvé s touto 

myšlenkou přišel v roce 1939 A. C. Osborn. Volně se překládá i jako burza nápadů. 

Její přínos pro rozvoj komunikačních dovedností spočívá především v tom, že každý 

účastník může sdělit svou myšlenku, aniž by byl vystaven posuzování, hodnocení, kritice. 

Každá myšlenka, každý nápad je akceptován a zapsán. I ten zdánlivě nejhloupější může 

inspirovat ostatní 

Outdoor training 

Outdoor training je metoda, která se v dnešní době stále více využívá ke vzdělávání 

manažerů. Vedoucí zaměstnanci řeší ve skupině úkoly a rozvíjejí si tímto způsobem 

manažerské dovednosti (plánování, organizování, rozdělení úkolů, komunikace, motivace), po 

ukončení a splnění úkolu dochází k diskuzi, zúčastnění si vyměňují názory o tom, co se mohlo 

udělat lépe. 

5. Účastníci 

Jsou klíčovým prvkem podnikového vzdělávání. Každý z nás má vlastní styl učení. 

Někteří dávají přednost praktickým cvičením a je připraven učit se ze svých chyb, zatímco 

jiný preferuje diskusi a další dávají přednost získání nových informací a znalostí, které mohou 

přenést do svého prostředí. 
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6. Lektoři 

významným předpokladem úspěšného vzdělávání jsou osobnostní předpoklady lektorů. 

Dobrý lektor musí být integrovanou osobností, jen tak si může zajistit respekt a důvěru klientů 

a zastávat všechny potřebné role. Dalším významnou dispozicí úspěšné práce lektora je 

vysoká míra sociální inteligence. 

2. 7. 4 Vyhodnocení vzdělávání 

Každá vzdělávací akce si klade za cíl zvýšit pracovní výkon. Proto nezbytně 

potřebujeme vědět, v jaké míře vzdělávací akce naplnila svůj cíl. Zpětná vazba o efektivitě 

vzdělávacích aktivit patří mezi nejdůležitější části z celého procesu vzdělávání.  

Výhody a nevýhody vyhodnocování  

Jako u každého jevu, aktivity či procesu, i při vyhodnocování je možné použít argumenty, 

které tento proces podporují, stejně jako, které hledají negativa.  

Podle Vodáka a Kucharčíkové (2007, s. 110) patří mezi nevýhody vyhodnocování následující: 

 je náročné na získávání potřebných informací, přičemž výsledky jsou často 

posuzovány subjektivně, 

 vyžaduje mnoho času, úsilí, vynaložení dodatečných finančních prostředků, úzkou 

spoluúčast lektorů, účastníků vzdělávání i management, 

 není vždy lehké izolovat dopady vzdělávání od vlivů vzniklých působením jiných 

podnikových procesů a některé přínosy vzdělávání je obtížné kvalifikovat. 

K výhodám vyhodnocení patří tyto skutečnosti: 

 přispívá k efektivitě podnikání a není druhotnou činností nebo nevítaným nákladem, 

 ukazuje účastníkům, že mají zodpovědnost za dosažené výsledky a že vzdělávací 

aktivity neslouží k uvolňování z práce, 

 stanoví, ve kterých oblastech je možné dosáhnout lepší návratnosti investic, 

 ukazuje, jak se dá získat lepší výsledek tím, že peníze použijeme jiným způsobem, 

 zajišťuje, že vzdělávání je vyhodnocováno ve srovnání s vhodnými kritérii a nezůstává 

na úrovni emotivních reakcí. 
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Amstrong (2007) doporučuje čtyři úrovně vyhodnocování vzdělávání: 

1. úroveň reakce – zajišťuje informace o postojích účastníků k učení, zkoumá se, jak se 

školenci na vzdělávání reagují. Jde o reakce osob na zážitky ze vzdělávání, poznatky o 

tom co si myslí o užitečnosti, o jednotlivých blocích výuky a o lektorech, co by 

zařadili, respektive co by vypustili z programu 

2. úroveň hodnocení poznatků – měříme efektivitu procesu učení při přenosu znalostí a 

dovedností na účastníka. Jde o zjištění, čemu se účastníci v průběhu vzdělávání 

naučili, jaké získali nové poznatky nebo dovednosti, popřípadě k jakým změnám 

v postojích u nich došlo. 

3. Hodnocení chování – hodnotí se, do jaké míry se změnilo chování účastníků 

vzdělávání na pracovišti. Jde o zjištění míry, v níž absolventi uplatňují poznatky a 

zkušenosti získané v rozvojových programech ve své práci. 

4. Hodnocení výsledků – jedná se o poslední úroveň hodnocení a poskytuje základnu 

pro posouzení prospěšnosti vzdělávání z hlediska nákladů. Cílem je určit přidanou 

hodnotu programů vzdělávání a rozvoje a tím způsobem jak významně přispěly 

k zvýšení výkonu organizace oproti jeho předchozí úrovni.  

2. 8 Metody diplomové práce 

Pro analýzu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců jsem využil metody a technik sběru dat 

jako jsou zjevné pozorování při realizaci projektu, studium vnitropodnikových dokumentů, 

polostandardizovaný rozhovor s hlavním mechanikem a s jeho zástupcem a v neposlední řadě 

dotazníky, které jsou předloženy účastníkům jednotlivých modulů vzdělávání. V dotazníku se 

objevují uzavřené otázky, které se snaží zjistit spokojenost účastníků s probíhajícím 

vzděláváním v organizaci. Otázky nabízejí několik možných variant odpovědí, ze kterých si 

dotazovaný vybírá jednu nebo více odpovědí, které se nejvíce blíží jeho názoru. Za výhodu 

uzavřených otázek považuji, že nasměrují respondenta na to, co nás zajímá a také 

jednoduchost vyplnění odpovědí.  
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3. Charakteristika organizace 

3.1 Základní údaje o společnosti a její profil 

OKD, HBZS, a. s . je česká právnická osoba, která byla zapsána v Obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě dne 6. Ledna 1994.  

 Sídlo společnosti: Ostrava – Radvanice, Lihovarská 10/1199 

 Právní forma: akciová společnost 

 Základní jmění: 163 396 000 Kč 

3. 1. 1 Mateřská společnost 

Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je OKD, a. s. se sídlem Ostrava- 

Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020. Vlastní 3 kusy kmenových akcií na jméno 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000 Kč a 1 kus kmenové akcie na jméno 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13 396 000 Kč.  

Stručná historie OKD, a. s.  

Ostravské černé uhlí využívali lidé už v pravěku, organizovaná těžba však má poměrně 

krátkou historii trvající přibližně 200 let. Zárodek pozdějšího OKD vznikl po druhé světové 

válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských společností postaveno pod národní správu. Podniky 

v jejich vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v 

Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, byly začleněny do národního 

podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava. Roku 1952 byl se zpětnou 

platností zrušen a vytvořen Kombinát OKD později státní podnik OKD. 

OKD, a. s. po 1990 

Důsledku národního hospodaření, kdy revír dlouhodobě plnil vysoké těžební požadavky 

nad rámec svých kapacitních možností, a nedostatečných investic do rozvoje se OKD na 

počátku 90. let ocitly v tíživé ekonomické situaci. Potřebu transformace podniku umocnil 

přechod na tržní ekonomiku v roce 1989. 

K 31. prosinci 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen a jako právní nástupce 

byla 1. ledna 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko-karvinské doly OKD s výhradní 

majetkovou účastí státu. OKD, a.s. poté zahájila proces restrukturalizace: důlní i povrchové 
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činnosti byly sloučeny do větších organizačních celků a byly vytvořeny vnitřní organizační 

jednotky a dceřiné společnosti OKD. 

Zásadními kroky v restrukturalizaci podniku byly rychlý útlum ostravských dolů, následné 

snižování stavu pracovníků a postupná privatizace podniku. V roce 1998 došlo ke změně ve 

vlastnické struktuře OKD. Stát ztratil svůj většinový podíl a majoritním vlastníkem se stala 

společnost KARBON INVEST, a.s. Ta na podzim roku 2004 odkoupila státní podíl a stala se 

hlavním akcionářem OKD (95,89 % akcií). Ještě téhož roku získala většinový podíl v 

koncernu KARBON INVEST, a. s. společnost RPG Industries Ltd. se sídlem na Kypru, která 

je vlastněna skupinou mezinárodních institucionálních a soukromých investorů v čele s 

českým finančníkem Zdeňkem Bakalou. 

V prosinci 2005 představenstvo OKD schválilo záměr rozdělení společnosti. Tento proces 

byl završen zánikem předcházející společnosti OKD výmazem z obchodního rejstříku a 

vznikem několika samostatných subjektů jako právních nástupců. Hlavní těžební činnost 

přešla na nástupnickou společnost OKD, a. s. Ostatní činnosti, které přímo nesouvisejí se 

základní těžební činností, byly v rámci rozdělení vyčleněny do dalších nástupnických 

společností. 

3.2 Předmět podnikání 

Hlavním posláním společnosti je poskytování báňských záchranných služeb. Odborné 

zkušenosti a speciální vybavení potřebné k záchranným pracem jsou však využívány i k 

dalším specializovaným činnostem v extrémních podmínkách. 

Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly 

jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné 

službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem. 

Hlavním předmětem podnikání je: 

 protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce, 

 montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění hasicích přístrojů, 

 montáž, servis a opravy technologických zařízení, 

 pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb, 

 poradenství a konzultace, 

 ostatní vzdělávání, 
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 mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě, 

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje, 

 činnosti dle ustanovení § 2. zák. č. 61/1998 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a 

o státní báňské správě v platném znění písm. a), b), c), d), e), f), g), h), 

 činnosti dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1998 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a 

o ostatní báňské správě v platném znění písm. a), b), c), d), h), 

 montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a 

periodické zkoušky nádob na plyny, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými), 

 činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (výroční 

zpráva HBZS 2010). 

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k: 

 záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci 

v podzemí, 

 zdolávání havárií, 

 odstraňování následků havárií. 

Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba vykonává i jiné činnosti v 

nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve 

výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. Spolupracuje s organizacemi při 

havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro 

zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. Plní úkoly a povinnosti 

vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů.  

Hlavní úkoly HBZS 

 zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky, 

 zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí, 

 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů, 

 opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje. oživovací 

přístroje a záchranářskou techniku, 

 metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS, 
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 kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány, 

 školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a 

indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových 

laboratoří, 

 dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře.  

Další prováděné činnosti: 

 opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, 

 provoz, servis a údržba důlních svítidel, 

 otryskávání kovových výrobků, 

 trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí 

hydraulického zařízení, 

 měření úniků tepla termovizní kamerou, 

 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví, 

 chromatografické rozbory ovzduší, 

 fotodokumentace a videozáznamy, 

 technicko-poradenská a konzultační činnost, 

 zkušebnictví a testování  

3.3 Obvod působnosti a činnosti HBZS Ostrava, a. s.  

HBZS Ostrava zajišťuje úkoly ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky báňského úřadu č. 

447/2001 Sb. o báňské záchranné službě ve znění vyhlášky ČBÚ Č. 87/2006 Sb. na celém 

území České republiky a to při provádění hornické činnosti v podzemí a na základě 

souhlasného stanoviska ČBÚ také při činnostech prováděných hornickým způsobem 

v podzemí, pokud bylo organizaci nařízeno zajištění báňské záchranné služby. 

Lékařskou činnost první pomoci poskytovala HBZS Ostrava v podzemí a na povrchu 

všem dolům Ostravsko – karvinského revíru, a to i při vážných úrazech a onemocněních. 

Jakožto organizace s oprávněním vykonávat báňskou záchrannou službu prováděla HBZS 

Ostrava v souladu s ustanovením § 37, odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě v platném znění prohlídky k ověřování bezpečného 

stavu podzemních objektů, a to na základě smluvních vztahů s provozovateli nebo vlastníky. 
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3. 3. 1 Přehled organizací v obvodu působnosti HBZS Ostrava, provádějící 

hornickou činnost 

Jak již jsem dříve zmínil, HBZS Ostrava poskytuje lékařskou pomoc první pomoci 

všem dolům Ostravsko – karvinského revíru, a to těmto: 

Název dolů Lokalita dolů Závody 

Důl Darkov Karviná Darkov 2, Darkov 3 

Důl Karviná Karviná ČSA, Lazy 

Důl Paskov Staříč Staříč 

Důl ČSM Stonava ČSM sever, ČSM jih 

Tab.3.1 Přehled organizací v obvodu působnosti HBZS Ostrava  (výroční zpráva organizace 2010) 

Každý činný důl musí mít zřízenou závodní báňskou záchrannou stanici (ZBZS), která 

může být na základě doporučení HBZS a se souhlasem obvodního báňského úřadu zřízena 

jako společná pro více organizací nebo jejich částí. 

Od zřízení ZBZS lze upustit na základě doporučení HBZS a se souhlasem obvodního 

báňského úřadu, pokud její funkci plní jiná ZBZS nebo přímo HBZS. 

Mezi úkoly ZBZS patří: 

 zajišťuje pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky, 

 zabezpečuje nástup báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby na 

hlavní báňské záchranné stanici, 

 podílí se na vypracování a kontrolách havarijních plánů, 

 kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci, 

 bezodkladně informuje HBZS o každé záchranářské akci s použitím dýchacích 

přístrojů a o použití sebezáchranných přístrojů, 

 bezodkladně oznamuje HBZS vyhlášení a ukončení havarijního stavu na 

pracovištích v obvodu své působnosti. 
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3. 3. 2 Přehled subjektů v obvodu působnosti, které provádějí činnost hornickým 

způsobem 

HBZS Ostrava neposkytuje své služby pouze svým důlním závodům ale také ostatním 

organizacím, které provádějí v podzemí činnost hornickým způsobem a kterým bylo 

rozhodnutím Státní báňské správy nařízeno zajištění BZS. Patří zde: 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně, 

 Mladečské jeskyně, 

 Javoříčské jeskyně, 

 Jeskyně Na Pomezí, 

 Jeskyně na Špičáku, 

 Punkevní jeskyně, 

 Kateřinská jeskyně, 

 Jeskyně Balcárka, 

 Sluupo-šošuvské jeskyně, 

 Jeskyně na Turoldu. 

Pro organizace provádějící v obvodu působnosti HBZS Ostrava hornickou činnost 

nebo činnost prováděnou hornickým způsobem zajišťovala v roce 2010 HBZS Ostrava 

smluvně báňskou záchrannou službu 29 organizacím v 38 smluvních vztazích.  

3. 3. 3 Počty členů báňské záchranné služby v obvodu působnosti OKD, HBZS, 

a. s.  

Obr. 3. 1 Počty členů báňské záchranné služby 

 Zdroj: Výroční zpráva HBZS 2010 
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3. 3. 4 Systém pohotovostní služby 

Pohotovostní služba na HBZS Ostrava je organizována jako nepřetržitý týdenním cyklem 

od pátku v 7:00 hod. a končí po týdnu opět v pátek v 7:00 hod. Obsazení pohotovosti je vždy 

dáno písemným příkazem ředitele HBZS Ostrava a jeho dodatky schválenými hlavním 

inženýrem. Ve stálé pohotovosti na HBZS Ostrava je báňský záchranný sbor v celkovém 

počtu 26 záchranářů ve složení: 

 10 záchranářů  ZBZS, 

 1 technik ZBZS, 

 2 mechanici ZBZS, z toho 1 s kvalifikací, 

 záchranář-mechanik, 

 7 záchranářů HBZS (pětičlenná četa a 2 záchranáři, 

 s nižší zdravotnickou kvalifikací), 

 2 technici HBZS (velitel pohotovosti a jeho zástupce, 

 s oprávněním řídit pohotovostní vozidla), 

 3 mechanici HBZS (s oprávněním řídit pohotovostní 

 vozidla), 

 1 lékař – záchranář HBZS (výroční zpráva organizace, 2010). 

 

3. 3. 5 Záchranný sbor 

Kromě jiného jsou záchranáři stálého sboru HBZS Ostrava zařazování podle týdenních 

rozpisů na asanační práce, které souvisejí se zajišťováním bezpečnosti dolu. V rámci 

smluvního vztahu na bázi komerce podle potřeb jednotlivých dolů se jedná především o 

stavby výbuchuvzdorných, uzavíracích nebo opěrných hrází, kladení potrubních řádů pro 

inertizační média nebo plavení hrází popílkem, likvidace opuštěných důlních děl apod. Podle 

rozsahu, charakteru a závažnosti řešení havarijních stavů nebo plánovaných nehavarijních 

záchranářských akcí, prováděných na dolech záchranáři ZBZS průzkum uzavřených důlních 

děl nebo jejich odvětrávání. Zkušenosti záchranářů jsou využívány i na povrchu, kde spočívá 

činnost záchranářů záchranného sboru především v provádění havarijních a asanačních zásahů 

komerčního charakteru. Tyto práce mají rizikový charakter a jsou realizovány i v 

nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí, kde musí být použity dýchací přístroje a 

ostatní speciální záchranářské vybavení a technika (výroční zpráva HBZS 2010). 
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3. 3. 6 Potápěčské práce 

Potápěčské práce se uskutečňují i v prostředí se sníženou viditelností, v prostředí 

biologicky závadném a to vše ve snížených a zvýšených teplotách. V případech nepřístupné 

vodní hladiny i s použitím techniky průmyslového lezectví nebo v nedýchatelném prostředí je 

možno provádět zejména průzkumy, kontroly a dokumentaci zatopených podzemních chodeb, 

vodních přivaděčů, štol a technologických zařízení vertikálních, horizontálních nebo 

úklonných. Potápěči HBZS Ostrava provádějí průzkumy, kontroly a dokumentaci předmětů, 

objektů a zařízení pod vodou pomocí videokamery, včetně vypracování příslušné 

dokumentace. Za tímto účelem byla pořízena  „KAMERA – ROBOT MINIROVER MK II“ 

s dálkovým ovládáním od firmy Benthos z USA, který je vybaven vlastním pohonem a 

osvětlením a je použitelný až do hloubky 150 m. Umožňuje okamžité sledování situace na 

povrchovém monitoru s možnosti pořízení videozáznamu. HBZS Ostrava, a. s. uskutečňuje 

pod vodní hladinou montážní a demontážní práce, řezání strojním zařízením, případně 

plamenem pomocí exotermických tyčí a kyslíku, betonáž menšího rozsahu, zpevňování a 

utěsňování objektů, destrukční a rozrušovací práce, vyzvedávání předmětů pomocí 

potápěčských zvedacích vaků nebo odsávání naplavenin vzduchovým ejektorem (výroční 

zpráva HBZS 2010). 

3. 3. 7 Výškové a lezecké práce 

S použitím techniky průmyslového lezectví jsou prováděny práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou, lezci mohou využít havarijní vrat s dosahem až do 1 500 m. Práce jsou 

prováděny na vysoké technické úrovni s použitím moderní bezpečnostní techniky. Některé 

zásahy se provádí i v podmínkách nedýchatelného nebo zdraví škodlivého prostředí, ve 

zhoršených mikroklimatických podmínkách nebo v těsných prostorách. Dále jsou realizovány 

opravy, průzkumy, kontroly a revize jam, šachtic, komínů, hlubinných zásobníků, sil, studní, 

plynojemů, přehradních hrází a jiných výškových objektů s využitím dokumentační techniky, 

včetně vyhotovení videozáznamu nebo barevných fotografií nebo digitální formě na CD 

(výroční zpráva HBZS 2010). 

3. 3. 8 Lékařská služba první pomoci 

Nezbytnou složkou výjezdových jednotek pohotovosti HBZS Ostrava je skupina 

lékařského výjezdu, která vyjíždí samostatně k úrazům v dole i na povrchu a je nedílnou 

součástí i celého důlního výjezdu báňských záchranářů k likvidaci havárií. Celkem 19 lékařů 
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báňských záchranářů se podle rozpisu vedoucího lékaře HBZS Ostrava střídá v pohotovostní 

službě. V případě zásahu v dole fárají lékaři do dolu, kde mohou být i oni sami ohroženi. Tito 

lékaři společně se zaškolenými zdravotníky z řad členů báňského záchranného sboru HBZS 

Ostrava jsou vždy nadějí pro zraněné pracovníky, že se jim dostane rychlé kvalifikované 

zdravotní první pomoci a to přímo na místě v dole, kde došlo k úrazovému ději. Při 

závažnějších úrazech ohrožujících život postiženého mají k dispozici i vrtulník letecké 

záchranné služby, který má přistávací plochy vyhrazené na všech dolech a je těmito lékaři 

přímo z dolu povoláván přes inspekční službu a dispečink HBZS Ostrava k rychlému 

transportu do nemocnice (výroční zpráva HBZS 2010). 

3. 3. 9 Prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů 

V roce 2010 HBZS Ostrava provedla 5 prohlídek k ověřování bezpečného stavu 

podzemních objektů, čímž společně s podzemními objekty prohlédnutými v letech 2008 až 

2009 eviduje celkem 103 podzemních objektů. K realizaci prohlídek k ověřování bezpečného 

stavu podzemních objektů je HBZS Ostrava personálně i materiálně-technicky zajištěna tak, 

že jednotlivé prohlídky plně splňují dikci vyhlášky ČBÚ č.49/2008 Sb. o požadavcích 

k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů. 

3. 4 Organizační uspořádání HBZS Ostrava, a. s.  

HBZS je akciovou společností. Její organizační struktura je dána společenskou smlouvou 

HBZS, řídicími akty představenstva a ředitele HBZS, jež jsou v souladu se zněním vyhlášky 

BZS. 

Systém řízení je jednostupňový, činnosti vedoucího pohotovostních sborů a vedoucích 

jednotlivých útvarů řídí přímo ředitel HBZS. 
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3. 4. 1 Organizační struktura organizace 

 

 

 

 

   Zdroj: Výroční zpráva HBZS 2010 

Základní práva a povinnosti těchto vedoucích zaměstnanců stanovuje zákoník práce, 

manažerské smlouvy, organizační a odpovědnostní řád HBZS. Nyní budu blíže specifikovat 

povinnosti a práva jednotlivých vedoucích zaměstnanců. 

Ředitel HBZS 

 řídí a dohlíží na činnost HBZS, 

 je aktivním báňským záchranářem, 

 vykonává pohotovostní službu, 

 při zásazích vykonává funkci velitele báňského záchranného sboru 

 uzavírá smlouvy o vzájemné pomoci s jinými HBZS, 

 zajišťuje kontrolu činnosti báňských záchranných sborů a jejich vybavení 

v obvodu působnosti. 

Zástupce ředitele HBZS – hlavní inženýr 

 zastupuje ředitel HBZS v době jeho nepřítomnosti, 

 je aktivním báňským záchranářem, 

 metodicky řídí ZBZS v obvodu působnosti HBZS, 

 vypracovává denní řád pohotovostní služby, 

 stanovuje taktiku pro zvláštní druhy činností. 
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Hlavní mechanik 

 je aktivním záchranářem, 

 vykonává pohotovostní činnost, 

 zodpovídá za pohotovostní stav dýchací a oživovací techniky, 

 zajišťuje činnost dílen, 

 zajišťuje komerční činnost útvaru. 

Vedoucí útvaru taktiky, výchovy a výcviku 

 řídí vypracování nových takticko – organizačních zásad a opatření pro 

likvidaci nehod, 

 zodpovídá za plnění schváleného programu školení a výcviku, 

 zajišťuje vedení dokumentace o školeních a výcviku, 

 zajišťuje vydávání učebních textů, pomůcek a informačních tiskovi. 

Ekonomický náměstek 

 je odpovědný za ekonomiku HBZS, 

 zodpovídá za zajištění předepsaných materiálových zásob, 

 řídí mzdovou politiku HBZS, 

 zajišťuje veškerou účetní agendu HBZS.  

3. 5 Ekonomická výkonnost za rok 2010 

Rokem 2010 završila společnost úspěšně sedmnáctý rok své novodobé historie a zároveň 

dosáhla velmi dobrých ekonomických výsledků. Za účetní období roku 2010 vykázala 

společnost zisk po zdanění ve výši 7,8 mil. Kč při celkových nákladech 349,2 mil. Kč a 

celkových výnosech 357,0 mil. Kč a výrazně tak překročila stanovený roční podnikatelský 

plán. Nejvyšší podíl výnosů na celkových výnosech společnosti představují výnosy v oblasti 

popílkového hospodářství (40 %) a v oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných 

přístrojů a pronájmu a servisu bezpečnostní techniky (38 %). V oblasti popílkového 

hospodářství se v roce 2010 jednalo o odběr a následné uložení 744 tis. tun popelovin a roční 

výnosy z této činnosti činily 144 mil. Kč. Popeloviny – odpady po spalování uhlí – používá 

OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou surovinu pro vyplňování vyrubaných 

prostor v hlubinných dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům přináší 

mnoho pozitivních faktorů. Plavení popílku z povrchu do důlních prostor na dolech má 
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dlouholetou tradici a je nedílnou součástí technologie dobývacího procesu uhlí v OKD, a.s. s 

významným bezpečnostním přínosem. 

V oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů a servisu bezpečnostní 

techniky dosáhly výnosy v roce 2010 výše 136 mil. 

Na celkových pozitivních výsledcích společnosti se v daném roce podílelo 189 

zaměstnanců společnosti, z toho 34 báňských záchranářů, 129 mechaniků BZS a povrchových 

dělníků a 26 techniků. 

3. 5. 1 Srovnání nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za období 2000 a 

2010 

Následující tabulka nám popisuje, jak se vyvíjely náklady a výnosy organizace, a 

jakého bylo dosahováno hospodářského výsledku za období 2000 až 2010. Údaje v tabulce 

jsou uvedeny v tisk/Kč. 

Tab.3. 2 Přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za období 2000 až 2010  ( 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady 87870 107789 126691 123494 149391 142113 161948 326324 391352 356255 349233 

Výnosy 93372 114017 134003 131547 158278 151823 172454 349487 408397 383755 357029 

HV 3370 3967 7312 8053 8887 9710 10506 23163 17045 27500 7796 

   Zdroj: Výroční zpráva 2010 

Z tabulky č. 3.2 se dozvídáme, že náklady a výnosy se od roku 2000 do roku 2006 

vyvíjely rovnoměrným tempem a organizace dosahovala kladného hospodářského výsledku.  

V roce 2007 vzrostly náklady a výnosy téměř o polovinu oproti předcházejícímu roku. 

Tento rok byl pro společnost velmi významný a přelomový neboť rozšířila své podnikání o 

oblast nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Nevyšší podíl výnosů na celkových 

výnosech představují výnosy v oblasti popílkového hospodářství a to v hodnotě 161,1 mil Kč. 

Rok 2008 byl pro společnost prvním rokem, kdy po celé účetní období provozovala 

kromě svého původního předmětu podnikání ještě i další činnosti v oblasti nakládání s odpady 

včetně nebezpečných odpadů. V tomto roce společnost vykázala zisk po zdanění a to ve výši 
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17 045 000 Kč. Nevyšší podíl na celkových výnosech společnosti představují výnosy v oblasti 

provozu důlních svítidel a v oblasti popílkového hospodářství.  

V roce 2009 dosáhla společnost nejlepších ekonomických výsledků. Vykázala dosud 

nejvyšší ekonomický zisk po zdanění a to ve výši 27 500 000 Kč.  

Rokem 2010 završila společnost úspěšně sedmnáctý rok své novodobé historie a 

zároveň dosáhla velmi dobrých ekonomických výsledků. Čistý zisk činil 7 800 000 Kč i 

v tomto roce nejvyšší podíl na celkových výnosech představovaly výnosy v oblasti 

popílkového hospodářství.  
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4. Analýza procesu vzdělávání a rozvoje v organizaci 

Jak již jsem zmínil hlavním úkolem HBZS, a. s. je zachraňovat životy lidí a chránit 

jejich zdraví při haváriích v podzemí. Protože zdraví a život jsou to nejdůležitější, co máme, a 

právě jejich ochrana dává práci záchranářů smysl. Vše ostatní, jako jsou například ochrana 

majetku při haváriích a odstraňování jejich následků, je daleko za tím.  

 Nejdůležitějším lidským faktorem jsou právě zmínění záchranáři, kteří jsou ve většině 

případů první na místě nehody a jejich úkolem je, poskytnout profesionální pomoc 

poškozeným. Každý ze záchranářů musí být ve stoprocentní fyzické kondici a motivován 

pomáhat lidem, kteří se ocitli v komplikované situaci, měl by mít za sebou praxi záchranáře 

na některém z dolů a znát prostředí, v němž se těží uhlí. Znalost důlního prostředí je naprosto 

zásadní. Lidé s praxí z dolů OKD si s sebou přinesou návyky a postoje, kde na prvním místě 

je solidarita, odpovědnost jeden za druhého a vzájemný respekt. Bez toho se člověk nemůže 

stát špičkovým důlním záchranářem. Všichni záchranáři jsou profesionálními lezci, což se 

může v případě havárií a krizových situací hodit. 

Největším specifikem jejich práce je to, že podstupují týdenní nonstop pohotovost. V 

pátek v sedm ráno nastoupí do práce a odcházejí další pátek ve stejnou hodinu. Právě tato 

doba, kterou spolu lidé pravidelně tráví, je důležitá pro posílení pocitu sounáležitosti a 

odpovědnosti jeden za druhého v krizových momentech. Týdenní pohotovost prakticky 

vypadá tak, že záchranáři od sedmi ráno do tří odpoledne plní své povinnosti jako ve 

standardní pracovní době. Potom mají osobní volno. To ale tráví v areálu HBZS. Mohou 

pracovat na zlepšení své kondice a cvičit, nebo na zvyšování vědomostí a technických 

dovedností.  

Organizace si uvědomuje, že v dnešním, dynamicky se rozvíjejícím podnikatelském 

prostředí je nezbytným předpokladem úspěchu schopnost firmy neustále se zlepšovat, růst a 

rozvíjet. Proto každá firma, která má ambice v oblasti zvyšování svých zisků, kvality služeb a 

podílu na trhu, by se měla zabývat investicemi do lidského kapitálu.  

Organizace si je vědoma, že zachraňuje lidské životy, a proto je pro ni velmi důležité, 

aby její záchranáři byli dostatečně seznámeni, s novými trendy ve všech směrech jejich 

činnosti. HBZS, a. s. se intenzivně se zabývá investováním do lidského kapitálu. Jelikož 

záchranáři musejí sloužit týdenní pohotovost a po celou tuto dobu se musejí pohybovat 



 

 

43 

 

v areálu, mají zde k dispozici veškeré zázemí pro volnočasové aktivity, jsou jim poskytovány 

projekty na školení, kterými se budu zabývat v další části. 

4. 1 Identifikace a analýza potřeb vzdělávání 

Obecně o procesu a vzdělávání a rozvoji zaměstnanců se zmiňuji v teoretické části své 

práce. Celý dlouhodobý proces, který se skládá z několika fází, jsem v dané organizaci zahájil 

identifikací a analýzou potřeb vzdělávání, kterou jsem provedl na základě zkoumání 

vnitropodnikových dokumentů a služebního řádu HBZS. Další podstatné informace týkající se 

této problematiky jsem získal od hlavního inženýra a zástupce hlavního mechanika. 

4. 1. 1 Identifikace potřeb vzdělávání 

Zrušením jednotek požární ochrany ve všech důlních vnitřních organizačních 

jednotkách OKD, a. s. nabyla HBZS Ostrava primární úlohu v kontrolní činnosti 

protipožárního zařízení jednotlivých povrchových areálů. Na základě tohoto zrušení vznikla 

přímá spolupráce mezi záchranným hasičským sborem Moravskoslezského kraje a HBZS 

Ostrava, kde se smluvní strany společnou snahou snaží k vytváření podmínek pro zajištění 

ochrany života, zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování první pomoci při 

mimořádných událostech. Aby tato spolupráce byla efektivní a účinná, je nutné, aby tyto obě 

organizace byly stoprocentně sehrány, a proto management HBZS rozhodl o realizaci 

projektu „ Komplexní vzdělávací program pro pracovníky báňské záchranné služby“. 

4. 1. 2 Analýza údajů vztahujících se k organizaci  

Údaje potřebné k provedení analýzy údajů týkající se organizace jsem čerpal z výroční 

zprávy organizace za rok 2010 a služebního řádu. Další potřebné informace jsem získal po 

konzultacích s hlavním inženýrem. 

Po provedení analýzy zmíněných dokumentů jsem dospěl k závěru, že na celkových 

pozitivních výsledcích společnosti se v daném roce podílelo 189 zaměstnanců společnosti, 

z toho 34 báňských záchranářů, 129 mechaniku BZS a povrchových dělníků a 26 techniků. 
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           Tab 4. 1 Profesní struktura zaměstnanců 

Profese Počet 

Bánští záchranáři 34 

Mechanici 18 

Pracovníci lampoven 104 

Ostatní dělníci 7 

THZ 26 

Celkem 189 

               Zdroj: Výroční zpráva HBZS 2010 

Z celkového počtu 189 zaměstnanců tvoří největší část pracovníci lampoven, kteří 

tvoří 55% z celkového počtu zaměstnanců. Další početnou skupinou jsou bánští záchranáři 

s 18% na celkovém počtu zaměstnaných. Dvacet šest THZ představují 14% podíl na 

celkovém počtu. Nejméně obsazenými pozicemi jsou mechanici s 9% a ostatní dělníci s 4% 

na celkovém počtu zaměstnaných. 

Oblast školení a výcviku v organizaci je velmi propracovaná. Všichni členové báňského 

záchranného sboru báňské záchranné stanice musí absolvovat všechna školení předepsána 

obecnými předpisy a dále všechna školení a praktický výcvik plynoucí z jejích příslušných 

specializací a jejich konkrétních úkolů a zařazení v báňském záchranném sboru. Při všech 

školeních a výcviku musí členové báňské záchranné stanice daná předepsaná ustanovení 

dodržovat. 

Školení a výcvik báňských záchranářů požadovaných vyhláškou o BZS a SŘ HBZS se řídí 

těmito projekty: 

 projekt základního školení a praktického výcviku báňských záchranářů, 

 projekt udržování odborné způsobilosti báňských záchranářů, 

 projekt školení četařů, 

 projekt speciálního výcviku vedoucích ZBZS a jejich zástupců, 

 projekt školení a praktického výcviku záchranářů – potápěčů včetně opakovacích 

školení a výcviku, 
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 projekt základního školení a praktického výcviku záchranářů – lezců, 

     Každý z těchto projektů obsahuje: 

 určení a charakteristiku akce, 

 organizační opatření a zabezpečení, 

 požadavky na účastníky a lektory, 

 plán a základní osnovu. 

Pro všechny projekty plátí, že jedna hodina školení trvá 45 minut, jedna hodina 

praktického výcviku a přípravy trvá nejméně 60 minut. Všechny projekty byly průběžně 

vyhodnocovány a případně potřeby změněny. Výchovně vzdělávací akce kontrolují vedoucí 

zaměstnanci HBZS a zaměstnanci útvaru taktiky, výchovy a výcviku HBZS. O každé 

hospitaci je veden záznam ve výkazu školení vedeném podle příslušného projektu, který je 

uložen v útvaru taktiky, výchovy a výcviku HBZS. 

Projekt základního školení a praktického výcviku báňských záchranářů 

Určení a charakteristika akce 

Kurz je určen k získání kvalifikace báňský záchranář. Cílem kurzu bylo seznámit jeho 

účastníky s právními normami pro činnost báňských záchranných sborů, získat teoretické 

znalosti o konstrukci funkci jednotlivých dílů pracovních dýchacích přístrojů, získat praktické 

dovednosti a návyky v používání pracovních dýchacích přístrojů a provádění jejich kontrol 

před zásahem, naučit se poskytování předlékařské první pomoci při úrazu a náhlém 

onemocnění, seznámit se s protipožárním vybavením dolu a platnými právními předpisy 

v této oblasti. 

Jako metody výuky byly využívány přednášky s využitím monologických a 

dialogických metod, audiovizuální pomůcky, výpočetní technika. Kontrola znalostí účastníků 

probíhá průběžně vždy po přednesení ucelené části diskusí, jsou kladeny kontrolní otázky a 

celý projekt je ukončen zkouškou sestávající se z testu na počítací a ústní zkoušky ze všech 

oblastí přednášeného učiva před komisí jmenovanou ředitelem HBZS. 

Organizační opatření a zabezpečení 

Do kurzu bylo přijímáno nejméně 10 a nejvýše 15 účastníků. Kurz se uskutečňoval 

v deseti po sobě jdoucích pracovních dnech. O jeho průběhu je veden výkaz ve schváleném 

tiskopise. O účasti musí být vedena prezenční listina. Na závěr kurzu obdrží účastníci 
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potvrzení o účasti a průkaz záchranáře. Teoretická část a zkoušky se uskutečnily v učebnách, 

praktická část v dýmovnici a přilehlých prostorách. Pro praktický výcvik byly účastníkům 

zapůjčeny ochranné a pracovní pomůcky. 

Požadavky na účastníky, lektory a instruktory 

Účastníci školení a praktického výcviku musí splňovat následující kritéria: 

 věk nejméně 21 let, 

 mít nejméně dvouletou odbornou praxi, z toho nejméně jeden rok při 

vykonávání hornické činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 být zdravotně způsobilý pro výkon činnosti v báňském záchranném sboru, 

 mít splněny požadavky na fyzickou připravenost. 

Lektory a instruktory v těchto kurzech byli zkušení pracovníci s dlouholetými 

zkušenostmi z činností v báňské záchranné službě a s ověřenými pedagogickými 

schopnostmi. 

Instruktory při praktickém výcviku byli záchranáři stálého sboru HBZS v pohotovosti.  

Projekt udržování odborné způsobilosti báňských záchranářů 

Určení a charakteristika akce 

Jedná se o periodické školení a praktický výcvik bánských záchranářů. Cílem školení 

a praktického výcviku je ověřování znalostí z oboru báňského záchranářství, opakování a 

prohlubování znalostí právních aktů pro báňskou záchrannou službu, seznámení s novou 

záchranářskou technikou a taktikou, prohloubení znalostí o pracovním dýchacím přístroji a 

jeho kontrolách, zdokonalení návyků při fárání a práci s dýchacím přístrojem v různých 

typech důlních děl, seznámení s použitím oživovacího přístroje. 

                       Organizační opatření a zajištění 

Termín nástupu báňských záchranářů na periodické školení a praktický výcvik byl 

určen plánem činnosti HBZS vypracovaným nejméně na období půl roku. Ke cvičení 

nastupovali báňští záchranáři v pětičlenných četách pod vedením četaře. Ověřování znalostí a 

školení se konalo v učebně vybavené PC, diaprojektorem, nástěnnými tabulemi se schématy 

přístrojů a dýchacími a oživovacími přístroji. Instruktáž a praktický výcvik se uskutečnil 

v prostorách dýmnice a přípravny vybavených potřebným zařízením a materiálem.  
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                                Požadavky na účastníky a lektory 

Účastníci musí splňovat následující kritéria: 

 mít sebou kmenový list záchranáře se zaznamenanou platnou lékařskou 

prohlídkou, 

 nejsou po noční směně a 8 hodin před cvičením nepožili alkoholické nápoje, 

 před zahájením praktického výcviku jim musí být změřen tlak krve a puls, 

 pro cvičení v dýmnici musí být vybaveni vhodným oblečením a hygienickými 

potřebami. 

Lektorskou činnost vykonávali v pracovních dnech zaměstnanci útvaru taktiky, 

výchovy a výcviku, v nepracovních dnech technik pohotovosti. Tito lektoři rovněž vedli i 

cvičení v dýmnici a provádějí zápisy do kmenových listů. Jako instruktoři v dýmnici mohou 

být použiti i záchranáři pohotovostního sboru HBZS.  

Projekt školení četařů 

Určení a charakteristika akce 

Školení bylo určeno k získání a udržení kvalifikace četaře. Cílem školení bylo 

seznámit účastníky s právními normami a jejich praktickou aplikaci v různých oblastech 

záchranářské asanační a zásahové činnosti v rozsahu potřebném pro řádný výkon funkce 

četaře, prohloubit znalosti v oblasti kontroly složek ovzduší, seznámení s novinkami ve 

vybavení HBZS a taktice vedení zásahů. Jako metody výuky byly využívány přednášky 

s využitím monologických a dialogických metod s použitím prezentačních programů. Znalosti 

účastníků byly ověřovány průběžně formou kontrolních otázek. Na závěr školení se 

uskutečnila zkouška sestávající z testu na počítači a ústní zkouška ze všech oblastí 

předneseného učiva před komisí jmenovanou ředitelem HBZS. 

Organizační opatření a zabezpečení 

Ke školení bylo přijímáno nejméně 7 a nejvýše 18 účastníků. Školení se 

uskutečňovalo vždy v pracovní dny v termínech stanovených ročním plánem práce HBZS. 

Teoretická část školení a zkoušky se prováděly v učebnách nebo v zasedací místnosti, 

praktická část v přilehlých prostorách. O průběhu školení se vedl výkaz ve schváleném 

tiskopise. Byla vedena prezenční listina. Na závěr obdrželi účastníci potvrzení o účasti. 
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Požadavky na účastníky a lektory 

Účastníci musí splňovat následující kritéria: 

 nejméně 3 roky praxe jako báňský záchranář, 

 zdravotní způsobilost pro výkon činnosti v báňském záchranném sboru, 

 splňující požadavky na fyzickou připravenost podle instrukce ředitele HBZS. 

Lektory v tomto druhu školení byli zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi z činnosti 

v báňské záchranné službě s ověřenými pedagogickými schopnostmi. 

Projekt speciálního výcviku pro vedoucí ZBZS a jejich zástupce 

Určení a charakteristika akce 

Tento speciální výcvik byl určen k získávání kvalifikace požadované pro výkon 

funkce vedoucího ZBZS. Cílem speciálního výcviku bylo prohloubit znalosti právních norem 

a jejich aplikaci pro činnost ZBZS a jejich sborů, zdokonalit teoretické znalosti z oboru 

přírodních věd a jejich praktickou aplikaci v preventivní a zásahové činnosti, rozšířit znalosti 

v oblasti kontroly složek ovzduší a to zejména aplikaci plynové chromatografie v hodnocení 

stadia samovznícení. Jako metody výuky byly využívány přednášky s využitím 

monologických a dialogických metod s použitím výpočetní techniky, dialog v kombinaci 

s výkladem a řízené samostudium s konzultacemi.  

Znalosti účastníků byly prověřovány průběžně po probrání jednotlivých témat formou 

kontrolních otázek. Na závěr speciálního výcviku se uskutečnila závěrečná zkouška z oboru 

báňského záchranářství.  

Organizační opatření a zabezpečení 

K výcviku byly přijímání uchazeči v maximálním počtu 5 osob v termínech podle ročního 

plánu práce HBZS. Školení se konalo v deseti dnech, které musely být v souvislém sledu. 

Speciální výcvik se uskutečňoval v prostorách HBZS s výjimkou prohlídky vybrané ZBZS. 

Požadavky na účastníky a lektory 

Účastníci musí splňovat kritéria stanovená vyhláškou o BZS a musí mít doporučení 

vedení organizace. 
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Lektory v tomto speciálním výcviku byli hlavní inženýr, vedoucí útvaru směnoví 

technici HBZS. 

Projekt základního a opakovacího školení a praktického výcviku záchranářů – potápěčů 

Školení a praktický výcvik byly určeny k získávání nebo udržení specializace báňský 

záchranář – potápěč. Základní školení a praktický výcvik byl desetidenní, opakovací školení 

je pětidenní a koná se dvakrát ročně, z toho jednou v prostředí bez možnosti přímého 

vynoření nad hladinu, druhé v hloubkách 10 až 40 metrů pod hladinou. Cílem bylo získat 

kvalifikaci báňský záchranář – potápěč, dosažení a vytvoření potápěčských dovedností a 

znalostí, prohlubování zásad bezpečné práce pod vodou za ztížených podmínek, seznámení se 

s hygienickými zásadami potápění. Znalosti a dovednosti účastníků byly ověřovány průběžně 

v rámci výcviku a na závěr každé akce vždy zkouškou ústní a praktickou. Noví absolventi 

prokázali své znalosti před komisí jmenovanou ředitelem HBZS. 

Organizační opatření a zabezpečení 

Školení a výcvik byly zajišťovány v termínech stanovených ročním plánem činností 

HBZS jako forma speciální profesní přípravy a musí se jich zúčastnit bánští záchranáři – 

potápěči z obvodu působnosti HBZS. Vybavení zajistil vedoucí potápěčského oddílu ve 

spolupráci s jednotlivými lektory. 

Požadavky na účastníky a lektory 

Každý účastník musel být aktivním báňským záchranářem, dále musí mít doporučení 

od lékaře specialisty k výkonu práce jako báňský záchranář – potápěč a musí uplavat stylem 

kraul, prsa a znak nejméně 200 metrů.  

 Lektoři museli mít praxi a zkušenosti z oblasti potápění. 

Projekt základního školení a praktického výcviku záchranářů – lezců 

Určení a charakteristika akce 

Kurz je určen k získání specializace báňský záchranář – lezec. Základní školení a 

praktický výcvik je desetidenní. Hlavím cílem bylo dosažení a vytvoření pohybových 

dovedností a návyků pro bezpečnou práci ve výškách a nad volnou hloubkou, nácvik 

poskytování první pomoci při úrazech při činnostech ve výškách, získání teoretických znalostí 

o pohybu a zajišťování ve svislém a strmém terénu. Znalosti účastníků byly ověřovaný 
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průběžně v rámci výcviku formou kontrolních otázek a pozorováním. Na závěr školení se 

uskutečnila ústní a praktická zkouška k prověření znalostí a dovedností. 

 

Organizační opatření a zabezpečení 

Školení a výcvik byly zajišťovány na HBZS jako forma speciální profesní přípravy a 

zúčastnili se jich bánští záchranáři z obvodu působnosti HBZS. Vybavení potřebné pro 

praktický výcvik zajišťoval vedoucí lezeckého oddílu ve spolupráci s jednotlivými školiteli.  

Požadavky na účastníky a školitele 

Každý z účastníků musel být aktivním báňským záchranářem a mít požadavek vedení 

vysílající organizace. 

Akreditováni lektoři museli mít praxi a zkušenosti z oblasti průmyslového lezectví, 

horolezecké a evakuační techniky. 

4. 1. 3 Analýza vzdělanostní věkové struktury zaměstnanců 

K provedení analýzy jsem použil údaje z výroční zprávy organizace za rok 2010 a 

služebního řádu. Údaje týkající se věkové a vzdělanostní struktury jsou zpracovány 

v následujících tabulkách  

             Tab. 4. 2 Věková struktura zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

                 Zdroj: Výroční zpráva HBZS 2010 

Šedesát čtyři zaměstnanců je ve věkovém rozmezí od 41 do 50 let, což představuje 

34% na celkovém počtu zaměstnaných. 33% podílem je zastoupena věková kategorie od 51 

do 60 let. Třetí největší věkovou strukturu tvoří zaměstnanci od 31 do 41 let s 22%ním  

podílem na celkovém počtu. Čtvrtá věková kategorie do 30 let je zastoupena 9 % a poslední 

od 61 do 70 let 2% na celkovém počtu zaměstnaných. 

Věk Počet 

Do 30 16 

31 -  40 42 

41 – 50 64 

51 – 60 63 

61 - 70 4 

Celkem 189 
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                   Tab. 4. 3 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

Vzdělání Počet 

Základní 25 

SOU bez maturity 98 

SŠ s maturitou 53 

VŠ 13 

Celkem 198 

           Zdroj: Výroční zpráva HBZS 2010 

Devadesát osm zaměstnanců HBZS vystudovalo střední odborné učiliště bez maturity 

a tvoří 52% skupinu na celkovém počtu zaměstnaných. Středoškolského vzdělání s maturitou 

dosáhlo celkem 53 zaměstnaných. 13% podíl tvoří zaměstnanci se základním vzděláním a 

nejméně obsazenou skupinou jsou vysokoškoláci s 7% podílem. 

4. 2. Plánování vzdělávání 

Z fáze identifikace a analýzy potřeb vzdělávání přecházíme do fáze plánování vzdělávání 

zaměstnanců. Aby bylo možné projekt „Komplexního vzdělávacího programu pro 

pracovníky báňské záchranné služby“ realizovat, požádala organizace o poskytnutí dotace 

z Evropského společenského fondu. Dotace byla poskytnuta Operačním programem Lidské 

zdroje a zaměstnanost, a to v celkové maximální výši 5 830 262 Kč z toho:  

 maximálně 4 955 722,70 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, tj. 

85% výše dotace. 

 maximálně 874 539,30 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu 

na část národního spolufinancování, tj 15% výše dotace. 

Tato fáze je velmi důležitá, neboť v ní stanovujeme cíle vzdělávacího projektu. Jejich 

stanovení je velmi významné, neboť slouží jako měřítko dosahovaných výsledků. 

Mezi hlavní cíle projektu vzdělávání patří: 

 zvýšit znalosti a schopnosti zaměstnanců, 

 zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a tím konkurenceschopnost společnosti, 

 prohloubit kvalifikaci zaměstnanců, 

 upevnit a rozvíjet komunikační dovednosti, 
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 zvýšit emocionální stabilitu a zvládání konfliktních situací, 

 poskytnou účastníkům nástroje, které jim pomohou účinně komunikovat, 

 získat ucelenou řadu interpersonálních dovedností, 

 naučit se rozpoznávat různé typy lidí a efektivně s nimi pracovat.  

Dalším bodem, kterým se v této části zabýváme, je obsah vzdělávání. Celkovou skladbu 

vzdělávacího programu tvoří celkem 6 modulů. Každý jednotlivý modul se zaměřuje na určitý 

druh vzdělávání.  

1. modul - Lektorství a výuka 

Tento modul se zaměřuje na školení základů andragogiky firemním lektorům a na 

trénink lektorských dovedností. Cílem je zajistit co nejkvalitnější interní výuku pro 

vzdělávání zaměstnanců v dalších klíčových aktivitách. 

2. modul - Psychologie v medicíně a záchranářství 

Zvládání stresových situací při zásazích, spolupráce s osobami v krizových situacích a 

efektivní komunikace s akutně postiženým v šokových stavech. 

3. modul - Záchranářství (externí školení) 

Tento modul se zabývá poskytováním první pomoci, práci s technickými prostředky, 

organizací první pomoci, školením požárních předpisů, školením řidičů dopravy nemocných a 

raněných. 

4. modul - Ekologie 

V tomto modulu se probírá likvidace ekologických havárií, nakládání a manipulace s 

ostatními odpady ze spalování uhlí. 

5. modul - Informační technologie 

Zaměřuje se na počítačové dovednosti a to na ovládání programu DISSOLVER a práci 

v prostředí LOTUS NOTES. 

6. modul - Jazykové vzdělávání 

Vyučují se dva jazyky a to polský jazyk se zaměřením na odbornou terminologii 

záchranářství hornictví, pro zajištění běžné komunikace při zásazích. 

Německý jazyk je zaměřen také na odbornou terminologii záchranářství a hornictví 

pro tlumočení a překladatelskou činnost ve vazbě na používání německé záchranné techniky. 
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Každý tento modul se dělí na několik kurzů, které ukazuje následující tabulka č. 4. 4 

Přehled kurzů v jednotlivých modulech. 

Tab. 4. 3 Přehled kurzů v jednotlivých modulech 

Modul Kurzy Počet zúčastněných 

Lektorství a výuky Lektorské dovednosti pro firemní lektory 10 

Psychologie 

Emoční inteligence v záchranářství 20 

Konfliktní komunikace v záchranářství 20 

Práce se stresem 20 

Záchranářství 

Poskytování první pomoci 22 

Práce s technickými prostředky 22 

Organizace první pomoci 22 

Ekologie 

Likvidace ekologických havárií 24 

Nakládání a manipulace s ostatními 

odpady 
24 

Informační technologie Počítačové dovednosti 21 

Jazykový 

Polský jazyk 6 

Německý jazyk 1 

Zdroj: Vlastní zpracování  

4. 3 Realizační fáze 

Po dokončení plánovací fáze a všech přípravných prací je možné začít se samotnou 

realizací vzdělávání. Za realizace projektu zodpovídá Petr Otáhal, s. r. o., kterého organizace 

vybrala na základě výběrového řízení a to ze dvou důvodů, finančního a kvalitativního.  
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Metody vzdělávání 

Jak již jsem uváděl v teoretické části, metody dělíme na dvě kategorie a to na „on the job“ 

a "off the job“. 

V případě kurzu Lektorských dovedností pro interní lektory byly využity metody off the 

job, a to zejména přednáška s diskusí, s využitím monologických a dialogických metod 

s použitím výpočetní techniky, dialog v kombinaci s výkladem. Pro potřeby teoretické výuky 

v jednotlivých aktivitách v prostorách HBZS Ostrava byly v rámci projektu pořízeny 2 

interaktivní tabule s projektory, které budou i do budoucna sloužit při základních a 

opakovaných školeních báňských záchranářů. 

Pro modul Psychologie lektoři zvolili jako metodu výuky přednášku s diskusí a to v části 

teoretické. Praktická část školení byla zajištěna demonstrováním, případovými studiemi, 

Development centry, simulacemi, hraním rolí a workshopy.  

V době, kdy jsem zpracovával svou diplomovou práci, probíhal v organizaci modul 

Lektorství a výuky a modul Psychologie, a proto budu tyto moduly rozebírat podrobněji. 

4. 3. 1 Modul Lektorství a výuky – Lektorské dovednosti pro firemní lektory 

Tímto modulem byl projekt „ Komplexního vzdělávacího programu pro pracovníky 

báňské záchranné služby“ zahájen. Měl jsem možnost, zúčastnit daného vzdělávání jako 

pozorovatel. Mohl jsem se volně pohybovat a zapojovat do různých aktivit a pozorovat 

jednání lidí. Podmínkou této spolupráce byl souhlas ze strany zaměstnavatele, ale také souhlas 

účastníků vzdělávání. Vzdělávací akce měla zajistit vzdělávací program orientovaný na rozvoj 

osobnostního potenciálu člověka nutného pro výkon pracovních činností souvisejících 

s přípravou vzdělávacích programů pro dospělé a jejich realizací, nabídnout nástroje 

k uplatnění vnitropodnikových lektorů. Vytvořit u účastníků lektorské dovednosti, které 

využijí ve všech oborech a pozicích v organizaci, kde je třeba umět předávat informace, 

zaškolovat nové pracovníky, provádět pracovníky v zácviku a sdílet specifické odborné 

znalosti v interním prostředí organizace. 

Cíl kurzu 

Cílem výuky pro skupinu pracovníků (interních lektorů společnosti) byl rozbor 

současného stavu a úrovně lektorských dovedností a seznámení interaktivní formou 

s komunikací a moderátorskými technikami využívanými při školení, dále s metodikou a 
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didaktikou přípravy a vedení kurzů a školení. To vše v návaznosti na interfiremní systém 

vzdělávání a praxi.  

Program 

Školení probíhalo ve dvou dnech a celková doba výuky trvala 16 hodin. Vzdělávání 

probíhalo ve školící místnosti v sídle společnosti, která byla naprosto vyhovující. Seminář 

začínal v 7 hodin ráno a končil v 15 hodin odpoledne. 

Časový harmonogram a obsah kurzu zobrazuje tabulka č. 4. 5 

Čas Akce 

7:00 – 7:15 Prezentace účastníků 

7:15 – 12:15 

Zahájení tréninku 

Představení jednolitých účastníků a lektora 

Seznámení s cíli a očekáváním účastníků 

Definování aktuální problematiky 

Principy efektivního vzdělávání dospělých 

Rozbor modelové situace a zpětná vazba 

12:15 – 13:00 Přestávka na oběd 

13:00 – 15:00 

Struktura efektivního vzdělávání 

Modelové situace pro lepší aplikaci v praxi 

Ukončení prvního dne semináře 

Možnost individuální konzultace s lektorem 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Motivace účastníků 

Účastníci byli na seminář standardně připraveni. Někteří konstatovali, že se školení 

mohlo být ze strany HBZS organizačně ještě lépe připraveno.  
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4. 3. 2 Modul Psychologie – Emoční inteligence v záchranářství  

Emoční inteligence je pro záchranáře nutná, nikoli však dostačující. Mnohem 

důležitější je struktura osobnosti, její motivace, výkonnost a solidnost. Emoce ovládají naše 

vztahy k práci, k sobě a okolí. Seminář seznamoval se strukturou emocionálních inteligence a 

umožňoval nalézt skryté rezervy u účastníků k optimalizaci vlastního výkonu. 

Cíl kurzu 

Cílem výuky pro skupinu zaměstnanců HBZS byl rozbor současného stavu a úrovně 

komunikačních dovedností a seznámení se interaktivní formou se základy emoční typologie, 

základním komunikačním schématem a sociálními typy jednání a zdolávání námitek. 

Program 

Školení se uskutečnilo v jednom dni, celková doba výuky trvala 8 vyučovacích hodin 

a bylo proškoleno celkem 40 zaměstnanců. Vzdělávací akce probíhala ve školicí místnosti 

v sídle společnosti, která byla vybavena počítačem a dataprojektorem. Školení začínalo v 7 

hodin ráno a končilo v 15 hodin odpoledne.  

Zaměstnanci byli proškoleni z následujících oblastí: 

 cíl vyjednávání, komunikace, 

 emocionální orientace komunikačního partnera, 

 jak se dorozumět s pacientem a příbuznými 

 základní typy sociálního chování 

 zdolávání námitek a řešení konfliktů, 

 specifičnost komunikace s pacientem. 

Po probrání zvolených témat, měl možnost každý účastník individuální konzultace s lektorem. 

4. 3. 3 Modul Psychologie – Konfliktní komunikace v záchranářství 

Kurz byl koncipován jako odborná vzdělávací akce, která byla zaměřena na rozvoj 

komunikačních dovedností a to proto, aby záchranáři dokázali i pod tlakem správně a účinně 

jednat s pacientem. Záměrem vzdělávacího kurzu o konfliktní komunikaci v záchranářství 

bylo z hlediska účastníků osvojení nových, teoretických poznatků o psychologii pacienta i 

záchranáře profesionála, které umožňují rozpoznat vhodné reakce pro jednotlivé typy pacientů 

a situací. Spoléhat se pouze na zkušenosti a intuici nemusí v nejnáročnějším prostředí 
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zdravotnického zařízení stačit, je nutné utřídit, potvrdit nebo doplnit stávající komunikační 

výbavu záchranáře  

Cíl kurzu 

Účastníci semináře budou umět správně analyzovat situaci, problémy a implikace u 

pacienta a rozlišovat emocionální a racionální důvody jejich chování. Budou schopni 

identifikovat okamžitý postoj svého komunikačního partnera v dané situaci a získají 

schopnosti lépe zvládat konfliktní situace s důrazem na prosazení vlastního cíle.  

Program  

Kurz se konal ve velké zasedací místnosti v sídle společnosti, začínal v 6 hodin ráno a 

končil v 16 hodin odpoledne. Účastnilo se ho celkem 40 osob a školení probíhalo jeden den, 

to je 8 vyučovacích hodin. Během této doby byli zaměstnanci seznámeni s problematikou 

v oblasti přímé, úspěšné a cílené komunikace, konfliktních situací a jejich řešení, účinného 

vyjednávání. 

4. 3. 4 Modul Psychologie - Práce se stresem 

Stres patří k životu stejně jako vzduch k dýchání. Je obranným mechanismem, který 

mobilizuje organismus. Jen je-li ho příliš, nebo trvá-li dlouho, stává se chronickým a ohrožuje 

nás. V tomto semináři se účastnici seznámili s tím, jak stres vzniká, jak mu předcházet a jak 

ho zvládat v každodenním životě. Pokoušeli se najít vlastní stresory, a pokud je není možno 

odstranit, naučili se jak zmírnit jejich dopady. 

Cíl kurzu 

Cílem semináře bylo obeznámit školené s typickými projevy stresu, a to jak 

okamžitého, tak především stresu vyvolaného dlouhodobými faktory. Poskytnou zpětnou 

vazbu účastníkům k jejich způsobům práce se stresem a ukázat i podstatné faktory v jeho 

prevenci.  

Program 

Školení probíhalo ve školících prostorách organizace. Seminář byl zahájen v 7 hodin a 

probíhal dle stanoveného časového harmonogramu. Seminář byl ukončen v 16 hodin 

odpoledne. 
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K probraným tématům patří  

 Projevy pracovního stresu, 

 Příčiny stresu, 

 Stanovení priorit, 

 Jak předcházet stresu, 

 Syndrom vyhoření – příznaky. 

4. 4 Hodnocení vzdělávání 

4. 4. 1 Modul Lektorství – Lektorské dovednosti pro interní lektory 

Jelikož jsem měl možnost účastnit se daného školení, sám osobně jsem dotazníky po 

ukončení kurzu rozdal všem 10 školeným. Návratnost dotazníků byla na vysoké úrovni, jak 

ukazuje následující tabulka č. 4. 6 Distribuce dotazníků 

Tab. 4. 6 Distribuce dotazníků 

Modul Celkem rozdáno Celkem vráceno 
Návratnost dotazníků 

v % 

Lektorské dovednosti 

pro interní lektory 
10 8 80% 

Celkem 10 8 80% 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Obr. 4.1 Celkový dojem ze semináře 

 

Na otázku jaký je celkový dojem se semináře výrazná většina dotazovaných vyjádřila 

spokojenost, okrajově se u 25% dotazovaných objevil názor, že nejsou spokojeni ani 

nespokojeni. Žádný dotazovaný neuvedl nespokojenost s daným školením.  

Obr. 4. 2 Hodnocení odborné úrovně semináře 

 

Více než polovina dotazovaných se domnívá, že odborná úroveň semináře byla na 

vysoké úrovni. 2 respondenti z celkového počtu 10 dotazovaných považovali odbornou 

úroveň semináře za nedostačující. Jeden hodnotitel zaujal neutrální postoj při vyjadřování, to 

znamená, že s odbornou úrovní semináře nebyl spokojen ani nespokojen.  
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Naplnil seminář Vaše očekávání? 

Obr. 4. 3 Očekávání od semináře 

 

Čtyřem respondentům splnil seminář jejich očekávání na 100%. Další 4 dotazovaní 

byli se seminářem spíše spokojeni. 

Obr. 4. 4 Aktivita ostatních účastníků 

 

Rozložení odpovědí na tuto otázku je shodné jako u předchozí otázky, která se týkala 

toho, zda seminář naplnil očekávání účastníků. I v tomto případě se čtyřem dotazovaným 

aktivita ostatních účastníků líbila na 100%.  
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Obr. 4. 5 Celková osobnost lektora 

 

Práce lektorů je velmi specifická, protože se obracejí k lidem, což má svoje výhody a 

úskalí. Z uvedené otázky jasně vyplývá, že pro dotazované je velmi důležitá celková osobnost 

lektora. 

Obr. 4. 6 Silné stránky úspěšného lektora 

 

Nejdůležitější stránkou, kterou by měl lektor mít, je podle 4 dotazovaných 

respondentů komunikativnost. Schopnost učit se objevila u 25% dotazovaných. Jen mizivá 

část dotazovaných (2 z 8) považuje odbornost a individuální přístup za silné stránky 

úspěšného lektora. Ani jeden respondent nepovažuje schopnost řešit konflikty za silnou 

stránku lektora. 
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Obr. 4. 7 Organizace semináře 

 

Organizací semináře byla podle ½ respondentů na velmi vysoké úrovni, další ¼ 

dotazovaných hodnotí organizaci kladně. Pouze dva hodnotili organizaci semináře záporně. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že seminář byl organizačně dobře zajištěn.  

Obr. 4. 8 Oblíbenost faktorů na semináři 

 

Výrazné většině dotazovaných (37%) se na semináři nejvíce líbila komunikace. Dvou 

z celkového počtu 8 dotazovaných se nejvíce líbila kreativita. Vedení semináře, organizace a 

odbornost zaujala celkem 3 respondenty. 
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Obr. 4. 9 Vyhovující forma výuky 

 

Většině dotazovaných (6 z 8) vyhovuje jako forma výuky přednáška s diskuzí. Jen 

mizivé množství preferuje skupinovou formu výuky. Přednášku s diskuzí a diskuzi nepreferují 

žádní dotazováni.  

4. 4. 2 Modul Psychologie – Konfliktní komunikace v záchranářství, Práce se 

stresem, Emoční inteligence v medicíně 

Ve všech třech kurzech bylo celkem rozdáno 60 dotazníků. Největší návratnost byla 

v kurzech Konfliktní komunikace v záchranářství a Emoční inteligence v záchranářství jak 

popisuje následující tabulka č. 4. 7 Distribuce dotazníku 

Tab. 4. 7 Distribuce dotazníků  

Kurz Celkem 

rozdáno 

Celkem 

vráceno 

Návratnost dotazníků v 

% 
Konfliktní komunikace 

v záchranářství 

20 17 85 

Práce se stresem 20 14 70 

Emoční inteligence v záchranářství 20 17 85 

Celkem 60 48 80 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Obr. 4. 10 Celkový dojem ze semináře 

 

V semináři „Konfliktní komunikace v záchranářství“ výrazná většina dotazovaných 

(tj. 8 z 17) byla se seminářem rozhodně spokojena. Dalších 5 respondentů vyjádřilo 

spokojenost. Z celkového počtu 17 dotazovaných pouze mizivá menšina 2 respondenti měli 

negativní dojem ze semináře. 

V Semináři „Práce se stresem“ šest sedmin respondentů bylo spokojeno z toho 9 

rozhodně a 3 spíše. Neutrální postoj měl jeden z dotazovaných. Jeden z respondentů daný 

seminář hodnotil negativně.  

Na otázku jaká je celková spokojenost se seminářem „Emoční inteligence 

v medicíně“ téměř všichni (tj. 13 z 17) hodnotili seminář pozitivně, dokonce 8 dotazovaných 

bylo rozhodně spokojeno. Neutrální a negativní postoj vyjádřili celkem 4 dotazovaní, z toho 2 

byli spíše nespokojeni.  
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Obr. 4. 11 Hodnocení odborné úrovně semináře 

 

Respondenti semináře „Konfliktní komunikace v záchranářství“ byli s odbornou 

úrovní semináře spokojeni, z toho 12 bylo rozhodně spokojeno, 4 spíše spokojeni a 1 byl ani 

spokojen ani nespokojen.  

V semináři „Emoční inteligence v záchranářství“ je rozložení odpovědí na tuto 

otázku shodné jako v semináři „Konfliktní komunikace v záchranářství“. I v tomto případě 

byli dotazovaní s odbornou úrovní semináře spokojeni, z toho 12 bylo rozhodně spokojeno, 4 

spíše spokojeni a 1 byl ani spokojen ani nespokojen. 

Z uvedené otázky jasně vyplývá, že odborná úroveň seminářů byla na vysoké úrovni. 

V semináři „Práce se stresem“ 85% respondentů (tj. 12 z 14) bylo s odbornou úrovni 

spokojeno. I v tomto kurzu jeden z dotazovaných nebyl spokojen ani nespokojen. Negativní 

názor vyjádři pouzel jeden dotazovaný.  
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Obr. 4. 12 Očekávání od semináře 

 

V seminářích „Konfliktní komunikace v záchranářství“ a „Emoční inteligence 

v záchranářství“ dotazovaní hodnotili semináře stejným způsobem. Výrazné většině (tj. 20 

z 34) respondentů naplnil seminář jejich očekávání. 29 % respondentů (tj. 10 z 34) hodnotilo 

semináře neutrálně. Pouze dvěma dotazovaným seminář nenaplnil jejich očekávání.  

V semináři „Práce se stresem“ větší polovině dotazovaných seminář naplnil jejich 

očekávání, přičemž 9 respondentům naplnil seminář jejich očekávání na 100%. Třem 

dotazovaným seminář nenaplnil jejich očekávání.  
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Obr. 4. 13 Aktivita ostatních účastníků 

Nejvíce spokojeni s aktivitou ostatních účastníků byli dotazovaní v semináři „Práce se 

stresem“ kde z celkového počtu 14 dotazovaných 13 respondentů kladně hodnotilo aktivitu 

ostatních účastníků. Pouze jeden odpověděl ani ano ani ne.  

Neutrální postoj k aktivitě účastníků vyjádřilo v semináři „Konfliktní komunikace 

v záchranářství“ více jak polovina dotazovaných (tj. 11 z 17). Přičemž spokojených je 6 

dotazovaných z 17. 

V semináři „Emoční inteligence v záchranářství“ je rozložení odpovědí na tuto 

otázku shodné jako v semináři „Konfliktní komunikace v záchranářství“. I v tomto případě 

více jak polovina dotazovaných (tj. 11 z 17). Přičemž spokojených je 6 dotazovaných z 17. 
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Obr. 4. 14 Celková osobnost lektora 

Téměř všichni dotazovaní ve všech třech seminářích se shodli, že je pro ně důležitá 

celková osobnost lektora. Necelých 71 % respondentů (tj. 34 z 48) se vyjádřilo pozitivně, 

pouze mizivá menšina 2% dotazovaných (tj. 2 z 48) odpověděla ani ano ani ne. 

Obr. 4. 15 Silné stránky úspěšného lektora 

Pro 7 dotazovaných z celkového počtu 17 v semináři „Konfliktní komunikace 

v záchranářství“ považuje za nejsilnější stránku, kterou by měl úspěšný lektor mít schopnost 
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řešit konflikty. Schopnost učit je důležitá pro 17 respondentů, pro 6 ze semináře „Konfliktní 

komunikace v záchranářství“, pro 6 ze semináře „Práce se stresem“ a pro 5 ze semináře 

Emoční inteligence v záchranářství Pro 20% respondentů (tj. 9 z 48) je důležitá odbornost 

lektora. U zanedbatelné menšina (tj. 4 z 48) se objevil názor, že za důležitou vlastnost lektora 

považují individuální přístup. 

Obr. 4. 16 Organizace semináře 

 

Účastníci semináře „Konfliktní komunikace v záchranářství“, „Práce se stresem“ 

a „Emoční inteligence v záchranářství“ hodnotili organizaci semináře pozitivně. Drtivá 

většina dotazovaných(tj. 31 z 48) uvedla, že organizace semináře byla rozhodně dobrá. Pouze 

dva respondenti považovali organizaci ani za dobrou ani za špatnou. Z výše uvedených 

odpovědí vyplývá, že organizace semináře byla na velmi vysoké úrovni.  
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Obr. 4. 17 Oblíbenost faktorů na semináři 

 

 

Převážně ½ respondentů (tj. 24 z 48) se na semináři nejvíce líbila organizace. 

Odbornost zaujala celkem 17 dotazovaných. Šest z celkového počtu 48 bylo spokojeno 

s vedením semináře. Kreativita zaujala 3 respondenty taktéž i komunikace. 
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Obr. 4. 18 Vyhovující forma výuky 

 

 

Téměř všichni dotazovaní se shodují na tom, že jim nejvíce jako forma výuky 

vyhovuje přednáška s diskuzí. Mizivá menšina (tj. 7 z 48) preferuje skupinovou formu výuku 

ať už se jedná o kurz nebo o seminář.  
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5. Návrhy a doporučení 

V roce 2010 uspěla společnost s projektem v rámci programu ESF. Z výběrového 

řízení na dodavatele vzdělávacích služeb (modul Lektorství a Psychologie) zvítězila 

společnost Petr Otáhal, s. r. o. Společnost byla vybrána, protože představila nejzajímavější 

lektorský tým a cenovou kalkulaci. V době kdy jsem zpracovával svou diplomovou práci, 

probíhal v organizaci modul Lektorství a modul Psychologie a proto se na tyto dva moduly 

zaměřím.  

Celý projekt vzdělávání byl zahájen modulem Lektorství, kde školení probíhalo 

v přátelské a neformální atmosféře. Všichni se oslovovali křestním jménem. Seminář byl 

zahájen aplikačními zkušenostmi a očekáváním jednotlivých účastníků, kteří se zapojili do 

výuky a diskuse spojené s předáváním informací. Zabývali se základními lektorskými 

komunikačními a moderátorskými technikami. Součástí bylo seznámení s didaktikou a 

metodikou přípravy vedení kurzů. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci uvědomili 

základní principy profesionální přípravy a vedení kurzů a školení. Probíraná témata mohou 

uplatnit v pracovní praxi.  

Za nevyhovující považuji školící místnost, která se nacházela v sídle společnosti. 

Doporučil bych vhodnější a efektivnější uspořádání stolů do písmene U, kde lektor dobře vidí 

na každého účastníka školení.  

Lektorovi a účastníkům akce bych doporučil, aby se snažili dodržovat zásady ochrany 

životního prostředí pro trvalý a udržitelný rozvoj. Omezil bych spotřebu kancelářského 

materiálu a elektrické energie, kterými se podle mého názoru v průběhu školení plýtvalo.  

Podle mého názoru byl cíl vzdělávací akce splněn. Všechna probíraná témata byla 

zaměřena na splnění cíle tréninku a zároveň na sebepoznávání a zlepšení každého jednotlivce. 

Doporučuji v započatém systematickém vzdělávání lektorů pokračovat, což by mohlo 

napomoci k narušení zažitých stereotypů. Důležité je chtít začít nové poznatky aplikovat 

v praxi a aktivně využívat.  

Po modulu Lektorství, byl realizován modul Psychologie, ve kterém probíhaly 

následující kurzy: Konfliktní komunikace v záchranářství, Práce se stresem a Emoční 

inteligence v záchranářství.  
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Konfliktní komunikace v záchranářství 

Účastníci semináře pracují na různých pracovních pozicích, setkávají se jednak 

s obdobnými, jednak se specifickými konfliktními situacemi, ve kterých mohou efektivně 

využít znalosti získané na semináři. Všichni účastníci semináře byli od počátku aktivní, 

projevovali zájem dozvědět se nejen poznatky, ale také zkušenosti a názory ostatních, o 

kterých živě diskutovali. Znalosti analýzy konfliktní situace a možnosti jejich řešení využijí 

účastníci semináře v běžných pracovních situacích a rámci vnitropodnikové komunikace, ale 

také například v kontaktu se subdodavateli nebo uživateli. 

Práce se stresem 

Skupinu účastníků tvořili především důlní záchranáři, pracovníci dispečinku a také 

administrativního zázemí. Zaměstnanci se setkávají se stresovými situacemi při řešení svých 

každodenních pracovních povinností. Proto se od počátku semináře živě zajímali o školené 

téma a jasně si uvědomovali, jak je pro každého z nich důležité umět zvládat stresové situace. 

Skupina navzájem dobře spolupracovala, výhodu bylo, že se jednotliví účastníci mezi sebou 

dobře znají. 

Emoční inteligence v medicíně 

Seminář probíhal v přátelské a neformální atmosféře. Účastníci se zapojili do výuky a 

diskuse, spojené s předáváním informací. Zabývali se základními komunikačními a 

asertivními technikami. Součástí bylo seznámení se základním komunikačním schématem, 

emoční typologií, sociálními typy jednání lidí a zdolávání námitek. Skupina se zajímala o 

nové informace. Téměř všichni se aktivně zapojili do výuky, diskuse a tréninku. Cílem bylo 

zúčastněné motivovat k zamyšlení nad sebou, svou prací a hledání vlastních rezerv s možností 

změn a optimalizace.  

V tomto modulu by bylo vhodné, aby si lektor a účastníci školení společně stanovili 

pravidla, podle kterých se budou všichni řídit, což napomůže tomu, aby každý z účastníků 

dostal možnost se projevit. Lektor by měl po skončení každé probrané látky podávat 

objektivní zpětnou vazbu a komunikovat s účastníky, zda dané problematice rozumí a zda 

nepotřebují něco dovysvětlit. Jelikož účastníci nebyli s aktivitou svých kolegů ani spokojeni 

ani nespokojeni, usoudil jsem, že motivace jednotlivých zaměstnanců nebyla příliš dostatečná. 

Disponovat kvalitními profesně vzdělanými pracovníky chce každá organizace, proto nelze 

při plánování života jakékoli organizace zapomínat na profesionalizaci a profesní rozvoj 

personálu. Motivace k profesnímu vzdělávání se proto musí stát každodenní součástí života 
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organizace. A to nejen z důvodu sledování nových trendů, ale i z prostého důvodu 

obnovování vědomostí a profesních návyků všech pracovníků. 

Dále bych doporučil zlepšit grafické zpracování podkladových materiálu, které byly 

pro některé účastníky nepřehledné a zmatné. Zaměřil bych se rovněž na to, aby obsah byl 

zpracován účelně a cíleně a dostatečně podporoval výklad lektora.  
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6. Závěr 

Každá organizace se určitě někdy zamyslela nad otázkou, proč vůbec vzdělávat své 

zaměstnance. Dovedl je k tomu pravděpodobně vývoj trhu a jeho proměnlivost, nové 

poznatky a technologie. Základem pro expanzi firmy a šíření jejího dobrého jména jsou 

zejména její pracovníci. Bez nich zkrátka nelze úspěšně existovat, což si v dnešní době 

uvědomuje většina zaměstnavatelů. Cílem firmy je spokojenost jejích zákazníků. K tomu je 

nutno mít nejen dobré nápady a důsledně dohlížet na efektivitu poskytovaných zásahů, ať už 

na povrchu nebo v dole. Zaměstnanci by měli být pravidelně obeznámeni s nejnovějším 

vývojem na trhu v příslušném oboru, s aktuálními postupy a moderními trendy. 

Jelikož můj otec také absolvoval výcvik, který probíhá na HBZS Ostrava, byl jsem 

s chodem organizace seznámen i z jeho strany. Také jsem měl možnost osobně ji několikrát 

navštívit a to proto, abych se seznámil s jejím fungováním. V doprovodu hlavního mechanika 

jsem měl možnost poznat celou organizaci, ukázal mi celý areál HBZS, polygon dýmnice, kde 

se provádí pravidelné a povinné školení, kterého se musí zúčastnit všichni záchranáři a jeho 

frekvence je dána vyhláškou o báňské záchranné službě. Také jsem se mohl v roli 

pozorovatele účastnit kurzu vzdělávání financovaného z Evropského sociálního fondu, což mi 

napomohlo k objektivnímu hodnocení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci. Další 

důležité materiály mi při mých návštěvách poskytl hlavní mechanik, tímto bych mu chtěl 

velmi poděkovat za čas, který mi věnoval a také díky všem zaměstnancům HBZS Ostrava za 

to, že byli ochotni se podílet na mém dotazníkovém šetření a umožnili mi tak mou 

diplomovou práci realizovat. 

Báňský záchranný sbor HBZS Ostrava byl v roce 2010 stabilizován jak v dělnických, 

tak THZ pracovnících a průběžně doplňován novými členy, kteří byli po pečlivém rozboru 

jejich odborné kvalifikace, praxe a osobních předpokladů přijati na HBZS Ostrava. Řídící 

kádr záchranného sboru po delší časové období stabilizován, záchranáři jsou personálně 

dořešeni.  

V druhé kapitole jsem zpracovával teoretické poznatky z odborné literatury a to z 

důvodů, abych se dozvěděl jak se celý proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců realizuje. Ve 

třetí kapitole jsem charakterizoval organizaci HBZS, uvedl jsem základní údaje o společnosti 

a její profil, předmět podnikání a hlavní cíle a v neposlední řadě ekonomickou výkonností za 

rok 2010. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřil na realizaci procesu v samotné organizaci, kterou 
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jsem si pro vypracování diplomové práce zvolil. V páté kapitole prezentuji své vlastní návrhy 

a doporučení, které mohou vést ke zlepšení již zavedeného systémů vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců na HBZS Ostrava  

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat proces "Komplexní vzdělávací program 

pro pracovníky báňské záchranné služby" vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci 

HBZS Ostrava. Po analýze dotazníků jsem dospěl k závěru, že celý proces vzdělávání je na 

velmi vysoké úrovni a téměř všichni zaměstnanci jsou s ním spokojeni.  
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Příloha č. 1  

Vážení zaměstnanci, 

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který nám poslouží k hodnocení 

spokojenosti zaměstnanců v této společnosti a následně nám pomůže zlepšit podmínky pro 

vzdělávání, které povedou ke spokojenosti nás všech. 

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní, snažte se odpovídat co nejupřímněji. 

Děkuji  

1. Jaký je Váš celkový dojem ze semináře? Vyberte pouze jednu variantu 

 rozhodně spokojen 

 spíše spokojen 

 ani spokojen ani nespokojen 

 spíše nespokojen 

 rozhodně nespokojen 

2. Jak hodnotíte odbornou úroveň semináře? Vyberte pouze jednu variantu 

 rozhodně spokojen 

 spíše spokojen 

 ani spokojen ani nespokojen 

 spíše nespokojen 

 rozhodně nespokojen 

3. Naplnil seminář Vaše očekávání? Vyberte pouze jednu variantu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 ani ano ani ne 

 spíše ne 

 rozhodně ne 
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4. Jak se Vám líbila aktivita ostatních účastníků? Vyberte pouze jednu variantu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 ani ano ani ne 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

5. Je pro vás důležitá celková osobnost lektora? Vyberte pouze jednu variantu 

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 ani ano ani ne 

 spíše ne 

 rozhodně ne 

6. Jaké silné stránky by měl rozhodně mít úspěšný lektor? Vyberte pouze jednu 

variantu 

 schopnost učit 

 odbornost 

 komunikativnost 

 individuální přístup 

 schopnost řešit konflikty 

7. Jaká byla organizace semináře? Vyberte pouze jednu variantu 

 rozhodně dobrá 

 spíše dobrá 

 ani dobrá ani špatná 

 spíše špatná 

 rozhodně špatná 
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8. Co se Vám na semináři nejvíce líbilo? Vyberte pouze jednu variantu 

 odbornost 

 komunikace 

 kreativita 

 vedení semináře 

 organizace 

9. Jaká forma výuky Vám nejvíce vyhovuje? Vyberte pouze jednu variantu 

 přednáška s diskuzí 

 skupinová (kurz, seminář) 

 přednáška 

 diskuze 
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Příloha č. 2  

 

 

 


