
 
 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

Analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci 

Analysis of the Employee Education and Development Process in Chosen Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Bc. Tereza Horklová  

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Petra Horváthová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

Ostrava 2012 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně 

na základě uvedené literatury a pod vedením Ing. Petry Horváthové, PhD. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27. 4. 2012      

……………………………… 

Bc. Tereza Horklová 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji paní Ing. Petře Horváthové, Ph.D. za odborné vedení, rady a připomínky, které mi 

poskytla při zpracování této diplomové práce. Děkuji také paní Bc. Ivaně Březinové z odboru 

personalistiky a komunikace společnosti Biocel Paskov a.s. a panu Ing. Zdeňkovi Koťátkovi, 

vedoucímu odboru personalistiky a komunikace společnosti Biocel Paskov a.s., za jejich 

vstřícnost, ochotu a udělené rady a připomínky.  



3 
 

OBSAH 

 

1 Úvod ................................................................................................................................ 5 

2 Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ............................................. 6 

2.1 Vzdělávání a rozvoj ............................................................................................... 11 

2.1.1 Vzdělávání ...................................................................................................... 12 

2.1.2 Rozvoj ............................................................................................................. 16 

2.1.3 Výcvik ............................................................................................................ 17 

2.2 Cyklus vzdělávání pracovníků ............................................................................... 18 

2.2.1 Fáze identifikace potřeby vzdělávání ............................................................. 20 

2.2.2 Fáze plánování vzdělávání pracovníků ........................................................... 21 

2.2.3 Fáze realizace vzdělávání ............................................................................... 21 

2.2.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání ............................................................. 29 

2.2.5 Bariéry vzdělávání a rozvoje zaměstnanců .................................................... 32 

2.2.6 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru............................. 32 

2.3 Metodologie ........................................................................................................... 34 

3 Charakteristika vybrané organizace .............................................................................. 35 

3.1 Tradice, ekologie, kvalita ....................................................................................... 35 

3.1.1 Tradice ............................................................................................................ 35 

3.1.2 Kvalita ............................................................................................................ 36 

3.1.3 Ekologie .......................................................................................................... 37 

3.2 Profil společnosti ................................................................................................... 38 

3.3 Organizační struktura společnosti Biocel Paskov a.s............................................. 38 

3.4 Zaměstnanci firmy Biocel Paskov a.s. ................................................................... 39 

4 Analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané  ................. 

 organizaci ...................................................................................................................... 41 

4.1 Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ............................................................. 41 

4.2 Úloha vedoucích pracovníků ................................................................................. 42 

4.3 Postup procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ............................................... 43 

4.3.1 Zvyšování kvalifikace ..................................................................................... 43 

4.3.2 Prohlubování kvalifikace ................................................................................ 44 

4.3.3 Základní kurzy ................................................................................................ 44 

4.3.4 Kurzy cizího jazyka ........................................................................................ 44 



4 
 

4.3.5 Povinná školení související s vykonávanou pracovní pozicí .......................... 45 

4.4 Náklady na vzdělávání jednotlivých zaměstnanců ................................................ 47 

4.5 Hodnocení efektivity vzdělávacího procesu .......................................................... 48 

4.6 Výzkumné šetření .................................................................................................. 48 

4.7 Vyhodnocení výzkumného šetření ......................................................................... 49 

4.8 Celkové shrnutí výzkumu ...................................................................................... 67 

5 Návrhy a doporučení na změnu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců  .................. 

 ve vybrané organizaci .................................................................................................... 70 

6 Závěr .............................................................................................................................. 75 

7 Seznam použité literatury .............................................................................................. 77 

8 Seznam zkratek ............................................................................................................. 79 

 

 Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 Seznam příloh 

 Přílohy 

 



5 
 

1 ÚVOD 

Organizace si již delší dobu uvědomují, že jejich úspěch nezávisí pouze na výši hmotného 

a nehmotného majetku či na produkci. Čím dál častěji se v organizaci do popředí dostává 

lidský kapitál. Zaměstnanci se postupně stávají nejdůležitějším článkem organizace. 

Zaměstnavatelé si uvědomují jejich význam a neustále rostoucí hodnotu pro firmu, proto jim 

věnují stále větší pozornost.  

Firemní vzdělávání a rozvoj si již vytvořilo pevné místo mezi personálními činnostmi 

a většina zaměstnavatelů klade na jeho výkon velký důraz. Jak tvrdí nejen Tureckiová (2004), 

názor, že firemní vzdělávání je zbytečná ztráta času, je již dlouhá léta překonaný. Vzdělávání 

a rozvoj zaměstnanců se postupem času stává nedílnou součástí podnikání a jednou 

z nejdůležitějších personálních činností. Dnešní neustále se měnící prostředí a rostoucí 

konkurence si přímo žádají vzdělané zaměstnance, kteří budou připraveni na změny, dokážou 

flexibilně reagovat na nové požadavky, správně vyhodnotí nové informace a zvládnou nově 

nabyté znalosti a dovednosti co nejlépe využívat v průběhu pracovních činností. Majitelé 

firem si plně uvědomují, že investice do lidského kapitálu, především pak do vzdělávání 

a rozvoje, nejsou zahozené a výrazně přispívají ke konkurenceschopnosti organizace. Takto 

investovaný kapitál se několikanásobně vrátí v podobě kvalifikovaných a vzdělaných 

pracovníků, spokojených a motivovaných k efektivnímu výkonu pracovních činností.  

I když si současní manažeři a majitelé firem uvědomují význam vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, platí to, co tvrdí Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, s. 561), a sice 

že „význam vzdělávání a rozvoje pro organizaci nemůže být nikdy dostatečně doceněn“. 

Diplomová práce je zaměřena na oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jak je 

z předchozího textu jistě patrné. Práce je strukturovaná do dvou hlavních částí, první část je 

teoreticko-metodická, druhá pak aplikačně ověřovací. V první části jsou přednesena základní 

teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, popsána je rovněž použitá 

metodologie. Druhou část tvoří analýza současného stavu v oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve vybrané organizaci. V rámci zkoumání současného stavu v dané oblasti byly 

studovány interní materiály firmy a byla využita metoda dotazování, a to jak dotazování ústní, 

tak dotazování písemné.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve vybrané společnosti a na základě analýzy současného stavu v oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců a výsledků výzkumného šetření nabídnout společnosti návrhy a doporučení 

pro optimalizaci procesů firemního vzdělávání.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se neustále mění. Aby byl člověk v moderní 

době zaměstnatelný, musí své znalosti a dovednosti stále rozšiřovat a zdokonalovat. Dnes už 

si nevystačíme pouze s tím, co jsme se naučili během školních let, v moderní společnosti je 

vzdělávání celoživotní proces, v němž organizace zastává stále větší roli. Nejen Koubek 

(2007) je toho názoru, že základem podnikání a úspěšnosti jakékoliv organizace je flexibilita 

a připravenost na změny. Nositelem flexibility jsou flexibilní lidé připraveni na změny, 

změny podporující a akceptující. A proto je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců vnímán jako 

nejdůležitější úkol personální práce.  

Jak tvrdí Curie (2007), snad nikdo už dnes nestojí proti názoru, že pro organizaci, která se 

chce udržet na trhu, chce být konkurenceschopná, mít určitý náskok oproti ostatním, má 

strategické vzdělávání a rozvoj hluboký význam. Mnohem více se s tímto názorem ztotožňují 

organizace západní Evropy a Spojených států Amerických, stále častěji jej však začínají 

vnímat manažeři firem ostatních vyspělých států.  

 

Problematice vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů se podrobně věnuje Michael Armstrong 

(2007). Velmi detailně a srozumitelně přistupuje ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů také 

Koubek (2007). Oba tito autoři mi byli velkou inspirací nejen při psaní teoretické části 

diplomové práce.  

Současný zaměstnanec už není jen odborně připraven a schopný si osvojit nové znalosti 

a dovednosti, ale měl by vykazovat také jisté rysy osobnosti. Firmy si v současné době 

nevystačí pouze tradičními způsoby vzdělávání, jako je zaučení, školení apod., ale stále 

častěji jsou využívány aktivity, které formují širší znalosti a dovednosti člověka, které nejsou 

omezeny pouze pro výkon určité pracovní pozice, ale formují osobnost člověka, jeho hodnoty, 

a rozvíjí již zmiňovanou flexibilitu zaměstnance a jeho připravenost na změny.  

 

Rozvoj lidských zdrojů spočívá dle Armstronga (2007) v poskytování příležitostí k učení, 

rozvoji a výcviku za účelem zlepšování výkonu jedince, týmů i organizace. Koubek (2007) 

uvádí několik nejdůležitějších důvodů toho, proč se organizace musí věnovat vzdělávání 

a rozvoji zaměstnanců, pakliže chtějí být úspěšné a konkurenceschopné: 
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• Díky stále nově vznikajícím technologiím a poznatkům dovednosti a znalosti lidí 

rychle zastarávají. 

• Proměnlivost lidských potřeb a proměnlivost trhů zboží a služeb si vynucuje 

pružnou reakci firem a pružnost jejich pracovníků.  

• Velmi často se mění technika a technologie ve firmách. 

• Častěji dochází k organizačním změnám. 

• Výraznější je orientace na kvalitu výrobků a služeb a orientace na zákazníka. 

• Mění se podnikatelské prostředí, na což organizace musí reagovat. 

• Mění se organizace práce, povaha práce i způsoby řízení. 

• Je třeba snižovat náklady a lépe využívat technická zařízení a technologie. 

• Změny hodnotových orientací lidí a změny orientace na kvalitu pracovního života 

si žádají zvýšenou potřebu lidi vzdělávat. 

• Firmy pečující o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců mají lepší pověst na trhu 

a snadněji získávají nové pracovníky. 

 

V rámci rozvoje lidských zdrojů se Armstrong (2007) soustřeďuje na strategický rozvoj 

lidských zdrojů, učení probíhající v organizaci, vzdělávání a rozvoj, včetně rozvoje manažerů 

a elektronického vzdělávání, a dále pak na formulování a realizaci strategií vzdělávání 

a rozvoje. Předmětem mé diplomové práce je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, tomu se tedy 

budu věnovat především. Nicméně vše výše zmíněné s tímto tématem souvisí, proto tomu 

bude dán prostor v úvodu práce.  

 

Strategický rozvoj lidských zdrojů 

Armstrong (2007) cituje Daltona, který definuje strategický rozvoj lidských zdrojů jako 

zavádění, vyřazování, modifikování, řízení a usměrňování procesů, které jedince a týmy 

vybavuje dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potřebují k plnění současných 

i budoucích úkolů požadované organizací.  

Lidský kapitál je podle mnoha vědců, ekonomů a podnikatelů hlavním zdrojem 

konkurenční výhody, proto je v zájmu organizace zvyšovat schopnost lidských zdrojů. 

K uspokojování potřeb organizace je potřeba mít k dispozici správnou kvalitu lidí, čehož 

organizace dosáhne vytvořením komplexního rámce pro rozvoj lidí. Důležité je vytvořit co 

nejlepší podmínky pro realizaci skrytého potenciálu zaměstnanců. Skrytý potenciál bude 
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následně chápán jako schopnost získávat a využívat nové znalosti a dovednosti a pomůže 

organizaci lépe uspořádat a provádět její činnost.  

Mnozí autoři zabývající se problematikou rozvoje lidských zdrojů se shodují na tom, 

že rozvoj lidských zdrojů přispívá k plnění organizačních cílů, prostředky do něj vložené 

prospívají všem stranám spojeným s organizací, strategie rozvoje lidských zdrojů by měla být 

součástí celopodnikové strategie a tím napomáhat k dosažení dlouhodobých cílů organizace 

a každému zaměstnanci by mělo být nejen umožněno, aby rozvíjel své schopnosti, znalosti 

a dovednosti, ale lidé by měli být ke vzdělání a učení se vedeni právě organizací.  

 

Učení probíhající v organizaci a učící se organizace 

Teorie učení probíhající v organizaci pojednává o tom, jak se lidé v organizaci učí. 

Přičemž zahrnuje jak učení se kolektivní, tak také individuální. Při kolektivním učení se 

provádí organizace určité kroky, které vytváří učení. Hovoříme-li o učení se individuálním, 

jsou to právě jednotliví zaměstnanci organizace, kteří se chovají a jednají tak, že to vede 

k učení se. Firmy přitom mohou vytvářet podmínky, které toto učení se usnadňují.  

Je třeba však rozlišovat mezi pojmy učení probíhající v organizaci a učící se organizace. 

Toto se velmi často zaměňuje, zvláště v českých firmách. Učící se organizace je taková, která 

na základě svých vlastních zkušeností a znalostí procesů dokáže odvodit, co je efektivní, lidé 

v ní sami zdokonalují své schopnosti, aby dosahovali výsledků, které oni sami chtějí. V učící 

se organizaci zaměstnanci vytváří nové způsoby myšlení a veškeré jejich jednání je závislé 

na existujících skutečnostech a souvislostech. Charakteristické pro učící se organizaci je, že se 

její členové i ona sama pouze neučí, ale také se učí, jak se učit. Oproti tomu učení probíhající 

v organizaci je postup, který si nevytváří nové způsoby myšlení, pouze si osvojuje již 

fungující metody a postupy, organizace dokáže účinně zpracovávat interní a externí informace 

a ví, jak na ně reagovat. Jak ve své knize Armstrong (2007, s. 448) cituje Pettigrewa 

a Whippa: „cílem učení probíhajícího v organizaci by mělo být vytváření schopnosti, 

kvalifikace organizace“.  

 

Jak se lidé učí 

K efektivnímu učení dochází pouze v té organizaci, která rozpozná, jak se lidé učí. Učení 

se je složitý a rozmanitý proces. Lidé se učí od jiných, od svých nadřízených, 

spolupracovníků, ale také od lidí mimo organizaci. Vědci rozeznávají několik způsobů učení 

se a každý ze způsobů může být vykonáván s různou intenzitou.  
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Na základě průzkumů zaměřených na to, jak se lidé učí, vznikla celá řada teorií učení, 

které obecně popisují, jak se lidé učí. Armstrong (2007) zmiňuje čtyři hlavní teorie: 

• teorii upevňování správných reakcí, 

• poznávací (kognitivní) teorii, 

• teorii učení se ze zkušeností, 

• sociální teorii učení.  

 

Dle teorie upevňování správných reakcí nastávají změny v chování jako důsledek reakce 

jedince na události nebo vnější podněty (Armstrong, 2007). Jestliže jedinec získává znalosti 

a zpracovává a přijímá informace v podobě pojmů, pouček a faktů, pak se jedná o poznávací 

teorii. Teorie učení se ze zkušeností je uplatňována tehdy, když se lidé učí ze své zkušenosti 

tak, že o ní přemýšlí a snaží se ji pochopit a prosadit. A konečně sociální teorie tvrdí, že učení 

vyžaduje sociální interakci (Armstrong, 2007). Každý jedinec je členem některé skupiny lidí, 

kteří mají stejné odborné znalosti a pracují spolu, a právě tyto skupiny jsou pro všechny 

jedince základními zdroji učení.  

Nejen že existují různé teorie učení, v knihách o personalistice se dočteme rovněž o stylech 

učení. Nejčastěji se uvádí klasifikace stylů učení podle Kolba a klasifikace podle Honeyho 

a Mumforda, jež se studiem stylů učení zabývali. Kolb a kol. v knize Organizational 

Psychology z roku 1974 definovali následující styly učení používané učícími se osobami:  

• Kompromisníci, kteří se učí metodou pokus – omyl.  

• Imaginativní typy, které preferují postup od konkrétních situací k abstraktním 

situacím učení a od úvah k aktivnímu zapojení. 

• Logické typy, které preferují experimentování s nápady a váží si těchto nápadů 

pro jejich praktickou využitelnost.  

• Asimilátoři, kteří vytváří své vlastní teoretické modely a přeměňují řadu 

nesourodých pozorování do obecného uceleného vysvětlení. (Armstrong, 2007) 

 

Jiné čtyři typy učících se osob rozeznávají Honey a Mumford. Ti v roce 1986 uveřejnili 

jimi provedenou analýzu učení, na jejichž základě pojmenovali čtyři typy učících se osob. 

Styly učení dle Honeyho a Mumforda uvádí rovněž Armstrong (2007). Jsou jimi: 

• Aktivisté, kteří se plně zapojují do nových zkušeností a vítají nové úkoly, přijímají 

nové výzvy. Dominují u nich okamžité zkušenosti a mají snahu projevit se 

v krátkodobých krizích.  
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• Přemítaví, kteří rádi v pozadí pozorují nové zkušenosti a zážitky, shromažďují 

údaje a vytváří jednotlivé závěry. Účastníci tohoto typu zvažují různé aspekty 

a důsledky předtím, než se pohnou dále. Projevuje se u nich tendence k opatrnosti.  

• Teoretici, kteří aplikují svá pozorování v podobě logických teorií. Teoretici touží 

po základních principech, předpokladech, teoriích a systémech. Upřednostňují 

racionalitu a logiku. Bývají objektivní a analytičtí.  

• Pragmatici, kteří nadšeně zkouší nové přístupy a myšlenky a tím zjišťují, zda a jak 

fungují. Pragmatici pátrají po nových myšlenkách, rádi experimentují. Problémy 

a příležitosti vnímají jako výzvu.  

 

Vodák a Kucharčíková (2011) doplňují specifikaci čtyř typů učících se osob o poznatky, 

kdy a za jakých okolností se jednotlivé typy učí nejlépe. Aktivisté uvítají, když budou 

tzv. hozeni do vody a budou nuceni řešit nějaký komplikovaný problém. Nebrání se vzrušení, 

dramatu, stresu, náhlých zvratů. Jsou rádi, když mají věci rychlý spád. S radostí přijímají nové 

problémy a zkušenosti, na nichž se učí. 

Oproti tomu přemítavým neboli reflektorům při učení nejlépe vyhovuje, když mohou 

činnosti sledovat, přemýšlet o nich, poslouchat, mají příležitosti překontrolovat, co se stalo. 

Zástupci tohoto typu upřednostňují práci v klidném prostředí, bez rizika, bez stresu.  

Teoretici se nejlépe učí v situacích, které jsou strukturované a mají jasný účel. Nejraději 

řeší komplikované situace, při kterých mají příležitost vyzkoušet si základní metodiku, logiku, 

předpoklady.  

Zkoušení a procvičování postupů, soustředění se na praktický problém a navržení plánů 

činností s jasným konečným produktem, představení myšlenek a postupů, které mají praktické 

výhody a má smysl je řešit, stejně tak propojení probírané látky a zaměstnání. Za všech těchto 

podmínek se pragmatici učí nejlépe.  

 

Lidé se učí pořád a díky svým aktivitám získávají nové znalosti a dovednosti. Pokud se 

však naučí, jak se učit, bude jejich učení efektivnější. A aby se učili efektivně, musejí být 

motivováni. Jakmile lidé pocítí, že výsledky učení jsou pro ně prospěšné, budou mít 

výraznější sklony k učení se. Ty se ještě posílí, když se lidská očekávání naplní. K tomu je 

však potřeba stanovit si konkrétní a dosažitelné cíle.  
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2.1 Vzdělávání a rozvoj 

Jednotliví autoři přistupují k problematice vzdělávání a rozvoje rozdílně, ovšem ne 

ve smyslu obsahovém, ale spíše co se týče pojmenování určitých skutečností. Např. Koubek 

(2007) ve své knize Řízení lidských zdrojů nazývá vzdělávání a rozvoj formováním 

pracovních schopností člověka, Armstrong (2007) se drží více používaných pojmů, a sice 

vzdělávání a rozvoj. Důvodem rozdílných pojmenování je především jazyková bariéra, někdy 

i nekvalitní a nepřesné překlady cizojazyčné literatury do češtiny. Autoři píšící anglicky 

používají nejčastěji výraz „learning“, který může znamenat vzdělávání, studium, učení, učení 

se něčemu, ale také učící se. Proto někteří autoři nerozlišují mezi učící se organizací a učením 

probíhajícím v organizaci, někteří hovoří rozdílně o vzdělávání a učení, jiní tyto pojmy 

vnímají jako totožné.  

V souvislosti s formováním pracovních schopností Koubek (2007) upozorňuje na rozdíl 

mezi formováním pracovních schopností člověka a formováním pracovních schopností 

pracovníka organizace. V prvním případě se jedná o formování pracovních schopností 

člověka v průběhu celého jeho života, bez ohledu na to, kde zrovna pracuje nebo podniká. 

Kdežto v případě formování pracovních schopností pracovníka jde o určitého zaměstnance 

konkrétní organizace. Souvisí tedy přímo s prací, kterou pracovník vykonává, 

nebo s organizací, ve které pracuje. Hovoříme již o aktivitách organizovaných 

a podporovaných firmou. Jednou větou lze říci, že formování pracovních schopností 

pracovníka je součástí formování pracovních schopností člověka, a to tou součástí, ve které se 

angažuje zaměstnavatelská organizace (Koubek, 2007).  

Koubek (2007) dále rozlišuje tři oblasti formování pracovních schopností člověka. Jsou 

jimi oblast všeobecného vzdělávání, oblast odborného vzdělávání a oblast rozvoje. Tomuto 

obsahově odpovídá i Armstrongovo (2007) členění vzdělávání a rozvoje. Armstrong (2007) 

ve své knize dělí vzdělávání a rozvoj do tří částí, a sice vzdělávání, rozvoj a výcvik. Ve své 

práci budu využívat Armstrongovo pojmenování, přičemž jeho poznatky doplním názory 

ostatních autorů.  
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2.1.1 Vzdělávání 

Definic vzdělávání je hned několik. Sám Armstrong (2007) ve své knize Řízení lidských 

zdrojů uvádí nejen tu svou, a sice že se jedná o nepřetržitý proces, během kterého určitá osoba 

získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje, ale cituje rovněž Williamse, 

podle něhož je vzdělávání založené na zkušenostech, ovlivňuje chování a poznávání, je cílově 

orientované a přináší relativně stabilní změny. Currie (2007) definuje vzdělávání jako proces 

porozumění a osvojení si nových znalostí a informací a rozvíjení nových dovedností 

v důsledku určité zkušenosti. O vzdělávání mluvíme ve chvíli, kdy lidé dokážou, že znají 

něco, co předtím neznali, a že jsou schopni dělat něco, co předtím nedovedli. Proces 

vzdělávání rozvíjí znalosti, dovednosti a postoje lidí. Díky tomu jsou lidé schopni vykonávat 

širší a náročnější úkoly.  

Odlišně na vzdělávání pracovníků pohlíží Koubek (2007), který ho vnímá jako personální 

činnost, která zahrnuje několik aktivit. Patří zde přizpůsobování pracovních schopností 

zaměstnanců měnícím se požadavkům pracovního místa, zvyšování použitelnosti pracovníků, 

aby měli znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jiných pracovních míst. Rozšiřování 

pracovních schopností zaměstnanců usnadňuje případné rekvalifikační procesy, kdy jsou 

pracovníci přeškolování z nepotřebných povolání na povolání pro organizaci potřebná. Firmy 

zpravidla nezískávají zaměstnance, kteří jsou připraveni okamžitě v plné míře vykonávat svou 

práci, ale je potřeba jejich pracovní schopnosti přizpůsobovat specifickým požadavkům 

daného pracovního místa, technice, technologii, stylu práce, tedy je zaškolit, doškolit, 

přeškolit a adaptovat. V současné personální práci není důraz kladen pouze na odbornou 

způsobilost zaměstnance, ale stále více také na osobnost pracovníka, tedy na jeho vlastnosti 

a motivaci, jež mají výrazný vliv na chování člověka v mezilidských vztazích, což se odráží 

ve vztazích na pracovišti a ovlivňuje pracovní výkon jedince, týmu i organizace.  

 

Armstrong (2007) rozlišuje čtyři typy vzdělávání, a to vzdělávání instrumentální, 

vzdělávání poznávací, vzdělávání citové a vzdělávání sebereflektující. Instrumentální 

vzdělávání využíváme tehdy, bylo-li dosaženo již základní úrovně vzdělávání, a nyní 

potřebujeme svou práci zdokonalovat. U poznávacího vzdělávání jsou výsledky založeny 

na pochopení věcí a formování znalostí, kdežto u citového vzdělávání spíše na formování 

postojů nebo pocitů. V rámci sebereflektujícího vzdělávání formujeme nové vzorce chování 

a myšlení a tím si osvojujeme nové znalosti.  
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Ve Williamsově definici vzdělávání uvedené výše se říká, že vzdělávání je cílově 

orientované. Cílem vzdělávacích programů v jednotlivých organizacích je zabezpečení 

vzdělaných, kvalifikovaných a schopných lidí, kteří jsou potřeba k uspokojování potřeb 

organizace. Aby bylo v organizacích dosaženo tohoto základního cíle procesu vzdělávání, je 

potřeba zaměstnancům objasnit, co se od nich očekává, co musí znát, co musí být schopni 

dělat. Velmi důležitá je ochota zaměstnanců vzdělávat se. Bez tohoto faktoru nikdy nebude 

dosaženo firmou stanoveného cíle v oblasti vzdělávání.  

 

Spektrum vzdělávání 

Hovoříme-li o spektru vzdělávání, máme na mysli určitou paletu vzdělávání 

od neformálního k formálnímu. Pro objasnění, co vše představuje spektrum vzdělávání, se 

Armstrong (2007) odkazuje na práci Watkinse a Marsicka, podle nichž je spektrum 

vzdělávání tvořeno nepředvídanými zážitky a střety, které vytváří učení jako vedlejší produkt. 

Dále zde zahrnují pověření novou prací a účast v týmech, samostatně iniciované a plánované 

zážitky a zkušenosti, poskytování určitého rámce učení, který je spojen s plánováním 

osobního rozvoje a kariéry, účelově vytvořené programy mentorování a koučování a formální 

programy vzdělávání.  

Formální vzdělávání je systematické, plánované a zahrnuje strukturované vzdělávací 

programy. V daleko větší míře se však lidé učí neformálně, tedy od jiných lidí, ze zkušeností, 

pomocí procesů, které nejsou organizovány nebo podporovány firmou.  Průzkumy dokazují, 

že neformální vzdělávání zabírá až 70 % vzdělávání jedince a v celkovém důsledku je 

mnohem efektivnější než vzdělávání formální.  

Pro porovnání formálního a neformálního vzdělávání uvádím následující tabulku 

formulovanou Armstrongem (2007):  
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Tab.: 2.1   Charakteristiky formálního a neformálního vzdělávání 

Neformální Formální 

Vysoce odpovídající individuálním potřebám Závažné pro někoho, ne tak závažné pro jiné 

Vzdělávající se osoby se učí podle potřeby Všechny vzdělávající se osoby se učí totéž 

Může jít o malou mezeru mezi současnými a 

cílovými znalostmi 

Může jít o značnou mezeru mezi současnými a 

cílovými znalostmi 

Vzdělávající se osoby rozhodují o tom, jak bude 

vzdělávání probíhat 

O tom, jak bude vzdělávání probíhat, rozhoduje 

vzdělavatel 

Bezprostřední uplatnitelnost (vzdělávání typu 

„právě včas“ – „just-in-time“) 
Doba uplatnitelnosti různá, často vzdálená 

Snadno přenositelné vzdělávání 
Mohou nastat problémy při uplatňování 

naučených poznatků a dovedností na pracovišti 

Odehrává se při práci Často se odehrává mimo pracoviště 

 

Zdroj: Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2007. 800 stran. ISBN 978-80-

247-1407-3. str. 466 

 

V oblasti všeobecného vzdělávání, jak jej nazývá Koubek (2007), se formují základní 

a všeobecné znalosti, vlastnosti a dovednosti. Ty umožňují člověku žít ve společnosti a dále 

rozvíjet specializované pracovní schopnosti a dovednosti. Tato oblast se tedy orientuje 

především na osobnost jedince a neuplatňuje se zde činnost organizace.  

 

Podmínky pro efektivní vzdělávání 

Za účelem efektivního vzdělávání je potřeba zajistit několik podmínek. V prvé řadě musejí 

být lidé motivováni učit se a vzdělávat. Sami si musí uvědomit, že jejich současnou úroveň je 

potřeba rozvinout, aby byli schopni svou práci vykonávat co nejlépe. Lidé budou vzděláním 

motivování, pokud jim to přinese určité uspokojení. Pokud nebudou zaměstnanci vzdělávání 

považovat za užitečné, selžou i ty nejlepší vzdělávací programy.  

Důležité je, aby vzdělávání bylo samostatně řízené. Znamená to, že lidé by sami měli 

zlepšovat pracovní výkon v současném zaměstnání a zvyšovat svůj potenciál a převzít za tyto 

činnosti odpovědnost. Sám jednotlivec si určí, čeho chce dosáhnout, jakými postupy, v jakém 

tempu, v čem se potřebuje vzdělávat a rozvíjet. Stanoví si tedy vlastní cíle a kontroluje jejich 

naplnění. Má se za to, že tímto způsobem se lidé více naučí a sami přijdou na to, jak se věci 

mají. I tak mohou potřebovat pomoc při určení směru, kterým se jejich vzdělávání bude 
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ubírat, na co se zaměřit, jaké zvolit cesty k úspěchu, kde hledat potřebné informace a jak 

s nimi pracovat.  

Jednou z dalších podmínek efektivního vzdělávání je stanovení si cílů vzdělávání. Jak 

jsem již zmínila výše, cíle by měly být stanoveny tak, aby byly přijatelné, dosažitelné 

a měřitelné. Velmi důležitá je rovněž zpětná vazba. Lidé by vždy měli vědět, jak si stojí. 

Za správné jednání a dosažení pokroku je třeba zaměstnance ocenit a tím jejich chování ještě 

upevnit.  

Efektivní vzdělávání je založeno na výběru vhodných metod vzdělávání. K jejich 

správnému určení napomáhají konkrétní cíle a znalost individuálních potřeb jedince. 

Nejlepších výsledků bude dosaženo při kombinaci několika metod.  

Chceme-li dosáhnout účinného vzdělávání, musíme brát v úvahu úrovně vzdělávání. 

Základní úroveň je charakteristická přímou fyzickou reakcí, učením se zpaměti, vyšší úroveň 

vzdělávání pak zahrnuje přizpůsobení se novému prostředí a novým úkolů. Obecně platí, 

že čím vyšší úroveň, tím je vzdělávání komplexnější a složitější.  

 

Vždy je potřeba stanovit si systém vzdělávání pracovníků, který zahrnuje různé vzdělávací 

aktivity, např. orientaci pracovníků, doškolování, přeškolování, rekvalifikace. Podle velikosti 

firem je tento systém vytvářen a spravován personálním útvarem, speciálním útvarem 

vzdělávání zaměstnanců, v případě malých firem pak podnikovým ekonomem. Angažují se 

však všichni vedoucí pracovníci a odbory. Firmy velmi často spolupracují s externími 

odborníky a specializovanými vzdělávacími institucemi.  

Malé firmy dávají přednost získání již odborně náležitě připravených pracovníků, některé 

organizace uskutečňují vzdělávání zaměstnanců nepravidelně, jen tehdy, kdy je to potřebné. 

Většina organizací ve vyspělých zemích však věnuje vzdělávání svých pracovníků velkou 

pozornost, má vypracovanou vlastní koncepci a vzdělávání je souvislou, nikoliv nárazovou 

činností. 

Efektivní vzdělávání je to, které je systematicky dobře organizované. Dle Dvořákové 

(2007) odráží systematické vzdělávání specifické požadavky strategie vzdělávání a rozvoje 

a také cíle všeobecné organizační strategie. Systematické vzdělávání představuje neustále se 

opakující cyklus, který vychází ze zásad politiky vzdělávání, sleduje cíle strategie vzdělávání 

a opírá se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální předpoklady 

vzdělávání (Koubek, 2007). Jimi se rozumí skupiny pracovníků zajišťující odbornou 

a organizační stránku vzdělávání, speciální vzdělávací programy a vhodné podmínky 

pro vzdělávání na pracovišti.  
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2.1.2 Rozvoj 

Armstrong (2007) definuje rozvoj jako vývojový proces, který umožňuje progresivně 

postupovat ze současného stavu znalostí a dovedností k budoucímu stavu, který vyžaduje 

vyšší úroveň znalostí, schopností a dovedností. Rozvojem chápeme rozšiřování již dosažené 

kvalifikace, získání širších znalostí a dovedností, než jaké jsou potřebné k výkonu současného 

zaměstnání. Člověk se snaží pochopit a komplexně zvládat problémy, které se netýkají pouze 

oboru, ve kterém v dané době působí. Formují se nejen pracovní schopnosti, ale výrazně se 

vytváří i osobnost jedince. Jak píše Koubek (2007, s. 257): „Rozvoj je orientován více 

na kariéru pracovníka než na jim momentálně vykonávanou práci. Formuje spíše jeho 

pracovní potenciál než kvalifikaci, a vytváří tak z jedince adaptabilní pracovní zdroj“.  

V rámci problematiky rozvoje je kladen důraz na plánování osobního rozvoje. To 

provádějí jednotlivci s potřebnou podporou a pomocí vedoucích pracovníků. Plánování 

osobního rozvoje je tvořeno čtyřmi fázemi (Armstrong, 2007). V úvodu je potřeba analyzovat 

současný stav a potřebu rozvoje. Následuje fáze stanovení cíle. Cílem rozvoje může být 

zlepšení pracovního výkonu, rozšíření důležitých znalostí, postup v rámci organizace 

nebo příprava na budoucí změny. Ve třetím kroku je potřeba stanovit si konkrétní plán 

činností, tedy co a jak je třeba udělat a rovněž, kdy to bude uskutečněno. Poslední fází je 

samotná realizace osobního rozvoje.  

 

Rozvoj má svůj význam jak pro organizaci, tak pro jedince. Posiluje pracovní výkon 

a pružnost pracovní síly, ale také zvyšuje šance jedince na trhu práce, přispívá k uspokojení 

z dobře vykonané práce.  

V současné době se rozvíjejí především tzv. měkké dovednosti, tedy komunikační 

dovednosti, vedení lidí, jazykové znalosti a znalost práce s osobními počítači. V rámci 

organizace se rozvíjí i takové aktivity, jež přispívají ke zlepšení kvality životních podmínek 

pracovníků a aktivnímu trávení volného času. Ač se zdají tyto aktivity pro výkon organizace 

nepodstatné, opak je pravdou. Výrazně přispívají ke spokojenosti pracovníků, ti pak svou 

práci vykonávají efektivně, zvyšuje se jejich pracovní výkon a tím i výkon celé organizace. 

Proto firmy mnohdy hradí i náklady tohoto způsobu vzdělávání, které je uskutečňováno mimo 

organizaci především po pracovní době. U nás se s tímto setkáváme především ve velkých 

firmách se zahraniční účastí. Většina českých firem se k účasti na vzdělávání svých 

zaměstnanců po pracovní době staví skepticky.  
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V souvislosti s rozvojem je vhodné připomenout poměrně nový pojem z oblasti 

personalistiky, je jím rozvoj lidských zdrojů, což není totéž jako výše zmíněný rozvoj 

pracovníků. Rozvoj lidských zdrojů je novou koncepcí vzdělávání a rozvoje v organizaci 

(Koubek, 2007). Tradiční vzdělávání a rozvoj pracovníků je orientováno na jednotlivé 

zaměstnance, rozšíření jejich znalostí a dovedností potřebných pro efektivní výkon práce 

v konkrétní organizaci, tedy na jejich osobní rozvoj. Kdežto rozvoj lidských zdrojů směřuje 

k rozvoji pracovních schopností týmů, zvýšení výkonnosti a efektivnosti jejich činnosti, a tím 

cíleně přispívá k rozvoji pracovních schopností organizace jako celku.  

 

2.1.3 Výcvik 

Jak bylo již několikrát řečeno, existuje řada pojmenování týkající se jedné oblasti. Někteří 

autoři hovoří o výcviku, jiní o odborném vzdělávání, odborné přípravě nebo také o formování 

kvalifikace. Vždy se však jedná o proces přípravy na povolání, na výkon určité pracovní 

pozice. Orientuje se na zaměstnání a zahrnuje základní přípravu na povolání, doškolování 

a prohlubování kvalifikace. Patří sem i rekvalifikace a poslední dobou se do této oblasti 

zahrnuje i orientace pracovníků. V této oblasti hraje hlavní roli firma. V plné míře se angažuje 

při orientaci, doškolování a rekvalifikaci.  

Orientaci Koubek (2007) charakterizuje jako úsilí o zkrácení adaptace nového zaměstnance 

na organizaci, pracovní kolektiv, novou pracovní pozici pomocí všech informací potřebných 

pro výkon práce. Doškolování je pak prohlubování již získaných znalostí v daném oboru, 

souvisejících s pracovním místem, na kterém zaměstnanec pracuje. Pracovník se tak 

přizpůsobuje novým požadavkům, technologiím, objevům v oboru a novým metodám. 

Koubek (2007) uvádí, že doškolování je považováno za významný nástroj zvyšování 

pracovního výkonu organizace, zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce 

a v některých zemích je chápáno jako určité právo zaměstnance, zakotvené v dohodách 

či kolektivních smlouvách, a povinností organizací je doškolovat pracovníky. 

Oproti doškolování, které je orientováno na výkon současné pracovní pozice, je rekvalifikace, 

neboli přeškolování zaměřeno na osvojení si nového povolání, nových pracovních schopností 

a dovedností. Ne vždy je však rekvalifikace organizována firmou. Ve velké míře jsou 

rekvalifikace poskytovány státními nebo regionálními institucemi působícími na trhu práce, 

často si je iniciují sami jednotlivci, kteří nenašli uspokojení v současném povolání a chtějí se 

přeorientovat na jiné.  
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Poněkud jinak se o výcviku vyjadřuje Armstrong (2007), podle něhož znamená výcvik 

využívání systematických vzdělávacích aktivit k podpoře učení. Výcvik z tohoto pohledu 

zahrnuje používání formálních procesů přinášejících znalosti a napomáhajících lidem 

osvojovat si nové dovednosti, které potřebují k uspokojivému výkonu své práce. Právě 

Armstrong (2007) chápe pojmy vzdělávání, rozvoj a výcvik rozdílně. Příčina však nemusí být 

v pochopení pojmů, ale ve výkladu a překladu zahraniční literatury do jazyka českého. 

Každopádně Armstrong (2007) v knize Řízení lidských zdrojů pod pojem „výcvik“ zahrnuje 

cyklus systematického vzdělávání, nazývá jej systematickým výcvikem. Jednotlivé fáze však 

odpovídají fázím cyklu systematického vzdělávání, jak jej uvádí Koubek (2007).  

 

Pro shrnutí výše uvedeného si vypůjčím výrok Slomana, který ve své knize Řízení lidských 

zdrojů uvádí Armstrong (2007, s. 462): „učení, vzdělávání se je doménou jedince, výcvik je 

doménou organizace“.  

 

2.2 Cyklus vzdělávání pracovníků 

Firemní vzdělávání se podle Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) soustřeďuje na rozvoj 

znalostí, dovedností a postojů, a to postojů k firmě, lidem, ke kvalitě či bezpečnosti práce. 

Při plánování vzdělávání ve firmě je třeba provést čtyři základní kroky. Tyto kroky jsou 

obsahem základního cyklu systematického vzdělávání pracovníků dle Kolba, jak jej uvádí 

Koubek (2002). Cyklus vzdělávání zaměstnanců je znázorněn v obrázku 2.1.  
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Obr. 2.1 Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

 

 

Zdroj: Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. 400 s. ISBN 

978-80-7261-168-3. str. 260 

 

Jak vidíme na obrázku 2.1, vlastní cyklus začíná identifikací potřeb vzdělávání pracovníků, 

následuje plánování vzdělávání, fáze realizace vzdělávání a poté dochází k vyhodnocování 

výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti vzdělávacích programů a použitých metod. 

Co je obsahem jednotlivých fází cyklu vzdělávání pracovníků v organizaci, je popsáno v textu 

níže, přičemž jako klíčové vnímá Koubek (2007) zejména fázi identifikace potřeby 

vzdělávání, fázi plánování vzdělávání a fázi vyhodnocování výsledků vzdělávání.  

 

VÝCHODISKA A PŘEDPOKLADY 

Strategie a politika vzdělávání 
pracovníků v organizaci 

Vytvoření organizačních a 
institucionálních předpokladů 

vzdělávání 

CYKLUS 

Identifikace potřeby 
vzdělávání pracovníků 

organizace 

 
Plánování vzdělávání 

Vyhodnocování výsledků 
vzdělávání a účinnosti 
vzdělávacích programů 

Realizace vzdělávacího 
procesu 



20 
 

2.2.1 Fáze identifikace potřeby vzdělávání 

Jak tvrdí Koubek (2007), je obtížné určit vlastnosti a kvalifikaci člověka, je obtížné 

stanovit kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovní pozice, je obtížné určit soulad 

mezi požadavky pracovní pozice a pracovními schopnostmi zaměstnance, je obtížné rozeznat 

vztah mezi kvalifikací pracovníka a výsledky jeho práce. Měřit lze vzdělání a praxe člověka 

a to pomocí primitivních metod, ovšem jeho vlastnosti, talent, postoje a přístupy k řešení 

úkolů měřit nelze. A proto, chceme-li v rámci vzdělávání a rozvoje identifikovat potřeby 

organizace a jejich zaměstnanců, využijeme aproximativní postupy a odhady.  

Potřeba v oblasti vzdělávání a rozvoje představuje jakoukoliv nevyrovnanost 

mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem a porozuměním problému na straně zaměstnance 

a tím, co vyžaduje určité pracovní místo. Potřeba vzdělávání vyplývá nejen z povahy 

pracovního místa, ale lze ji identifikovat rovněž na základě soustavného sledování pracovního 

výkonu zaměstnanců, kvality výrobků a služeb, využívání zdrojů, stability pracovníků 

v organizaci apod. Zdrojů informací, které je možno využít pro účely identifikace potřeb 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, je mnoho a těžko lze stanovit pořadí důležitosti 

jednotlivých faktorů určujících aktuální potřebu vzdělávání a kvalifikace v organizaci.  

Koubek (2002) představuje postup, který se v rámci identifikace potřeb vzdělávání v praxi 

běžně využívá. Jedná se o analýzu jisté škály údajů získaných z informačního systému 

organizace a ze zvláštních šetření. Podle Koubka (2007) se obvykle jedná o tři skupiny údajů, 

a sice údajů týkajících se celé organizace, údajů týkajících se jednotlivých pracovních míst 

a činností a údajů o jednotlivých pracovnících. Díky těmto údajům si firma vytvoří přehled 

o současném i budoucím nesouladu mezi kvalifikací a vzděláním zaměstnanců a požadavky 

pracovních míst.  

Po analýze údajů následuje analýza potřeby vzdělávání zaměstnanců organizace. Využívají 

se přitom různé metody jako např. analýza dotazníků, analýza informací získaných 

od vedoucích pracovníků, analýza pracovních záznamů, monitorují se výsledky porad 

a diskuzí, zkoumá a hodnotí se pracovní výkon jednotlivých zaměstnanců.  

V rámci identifikace potřeb vzdělávání je nutné shromáždit nejen údaje z vnitřního 

prostředí organizace, ale důležitá je rovněž znalost pracovních zdrojů na trhu práce, jejich 

kvalifikace, znalosti, dovednosti a preference.  
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2.2.2 Fáze plánování vzdělávání pracovníků 

Na výše uvedeném obrázku 2.1 je patrné, že fáze identifikace potřeb vzdělávání přechází 

do fáze plánování vzdělávání pracovníků. Iniciativu vyvíjí vedení společnosti společně 

s personálním útvarem. Nemá-li organizace zvláštní personální útvar, přebírá tento podnět 

pracovník, příp. skupina pracovníků pověřených vzděláváním zaměstnanců organizace. 

Předběžné plány, formulace prvních úkolů, priorit a návrhy rozpočtů vznikají již ve fázi 

identifikace potřeb vzdělávání. V rámci plánování vzdělávání se všechny tyto návrhy 

projednávají, upřesňují, podrobně rozpracovávají a dávají do podoby konkrétních rozpočtů 

a vzdělávacích programů. Ty se dále specifikují, vymezují se oblasti, na něž bude vzdělávání 

zaměřeno, jsou stanoveny počty zaměstnanců, kterých se bude vzdělávání týkat, a definují se 

metody a postupy, kterými bude vzdělávání prováděno.  

 

2.2.3 Fáze realizace vzdělávání 

V rámci fáze realizace vzdělávání je potřeba zvolit správné metody, pomocí nichž bude 

vzdělávání uskutečňováno. Výběr vhodných metod vzdělávání je možné provést již ve fázi 

plánování vzdělávání zaměstnanců.  

 

Metody vzdělávání 

Za ta léta, co je ve firmách aplikováno vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, vznikla řada 

metod formujících pracovní schopnosti zaměstnanců. Jednotliví autoři pohlížejí na metody 

vzdělávání různě. Goss (1994) rozděluje metody vzdělávání do dvou skupin. První skupinou 

jsou metody zaměřené na individuální rozvoj, druhou skupinou pak metody týmového 

charakteru. Jako metody individuálního rozvoje Goss (1994) uvádí mentoring a souvislý 

osobní rozvoj, druhá skupina metod je representována outdoor trainingem a učením se akcí. 

Jiné dělení metod vzdělávání nabízí Koubek (2007), který metody vzdělávání dělí podle toho, 

zda proces vzdělávání probíhá při výkonu pracovní činnosti či mimo něj, na metody 

používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce a metody používané ke vzdělávání 

mimo pracoviště. Koubkův (2007) pohled na metody vzdělávání v sobě skrývá i Gossovo 

(1994) členění, jelikož metody využívané ke vzdělávání při výkonu práce jsou především 

individuální, kdežto metody vzdělávání mimo pracoviště mají charakter skupinový. Koubek 

(2007) v knize Řízení lidských zdrojů nabízí skutečně podrobný výčet metod vzdělávání, jež 

mi byl při psaní následujících řádků značnou inspirací. Specifikace jednotlivých metod je 

však doplněna poznatky a názory jiných autorů.  
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Metody „on the job“ 

Metody používané ke vzdělávání pracovníků přímo na pracovišti při výkonu práce neboli 

tzv. metody „on the job“ se aplikují přímo na pracovišti, na konkrétním pracovním místě, 

při vykonávání běžných pracovních úkolů. Tyto metody se ukázaly jako vhodnější 

při vzdělávání dělníků.  

Následující text je zaměřen na výčet a popis jednotlivých metod spadajících do této 

skupiny.  

 

Instruktáž při výkonu práce 

Jedna z nejčastěji využívaných metod. Instruktáž je nejjednodušší způsob zácviku nového 

nebo méně zkušeného zaměstnance. Přímý nadřízený nebo zkušený pracovník předvádí 

vzdělávajícímu se zaměstnanci pracovní postup, nový pracovník si pozorováním 

a napodobováním postup osvojí a následně jej praktikuje při výkonu své činnosti. Díky 

instruktáži pracovník relativně rychle přijme za své nové dovednosti a mezi vzdělávaným 

pracovníkem a jeho nadřízených se vytváří pozitivní vztah. Nevýhodou metody je omezená 

možnost její aplikace, metoda umožňuje zácvik především u jednoduchých pracovních úkolů, 

vzdělávání probíhá pod tlakem a v rušném prostředí.  

 

Coaching 

Pod pojmem coaching se skrývá spíše dlouhodobější vysvětlování, sdělování připomínek, 

kontrola výkonu práce ze strany nadřízeného nebo vzdělavatele. Coaching má formu 

osobního přístupu ke vzdělávání pracovníků na pracovišti. Metoda coachingu vnímá 

individualitu jedince, vzdělávající se pracovník je neustále informován o svém výkonu, 

posiluje komunikaci mezi vzdělavatelem a vzdělávaným, umožňuje lidem poměrně rychle 

rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a pracovní chování. Jádrem coachingu je dle Armstronga 

(2007) dobře členěný a účelový dialog, který směřuje k určitému cíli. I coaching je však 

uskutečňován pod tlakem a v hlučném prostředí. U coachingu je důležité, aby si vzdělavatel, 

tedy coach uvědomoval, že jeho úlohou je pomáhat lidem, motivovat je. Jedině tak bude 

coaching efektivní.  
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Mentoring 

Armstrong (2007) o mentoringu píše, že je to proces používající speciálně vybrané 

a školené jedince, kteří vedou pracovníka a soustavně mu poskytují rady a podporu, čímž jim 

pomáhají při jejich vzdělávání a rozvoji. Na rozdíl od coachingu, kde je iniciativa na straně 

vzdělavatele či nadřízeného pracovníka, v rámci mentoringu spočívá určitá odpovědnost 

na vzdělávaném pracovníkovi. Ten si sám vybírá svého mentora, tedy rádce, který jej 

stimuluje, usměrňuje a pomáhá mu v jeho kariéře. Jelikož mentoring vyžaduje iniciativu 

ze strany vzdělávajícího se, je hodnocen lépe než coaching. Oproti coachingu zde však vzniká 

navíc riziko volby špatného mentora. Každý mentor musí být řádně proškolen a velmi dobře 

informován.  

 

Counselling 

Counselling patří mezi nové metody vzdělávání pracovníků na pracovišti. Metoda 

připouští obousměrný vztah mezi nadřízeným a podřízeným. Vzdělávající se pracovník se 

vyjadřuje ke všem problémům své práce, navrhuje jejich řešení. Nadřízený si v rámci metody 

counsellingu formuje své schopnosti v oblasti práce s lidmi. Metoda je však časově náročná 

a může omezovat vlastní výkon pracovní činnosti.  

 

Asistování 

Tradiční a často využívaná metoda vzdělávání zaměstnanců, kdy je vzdělávaný pracovník 

přidělen zkušenému pracovníkovi a pomáhá mu při plnění běžných pracovních úkolů. Tím se 

od zkušeného pracovníka učí pracovní postupy, získává nové znalosti a dovednosti. Postupně 

vykonává více činností, až je nakonec schopen vykonávat určité úkoly sám. Asistování je 

jednou z metod formování pracovních schopností zaměstnanců, kterou je možno aplikovat jak 

u dělnických pozic, tak u vedoucích pracovníků a specialistů.  

 

Pověření úkolem 

Metoda pověření úkolem úzce navazuje na metodu asistování. Podřízený zaměstnanec je 

pověřen svým nadřízeným určitým úkolem. Nadřízený mu přitom vytvoří potřebné podmínky 

pro splnění úkolu a během jeho práce jej soustavně kontroluje. Metodu je vhodné použít při 

vzdělávání manažerů. Její výhodou je vedení pracovníků k samostatnosti, nevýhodou pak 

častější možnost dělat chyby, jelikož práce podřízeného není soustavně sledována a chyby 

nejsou odhaleny bezprostředně po jejich vzniku. To může vést k pozdější nedůvěře 

nadřízeného vůči podřízenému a o pochybnosti v jeho schopnosti a dovednosti.  
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Rotace práce 

Metoda využívána především při formování schopností vedoucích pracovníků spočívá 

v pověřování pracovníků různými úkoly v různých částech organizace vždy na určité období. 

Po uplynutí daného období se mění okruh činností, které pracovník vykonává. Tím se 

zaměstnanec vyvaruje rutinní činnosti a eliminují se tak možné chyby plynoucí 

z monotónnosti vykonávané práce. Výhody metody jsou spatřovány v rozšíření znalostí 

a zkušeností člověka, poznání nových postupů, rozvíjení flexibility zaměstnance a jeho 

schopnosti vidět problémy organizace komplexněji jako doposud. Metoda celkově přispívá 

k flexibilitě organizace. Bohužel ne každý zaměstnanec uspěje na všech pracovištích, což 

může v konečném důsledku snížit jeho sebevědomí a zhoršit výkon jeho práce.  

 

Pracovní porady 

Jedna z nejčastěji vykonávaných metod v rámci vzdělávání zaměstnanců. Při pracovních 

poradách mají zaměstnanci možnost seznámit se s problémy nejen svého oddělení, ale 

i ostatních oddělení organizace. Prezentace mnoha různých názorů a výměna zkušeností 

přispívají k informovanosti lidí ve firmě. Problém je v časové náročnosti metody, zkracuje se 

čas k samotnému výkonu pracovní činnosti.  

 

Metody realizované při výkonu práce přímo na pracovišti jsou především metody 

individuální. Výjimkou jsou pracovní porady, které mají pochopitelně kolektivní charakter. 

Následující skupina metod, tedy metody používané k formování pracovních schopností 

zaměstnanců mimo pracoviště, jsou rovněž kolektivní povahy. Metody „off the job“ 

připomínají výuku ve školských zařízeních a jsou používané k hromadnému vzdělávání 

skupin účastníků.  

 

Metody „off the job“ 

V souvislosti s metodami používanými ke vzdělávání pracovníků mimo pracoviště je velmi 

často zmiňováno spojení metody „off the job“. Vzdělávání pomocí těchto metod může 

probíhat jak v organizaci, tak mimo ni a je vhodné pro vedoucí pracovníky.  

Opět je určitá část práce věnována konkrétním metodám, které se řadí mezi metody 

vzdělávání zaměstnanců mimo pracoviště.  
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Přednáška 

Přednáška je obvykle určena k získání teoretických znalostí a faktických informací. Není 

náročná na podmínky, prostor, vybavení. Informace jsou relativně rychle přeneseny 

od přednášejícího k účastníkům přednášek, avšak není zde možnost zpětné vazby, tok 

informací je jednosměrný. Tuto nevýhodu eliminuje přednáška spojená s diskuzí, neboli 

seminář, tedy výklad spojený se značnou participací účastníků. Při semináři mají účastníci 

možnost vyjádřit své názory, čímž jsou pobízeni k určité aktivitě ze své strany. Metoda 

semináře neboli diskuze, jak metodu pojmenovává Armstrong (2007), však klade zvýšené 

nároky na moderátora.  

 

Demonstrování 

K praktickému a názornému vyučování, tedy demonstrování, jsou využívány počítače, 

audiovizuální technika, trenažéry. Často se jedná o předvádění pracovních úkolů 

ve výukových dílnách nebo přímo v podnicích, které vyrábějí zařízení, jež budou vzdělávající 

se zaměstnanci ve své pracovní činnosti využívat či obsluhovat. Metoda slouží nejen k získání 

znalostí a potřebných informací, ale rovněž klade důraz na praktické využití nabytých 

znalostí. Skutečnou výhodou je fakt, že si účastníci mohou vyzkoušet práci s daným 

zařízením bez rizika způsobení nějaké vážnější škody.  

 

Případové studie 

Jedna z velmi oblíbených metod, zejména při vzdělávání vedoucích pracovníků 

a specialistů. Případová studie představuje popis nějaké události s řadou okolností, jež 

účastníci analyzují. Vzdělavatelé seznámí účastníky vzdělávání s konkrétním problémem, ti 

jej pak studují a snaží se dojít ke konkrétnímu řešení. Dobře sestavené případové studie 

rozvíjí analytické myšlení a schopnosti nalézat řešení problému, kladou však vysoké 

požadavky na vzdělavatele a jeho přípravu.  

 

Workshop 

Obdobou případových studií jsou workshopy. Na rozdíl od případových studií jsou v rámci 

workshopů řešeny problémy týmově a komplexně. Metoda workshopu je velmi náročná 

z hlediska vzdělavatele stejně tak, jak je tomu u případových studií. 
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Brainstorming 

Brainstorming je taktéž variantou případových studií. Skupina účastníků ústně 

nebo písemně navrhuje možná řešení zadaného problému. Následně vzniká diskuze 

a z navržených řešení se vybírá optimální návrh nebo kombinace návrhů, či se v rámci 

diskuze formuluje zcela nové řešení. Metoda velmi podporuje kreativní přístup vzdělávaných 

lidí, ovšem rovněž vyžaduje vynikající přípravu vzdělavatelů.  

 

Hraní rolí 

Jak už název napovídá, metoda vyžaduje značnou aktivitu ze strany účastníků vzdělávání 

a rovněž potřebnou dávku hravosti. Účastnící se převtělují do různých rolí a vzájemně 

poznávají svou povahu, vlastnosti, přičemž řeší konkrétní problém. Na povrch vyplývají 

mezilidské vztahy a střety. Někteří autoři pro tuto metodu používají pojmenování 

„manažerské hry“, z čehož je patrné, že se metoda využívá při formování žádoucích 

sociálních charakteristik především u vedoucích pracovníků. Hraní rolí poskytuje manažerům 

či obchodním zástupcům určitou obratnost pro zvládání takových situací, ve kterých spolu 

lidé jednají tváří v tvář. Metoda vyžaduje pečlivou přípravu a na školitele klade stejně vysoké 

nároky jako případové studie, workshopy či následující simulace.  

 

Simulace 

Metoda simulace kombinuje případové studie a hraní rolí. Simulace je zaměřená především 

na praktické znalosti a aktivní účast školených. Účastníkům je předložen podrobný scénář, 

na jehož základě mají učinit řadu rozhodnutí během určité doby. V průběhu simulace se 

přechází od jednodušších problémů k problémům složitějším. Cílem metody je co nejvíce 

usnadnit přenesení dovedností získaných během procesu vzdělávání mimo pracoviště 

do pracovního chování zaměstnance. Simulace je velmi účinnou metodou, která formuje 

schopnosti rozhodování a vyjednávání. Ovšem i tato metoda je velmi náročná na přípravu.  

 

Assessment centre 

Koubek (2007) vnímá assessment centre jako synonymum k development centre, někteří 

autoři je však chápou jako dvě metody se stejným základem, ale jistou obměnou. Assessment 

centre je podle Koubka (2007) moderní a velmi vysoce hodnocená metoda aplikovaná jak 

při výběru zaměstnanců, tak při vzdělávání zaměstnanců, konkrétně při výběru a vzdělávání 

manažerů. Účastníci plní různé úkoly, řeší různé problémy, které pocházejí z jejich 

každodenní práce. Jednotlivé úkoly a problémy jsou generovány počítačem, ten následně 
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vyhodnocuje řešení problémů, které porovnává s řešením optimálním. Účastníci tak mají 

možnost svá řešení konfrontovat s řešením optimálním a tím se učit. Metoda assessment 

centre umožňuje vzdělávajícím se manažerům osvojit si nové znalosti, manažerské 

dovednosti, překonávat stres, řešit současně problémy různé povahy, jednat s lidmi a mnohé 

další. Z výše uvedeného je patrné, že metoda je velmi náročná na přípravu a technické 

vybavení.  

 

Outdoor training 

Tato metoda se v poslední době stále více využívá ke vzdělávání manažerů. Ve skutečnosti 

jde o hry nebo akce spojené se sportem. Tyto hry hrají manažeři a přitom se učí manažerským 

dovednostem, umění komunikovat, koordinovat podnikové činnosti, organizovat práci 

podřízených, pověřovat je jednotlivými úkoly. Vzdělávání se může odehrávat v přírodě, 

tělocvičně nebo upravené učebně. Konkrétní hry a úkoly se řeší kolektivně, vedením se ujímá 

některý z účastníků, případně je jím někdo pověřen vzdělavatelem. Po splnění úkolu skupina 

diskutuje o tom, jak byl úkol řešen, jaké manažerské dovednosti byly při jeho plnění využity. 

Hovoří se také o tom, co je potřeba v budoucnu vylepšit. Výhodou metody je učení se 

manažerským dovednostem a orientaci v každodenních činnostech zábavnou formou. 

Nevýhodou je náročnost metody na přípravu a potřeba překonat určitou neochotu manažerů 

hrát si.  

 

Vzdělávání pomocí počítačů 

I obliba této metody neustále roste. Počítače dovedou simulovat pracovní situace, poskytují 

učícím se osobám obrovské množství informací, usnadňují učení pomocí obrázků, grafů, 

tabulek. Počítače nabízejí účastníkům různé testy a cvičení, čímž mají možnost zhodnotit 

osvojování znalostí a dovedností. S rozšířením internetu význam této metody roste. Metoda je 

náročná na vybavení a je finančně náročná, avšak je využitelná jak při individuálním, tak při 

kolektivním vzdělávání, poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, vzdělávání je zábavné 

a z pohledu organizace vysoce efektivní. Vzdělávání pomocí počítačů může být použito 

k formování pracovních schopností jak na pracovišti, tak mimo něj.  

 

Dvořáková (2007) rovněž třídí metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců do skupiny 

metod využívaných na pracovišti a skupiny metod využívaných při vzdělávání 

mimo pracoviště. Navíc vyjmenovává metody, které stojí na rozhraní obou skupin. Jsou jimi 
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pracovní porady, poradenství, trainee programs, samostudium a e-learning neboli počítačové 

a on-line vzdělávání.   

Ať už se jedna skupina metod jeví jako vhodnější pro vzdělávání dělníků, druhá 

pro vzdělávání pracovníků na vedoucích pozicích, v praxi se často využívá kombinace metod 

z obou uvedených skupin, přičemž jednotlivé metody se modifikují s ohledem na náplň práce 

konkrétních účastníků vzdělávání. Při vzdělávání specialistů a manažerů se stále častěji 

aplikují metody používané ke vzdělávání na pracovišti, při vzdělávání zaměstnanců 

vykonávajících dělnické pozice dochází k využívání metod „off the job“ velmi zřídka.  

Stejně jako většina autorů, tak i Robbins a Coulter (2004) preferují vzdělávací aktivity, 

které probíhají na pracovišti. I když využívání těchto metod často narušuje probíhající 

pracovní činnosti a zvyšuje riziko vzniku poruch, pro hovoří jednoznačně nízké náklady 

a jednoduchá implementace vzdělávacích aktivit.  

Vzdělávání je především aktivní proces, proto jsou při výuce upřednostňovány aktivní 

metody před pasivními metodami. Čím složitější jsou dovednosti, které je potřeba zvládnout, 

tím aktivnější musí být použité metody. Zajímavé poznatky uvádí Bláha, Mateiciuc 

a Kaňáková (2005). Při učení si lidé zapamatují pouze určité procento z celkového množství, 

a to:  

• 10 % z toho, co čtou, 

• 20 % z toho, co slyší, 

• 30 % z toho, co vidí, 

• 50 % z toho, co vidí a slyší, 

• 70 % z toho, co sami říkají, 

• 90 % z toho, co sami říkají a dělají.  

 

V charakteristice několika metod byly zmíněny vysoké nároky, které jsou kladeny 

na vzdělavatele. Školitelé musí v průběhu procesu vzdělávání vykonávat řadu činností, které 

nejsou vždy manažery a dokonce ani školiteli doceňovány (Vodák a Kucharčíková, 2011). 

Pro vzdělávání zaměstnanců na pracovišti bývají často vybírání lidé s výbornými odbornými 

znalostmi, avšak většinou vůbec netuší, jak přistupovat k výuce skupiny či jednotlivců. Přitom 

osobnostní předpoklady školitelů jsou pro úspěšné vzdělávání velmi důležité. Lektor musí být 

vnitřně zralý, vzbuzovat respekt a důvěru, zachovat si odstup ve vypjatých situacích. Správný 

lektor musí mít komunikační dovednosti, empatii, cit pro situaci a jisté osobní kouzlo. Vodák 

s Kucharčíkovou (2011) uvádí nejčastější charakteristiky špatných a dobrých lektorů. Špatný 
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lektor aplikuje direktivní styl při vzdělávání, oplývá nízkou mírou tolerance, je netrpělivý, 

nedokáže správně verbálně komunikovat, nemá dostatečný vztah k předmětu učení, zpravidla 

se snaží sdělit co nejvíce informací za co nejkratší dobu, chybí mu přátelský zájem 

o posluchače a jeho celkový vzhled působí neupraveně. Naproti tomu dobrý školitel dokáže 

posluchačům naslouchat, pokládá vhodné otázky, má zájem o lidi, je trpělivý, vnímavý, 

přátelský, flexibilní a vždy dobře připravený. Uvědomuje si svou částečnou odpovědnost 

za budoucí výkon posluchačů.  

Bude-li lektor z větší části vlastníkem „dobrých“ charakteristik, bude jeho činnost přispívat 

k dosažení podnikových cílů, organizace získá vyšší návratnost investic do vzdělávání svých 

zaměstnanců a školitel sám dosáhne vyššího uspokojení ze své práce.  

 

2.2.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

Jak tvrdí Koubek (2007), základním problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání 

a účinnosti programu vzdělávání je stanovení kritérií hodnocení. Už dříve bylo řečeno, že je 

obtížné kvalifikovat potřebu vzdělávání, je obtížné stanovit kvalitativní charakteristiky 

a jejich úroveň, a když už, tak pouze nepřímo. A z toho důvodu vzniká rozmanitá škála 

kritérií a postupů vyhodnocování výsledků vzdělávání. Ty nejčastější uvádí Koubek (2007) 

ve své knize Řízení lidských zdrojů.  

V první řadě se Koubek (2007) zmiňuje o možnosti porovnání výsledků vstupních testů 

účastníků s testy uskutečněnými po ukončení vzdělávacího programu. Ovšem je velmi obtížné 

sestavit test, který by objektivně změřil úroveň původních a současných znalostí. Výsledky 

testů mohou být ovlivněny momentálním rozpoložením účastníka a okolnostmi, za kterých 

testování probíhá. Navíc jakýkoliv pozitivní pokrok je připisován na konto procesu 

vzdělávání, které je tak označeno za úspěšné, avšak v úvahu už není brána náhoda či působení 

jiných vlivů. 

Ještě méně spolehlivé, než porovnání výsledků vstupních a závěrečných testů, je 

monitorování vzdělávacího procesu a programu.  Jedná se o hodnocení vlastností a účinnosti 

zvolených metod a hodnocení práce vzdělavatelů. Hodnocení metod a školitelů je však vždy 

subjektivní. Hodnotitel lépe ocení ty metody a postupy, které sám preferuje. Stejně tak je 

subjektivní i hodnocení ze strany vzdělávajících se zaměstnanců. V praxi bývají příznivěji 

hodnoceny takové metody, které od účastníků nevyžadují přehnané úsilí a aktivní účast. 

Zejména to platí v podmínkách České republiky.  
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Ani kvalifikace praktického přínosu vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů nebudí 

přílišnou spolehlivost. Ať už se jedná o ukazatel produktivity práce, kvalitu výrobků a služeb, 

hodnotu prodeje, nákladů či hospodaření s majetkem, ale také změny chování vedoucích 

pracovníků, jejich schopnosti vést pracovníky, organizovat práci, řešit problémy a 

rozhodovat, vždy bude porovnání nákladů a přínosů vzdělávání zkreslené. Je opravdu velice 

složité hodnotit, jak proces vzdělávání ovlivnil růst prodeje či kvalitu výrobků a služeb.  

 

Otázkou je, kdy je vhodné hodnotit efektivnost vzdělávání. Je vhodnější toto provádět 

bezprostředně po ukončení procesu nebo s určitým odstupem? Mnozí autoři se shodují 

na tom, že ani na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpověď.  

Každý výsledek vzdělávání pochopitelně závisí na motivaci zaměstnanců se vzdělávat, 

na vztahu organizace ke vzdělávání, na využívání pracovní doby a kvalifikace pracovníků 

v organizaci a mnoha dalších.  

 

V literatuře lze nalézt širokou škálu přístupů k hodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacích procesů. Koubek (2007) uvádí nejčastější přístup, kdy je proces hodnocení 

rozčleněn na řadu dílčích hodnocení. Hodnocení je pak obvykle zaměřeno na následující 

otázky (Koubek, 2007):  

a) Zkoumá se, zda byly při vzdělávání použity adekvátní nástroje, tedy metody vzdělávání, 

technické vybavení, časová i obsahová stránka vzdělávání.  

b) Zkoumají se názory a postoje účastníků vzdělávání. 

c) Zkoumá se, do jaké míry si uchazeči osvojili nové znalosti a dovednosti. 

d) Zkoumá se míra uplatnění absolventů vzdělávání v praxi, jak se po absolvování vzdělání 

změnilo jejich pracovní chování. Je potřeba mít na paměti, že ne všechny osvojené znalosti 

a dovednosti se na výkonu práce projeví ihned po ukončení vzdělávacího procesu. 

Ke změnám v pracovním chování často dochází postupně a nenápadně.  

 

Relativně nejsnadnější postup vyhodnocování vzdělávacího procesu představují první tři 

body. Mnohdy však závisí především na přímém nadřízeném absolventa vzdělávání, do jaké 

míry je schopen rozpoznat zlepšení jeho pracovního chování a aplikaci nových znalostí 

a dovedností. Vedoucí pracovníci mají většinou na starosti mnohem důležitější činnosti, 

činností jednotlivých podřízených se nezabývají, a proto jejich hodnocení bývá často formální 

a nedostatečně podložené.  
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Z předešlého textu rozhodně nevyplývá, že by hodnocení výsledků vzdělávání a účinnost 

vzdělávacího programu mělo být opomíjeno. Ale je nutné si uvědomit relativitu a hranice 

možností tohoto vyhodnocování.  

 

Tradiční přístupy zařazují vyhodnocování výsledků na závěr vzdělávacího procesu. Přesto 

se většina odborníků přiklání k názoru, že vhodnější přístup ke vzdělávání zaměstnanců je ten, 

který počítá s vyhodnocováním výsledků vzdělávání již od počátku vzdělávacího procesu. 

Tedy již při návrhu vzdělávání se stanovují kritéria vyhodnocování. Ponechání hodnocení 

výsledků vzdělávání na konec celého procesu vzdělávání přináší riziko, že na tuto fázi 

procesu vzdělávání nezůstane dostatek času, lidských, finančních a materiálních zdrojů.  

 

V procesu organizačního vzdělávání by měl být kladen důraz na osvojení myšlenky 

potřeby vzdělávání (Vodák, Kucharčíková, 2011). Za efektivní realizaci všech fází procesu 

vzdělávání by měli být spoluodpovědni jak vrcholoví manažeři, střední manažeři, tak 

i jednotliví pracovníci. Mezi subjekty vyhodnocování jsou zahrnovány nejen výše zmíněné 

skupiny, ale také externí odborníci a interní a externí zákazníci, kteří poskytují neocenitelný 

pohled na to, zda vzdělávání skutečně dosáhlo požadovaných výsledků.  

Dle názoru Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) se na úspěšnosti vzdělávání v podniku 

podílí pět účastníků. Jsou jimi majitel firmy, linioví manažeři, manažer vzdělávání, lektor 

a posluchač. Každý z uvedených účastníků má v procesu vzdělávání jiný úkol a odpovědnost. 

Majitel firmy je odpovědný za rozvoj lidí ve firmě, vytváření vzdělávacích programů 

a schvaluje finanční náklady na vzdělávání. Linioví manažeři se podílejí na plánování školení, 

účastní se školení, pomáhají účastníkům školení při využívání nabytých znalostí, přednášejí 

vlastním zaměstnancům. Manažer vzdělávání odpovídá za přípravu a realizaci školení, 

kontaktuje vzdělávací instituce, zpracovává finanční rozpočet na vzdělávání ve firmě, 

spolupracuje s majitelem firmy a kontroluje efektivnost školení. Lektor ve spolupráci 

s manažerem vzdělávání projektuje školení a výcvik, dojednává cíle vzdělávání, připravuje 

metody a formy, které budou v průběhu vzdělávání využity. Hlavním úkolem zaměstnance je 

učit se a nové poznatky a dovednosti využívat v praxi.  

 

Mnozí autoři považují vzdělávání pracovníků v organizaci za jednu z nejdůležitějších, ne-li 

nejdůležitější personální činnost. Proto je na něj kladen mimořádný důraz. Vzdělávání 

zaměstnanců pochopitelně souvisí s ostatními personálními činnostmi organizace a existují 

mezi nimi velmi silné vazby.  
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Tvorba a analýza pracovních míst slouží jako podklad pro rozpoznání potřeb vzdělávání, 

na druhou stranu vzdělávání pracovníků má vliv na vytváření a redesign pracovních míst. 

Vztah tvorby a analýzy pracovních míst a vzdělávání pracovníků je tedy oboustranný.  

Existence systematického vzdělávání v organizaci usnadňuje řešení řady problémů 

spojených s personálním plánováním, pomáhá při získávání pracovníků, usnadňuje výběr 

pracovníků, hraje důležitou roli při hodnocení pracovníků, je provázané s odměňováním 

zaměstnanců, ulehčuje proces rozmisťování zaměstnanců, odráží se v pracovních 

a mezilidských vztazích a podílí se na zvyšování spokojenosti zaměstnanců z vykonané práce, 

na motivaci zaměstnanců a zlepšení klimatu v organizaci.  

 

2.2.5 Bariéry vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Každá z personálních činností musí čelit několika překážkám, které narušují a omezují její 

průběh. Důležitý vliv mají jak na vzdělavatele, tak na osoby vzdělávající se. Ty hlavní bariéry 

procesu vzdělávání identifikují Beardwell a Holden (1997). Jedná se o bariéry kulturní, 

emoční, motivační, poznávací, duševní, situační, fyzické a bariéry schopnosti vnímání. 

Příkladem kulturní bariéry je neznalost cizích kultur, neznalost způsobů myšlení příslušníků 

odlišných kultur, emoční bariérou může být strach nebo nejistota. Pokud nevidíme, že někde 

existuje problém, jde o bariéru schopnosti vnímání, existuje-li neochota riskovat, vzniká tak 

bariéra motivační. Jestliže školitel využívá omezené množství stylů učení a má slabé 

vzdělávací schopnosti, jedná se o bariéry duševního charakteru. Špatně zvolené místo a čas 

výuky spadá do bariér fyzických. Osobnostní charakteristiky značně ovlivňují přístup 

jednotlivců ke vzdělávání, zda jsou otevření dalšímu vzdělávání či nikoliv.  

 

2.2.6 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci je jedna z personálních činností, která vyžaduje 

úzkou spolupráci personálního útvaru s vedoucími pracovníky.  

Od vedoucích pracovníků se očekává neustálé zjišťování, zda podřízení vyhovují 

kvalifikačním požadavkům pracovních míst, a také průběžné sledování pracovního výkonu 

a chování podřízených zaměstnanců. Právě vedoucí pracovníci rozhodují o potřebě 

vzdělávání, kdo bude v jaké oblasti vzdělán, kdy bude kdo vzdělán, podílejí se rovněž 

na výběru vhodných metod vzdělávání, mají odpovědnost za průběh a obsah vzdělávání 

na pracovišti při výkonu práce a jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů informací 

při vyhodnocování výsledků a účinnosti vzdělávacího procesu.  
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Personální útvar formuluje strategii a politiku vzdělávání pracovníků v organizaci, 

zabezpečuje odbornou stránku, organizační stránku, analyzuje potřebu vzdělávání, navrhuje 

program a rozpočet vzdělávání a kontroluje průběh samotného procesu vzdělávání. 

Organizace a vedení vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu 

a propojení vzdělávání zaměstnanců s ostatními personálními činnostmi je rovněž náplní 

činnosti personálního útvaru.  

 

Chápeme-li vzdělávání a rozvoj jako součást firemní strategie a politiky, jak uvádí Bláha, 

Mateiciuc a Kaňáková (2005), je takový rozvoj ku prospěchu organizace i zaměstnanců. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je především investicí a zaměstnaneckou výhodou, kterou 

organizace svým zaměstnancům poskytuje. Vezmou-li zaměstnavatelé toto na vědomí, 

správně určí, co jejich zaměstnanci potřebují vědět a umět, stane se z jejich firmy 

konkurenceschopná a úspěšná firma se spokojenými a výkonnými zaměstnanci.  
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2.3 Metodologie 

Získávání primárních dat bývá většinou nejdůležitější operací empirického výzkumu. 

Dojde-li při provádění výzkumu k chybám, není možné je bez velkých dodatečných nákladů 

napravit. Nejhůře odstranitelné jsou chyby vznikající při sběru primárních dat. Kvalita 

informací získaných v průběhu výzkumu závisí na použití objektivních metod výzkumu 

a na jejich vhodném použití.  

Metody empirického výzkumu klasifikuje Surynek, Komárková a Kašparová (2001) 

do čtyř základních kategorií, které odpovídají zdrojům informací. Jsou jimi dotazování, 

pozorování, experiment a analýza věcných skutečností. S cílem získání objektivnějších 

informací se v praxi doporučuje využít kombinaci několika metod a technik.  

Konkrétní informace o sledovaném problému v organizaci Biocel Paskov, a.s. byly 

získávány jak z primárních dat, tak z dat sekundárních. Při získávání primárních dat byla 

využita metoda dotazování, a to jak dotazování písemné, tak dotazování ústní. Pro účel 

seznámení se s organizací, její činností, strukturou a politikou v personální oblasti, byla 

provedena analýza věcných skutečností, která se týkala zkoumání interních materiálů firmy.  

Metoda dotazování zachycuje výpovědí lidí na zkoumanou oblast, tedy názory a postoje, 

které zastávají k danému tématu. Při získávání dat využitelných ke zpracování této diplomové 

práce bylo použito techniky individuálního osobního rozhovoru a písemného, respektive 

elektronického dotazování. Individuální osobní rozhovor jsem vedla s pracovnicí odboru 

personalistiky a komunikace, která se věnuje problematice vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

společnosti Biocel Paskov a.s. Následně jsem zpracovala dotazník, o jehož vyplnění jsem 

požádala zaměstnance firmy z různých oddělení, s různým stupněm odpovědnosti. Dotazník 

jsem zvolila především proto, že umožňuje za relativně krátkou dobu oslovit velké množství 

respondentů, je zcela anonymní. Po zkušenosti, kdy jsem ve stejné firmě zpracovávala 

bakalářskou práci, a návratnost dotazníků byla velmi vysoká, byl dotazník jednoznačnou 

volbou. V dotazníku jsem volila převážně otázky uzavřené, případně polootevřené. Pro 

respondenta je pak vyplnění dotazníku jednodušší a pro mě jako výzkumníka je 

vyhodnocování dotazníku snadnější.  
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

Na začátku 80. let 20. století buduje francouzsko-rakouské konsorcium firem 

Maschinenfabrik Andritz a Creusot Loire v severovýchodní části České republiky nový 

moderní závod na výrobu bělené buničiny. Tímto se začíná psát historie Biocelu Paskov a.s.  

 

3.1 Tradice, ekologie, kvalita 

Tradice – ekologie – kvalita 

Tři slova, která jasně vystihují společnost Biocel Paskov a.s., jenž se již léta věnuje výrobě 

buničiny. Pro vysokou kvalitu svého produktu, rostoucí produkci, důraz na ekologickou 

stránku výroby a prvotřídní služby poskytované stálým zákazníkům zaujímá Biocel 

Paskov a.s. důležité postavení na trhu.  

 

3.1.1 Tradice 

Biocel Paskov je akciová společnost sídlící v Moravskoslezském kraji. Tradice výroby 

buničiny v kraji sahá do konce 19. století, konkrétně do roku 1883, kdy započala produkce 

buničiny ve Vratimově. Nový závod v Paskově se začíná stavět roku 1979 a jeho výstavba je 

dokončena v roce 1983. V tomtéž roce je v Biocelu Paskov a.s. vyrobena první bělená 

buničina. O dva roky později firma vytváří nový produkt, krmné kvasnice VITEX. 

Ty vznikají jako vedlejší produkt při výrobě bělené buničiny. Z krmných kvasnic VITEX jsou 

připravovány krmné směsi pro hospodářská zvířata, potrava pro domácí mazlíčky 

a potravinářská ochucovadla. Biocel Paskov a.s. je v současnosti největším evropským 

producentem tohoto typu kvasnic. I přes tuto skutečnost však sulfitová buničina zůstává 

nosným produktem společnosti. 

Zlomový je pro firmu Biocel Paskov a.s. bezesporu rok 1990, respektive závěr roku 1989, 

kdy začíná v České republice fungovat tržní hospodářství. Firma je postavena na vlastní nohy 

a ocitá se na volném trhu. Bohužel v téže době probíhá ve světě krize papírenského průmyslu. 

Biocel Paskov a.s. se tak dostává do obrovských ztrát. Nevyhnutelné je jmenování nového 

managementu, což s sebou přináší restrukturalizaci a modernizaci výrobního zařízení. Podnik 

se dostává z červených čísel, vytváří si dobrou pověst a přitahuje zájem investorů.  Hodnota 

společnosti roste, její akcie jsou volně obchodovatelné na Burze cenných papírů. Situace 

firmy je velice příznivá a Biocel Paskov a.s. je zařazen mezi padesát firem, které určují 

cenový index pražské burzy.  
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Koncem 90. let společnost bojuje s nesourodou vlastnickou strukturou. Hlavní akcionáři 

proto hledají strategického partnera, který by přispěl ke sjednocení společnosti. Tím se roku 

2001 stává rakouská celulózo-papírenská skupina Heinzel Group. Od vstupu nového vlastníka 

posiluje organizace Biocel Paskov a.s. svou dosavadní pozici na mezinárodních trzích, je 

vysoce zisková a dostává se na nejvyšší ekonomickou úroveň a do nejlepší formy od dob 

svého vzniku. Mezníkem v historii společnosti je i rok 2010, kdy se Biocel Paskov a.s. stává 

členem rakouské skupiny Lenzing, jež je předním světovým výrobcem viskózového vlákna. 

Skupina Lenzing se stala většinovým vlastníkem, koupila 75 % akcií organizace, zbylých 25 

% akcií si ponechala skupina Heinzel. Dlouhodobě výborné výsledky, výrobní potenciál, 

kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci a všeobecný respekt vedly společnost Lenzing 

ke koupi většinového podílu a rozhodnutí okamžitě výrazně investovat do změny technologie 

a umožnit tak vedle výroby papírenské buničiny také výrobu buničiny viskózové. Pro Biocel 

Pasov a.s. je vstup nového vlastníka obrovskou příležitostí a příslibem úspěšné budoucnosti.  

 

3.1.2 Kvalita 

Svou kapacitou 280 000 tun patří Biocel Paskov a.s. mezi jednu z největších evropských 

komerčních celulózek. Rekordní výroba a prodej byly zaznamenány v roce 2007, kdy bylo 

vyrobeno 280 180 tun a prodáno 281 505 tun buničiny. Rok 2007 se zapsal do historie 

společnosti tučným písmem nejen zásluhou rekordní výroby a prodeje, ale také díky 

skutečnosti, že magnesiumbisulfitová bělená buničina, vyráběna v Paskově a nesoucí 

obchodní název VIAN-PASKOV, byla zařazena do databáze produktů, které vyhovuje 

podmínkám pro udělení SWAN označení papírenských výrobků.  

Firma Biocel Paskov a.s. je nositelem mnoha certifikátů. Jmenujme alespoň některé z nich. 

Jsou jimi certifikát systému zabezpečení jakosti podle normy ISO 9001, certifikát potvrzující 

konformitu zavedeného environmentálního managementu s normou ISO 14001. Společnost 

získala certifikát o zavedení systému BOZP podle specifikace OHSAS 18001:1999 a rovněž 

certifikát Spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C a Správná výrobní praxe GMP. Jedním 

z prvních podniků, kterým Český úřad bezpečnosti práce udělil osvědčení "Bezpečný 

podnik", byl právě Biocel Paskov a.s. Koncem roku 2009 byl Biocel Paskov a.s. certifikován 

dle FSC pro kontrolované dřevo a v prosinci roku 2011 byla společnost dle standardů FSC 

recertifikována. Na podzim roku 2011 proběhl ve společnosti audit GMO free týkající se 

krmných kvasnic, na jehož základě byl firmě vystaven certifikát GMO free – krmné kvasnice.  
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Organizace postupně zavádí nové technologie a přechází na nový výrobní program. 

Vedle stávajících produktů tak bude navíc vyrábět viskózovou buničinu, nejdůležitější 

surovinu používanou při výrobě viskózových vláken.  

 

3.1.3 Ekologie 

Mezinárodní skupina Lenzing klade při veškerých podnikatelských aktivitách a ve všech 

oblastech podnikání maximální důraz na ochranu životního prostředí a minimalizaci dopadu 

svých činností na něj. Ve všech organizacích, které jsou členem skupiny Lenzing, je plně 

zaveden systém řízení kvality, který je certifikován v souladu s normou ISO 9001 a s normou 

ISO 14001. Zaměstnanci společností sdružených ve skupině Lenzing jsou si vědomi dopadů 

jejich práce na životní prostředí. Jsou rovněž seznámeni s postupy a činnostmi, které tyto 

negativní vlivy pomáhají omezit. A právě tyto postupy uplatňují ve své každodenní pracovní 

činnosti. Správné aplikaci a efektivnímu výkonu pracovních činností značně přispívá 

propracovaný vzdělávací a školící systém určený zaměstnancům na všech pozicích, 

od dělníků přes střední management, až po management vrcholový.  

Společnost Biocel Paskov a.s. se snaží omezit svůj vliv na životní prostředí okolních obcí, 

proto v roce 2005 vybudovala a zprovoznila dopravní spojku z průmyslového komplexu 

na rychlostní silnici vedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku. Díky tomu kamiony, mířící 

do areálu Biocelu Paskov a.s., obydlené oblasti míjejí.  

Snahou je omezovat spalování fosilních paliv, provozovat zařízení spalující převážně 

obnovitelné zdroje. Jsou zpřísňovány limity emise skleníkových plynů do ovzduší. Všechna 

nová zařízení organizace musí splňovat parametry nejlepších dostupných technologií.  

Jasným cílem organizace v oblasti ekologie je využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

V současnosti Biocel Paskov a.s. pokrývá svou potřebu energie z 60 % vlastní výrobou 

a zbylých 40 % nakupuje z externí sítě. Do roku 2013 je počítáno s plným pokrytím potřeby 

elektrické energie svou vlastní výrobou.  
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3.2 Profil společnosti 

Podnikatelské aktivity společnosti Biocel Paskov a.s. jsou orientovány především 

na export. Až 94 % produkce firmy je vyváženo, především do evropských zemí. Největší 

množství bělené buničiny putuje do Itálie, Německa a také Číny.   

Buničina VIAN-PASKOV je vyráběná ve dvou variacích, VIAN ECO TCF a VIAN ECF. 

Zákazníci společnosti upřednostňují buničinu VIAN ECO TCF. Paskovská bělená buničina se 

používá zejména k výrobě hygienických výrobků, své zastoupení má také v produkci 

grafických papírů, lepenky, kartonů či obalových papírů. Více než 22 % produkce buničiny 

společnosti je využito v textilním průmyslu.  

Jak již bylo řečeno, hlavním biocelským produktem je bělená buničina VIAN-PASKOV. 

Výsledkem vedlejší výroby jsou krmné kvasnice VITEX a lignosulfonové plastifikátory 

prodávané pod obchodním názvem VIANPLAST. Krmné kvasnice se dodávají v sušené 

formě a využívají se jako složka směsí pro chovná zvířata. Díky kapacitě 24 000 tun je 

společnost Biocel Paskov a.s. největší evropský výrobce tohoto druhu kvasnic. Druhý vedlejší 

produkt, lignosulfonové plastifikátory VIANPLAST nachází využití zejména v metalurgii 

a ve stavebnictví, slouží jako přísada do malt a betonových směsí a pro úpravu měděných rud.  

Společnost Biocel Paskov je členem Moravskoslezského dřevařského klastru, Nadace 

Dřevo pro život a Asociace českého papírenského průmyslu. Spolu se sousedící pilou     

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. tvoří základ Moravskoslezského dřevařského klastru, 

jež má ambici stát se významným evropským centrem zpracování dřeva.  

Úsilím firmy Biocel Paskov a.s. je stát se světově uznávaným producentem tržní buničiny. 

Toho se snaží dosáhnout kvalitou výroby, individuálním přístupem ke každému zákazníkovi 

a zodpovědně prováděnou prací ve všech odděleních podniku.  

Tabulka shrnující základní ekonomické informace o společnosti za poslední tři roky, tedy 

za roky 2009 – 2011 je součástí strany 1 přílohy č. 2.  Záporná čísla v roce 2011 jsou 

důsledkem reorganizace výroby a přechodu na nový výrobní program.  

 

3.3 Organizační struktura společnosti Biocel Paskov a.s. 

V současnosti firma zaměstnává 389 zaměstnanců, z toho 260 na dělnických pozicích 

a 129 technicko-hospodářských pracovníků.  

Schéma organizační struktury je uvedeno na straně 1 přílohy č. 1.  
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3.4 Zaměstnanci firmy Biocel Paskov a.s. 

Společnost dlouhodobě staví své podnikatelské úspěchy především na svých 

zaměstnancích. Jejich zkušenosti a iniciativnost vycházejí z věrnosti vůči organizaci a již řadu 

let jsou zaměstnanci klíčovým zdrojem prosperity firmy Biocel Paskov a.s. Díky flexibilitě 

a ochotě zaměstnanců proběhly integrační procesy, spojené se změnou vlastníka v roce 2010, 

v relativně krátkém čase a bez negativního vlivu na běžný chod společnosti.  

Od roku 1983 do roku 1991 se počet pracujících v organizaci Biocel Paskov a.s. zvyšoval 

z původních 1394 na 1632 zaměstnanců. V roce 1992 došlo k mírnému poklesu, ovšem 

zlomový byl rok 1993, kdy bylo v rámci outsourcingu převedeno z firmy 350 zaměstnanců. 

Od té doby se množství zaměstnanců z důvodu optimalizace nákladů neustále snižuje až 

na současných 389. V původních plánech do roku 2014 bylo počítáno s mírným poklesem 

stavu zaměstnanců, přičemž v roce 2014 plánovala firma zaměstnávat 358 lidí. Situace se 

však v roce 2010 s novým vlastníkem změnila a bylo potřeba posílit některé provozní útvary. 

Tento trend pokračoval a v lednu roku 2012 počet zaměstnanců oproti lednu roku 2011 

vzrostl o 14 pracovníků.  

Fluktuace zaměstnanců se dlouhodobě pohybuje velmi nízko. V roce 2011 dosahovala 

fluktuace zaměstnanců 0, 01 %. Průměrná délka setrvání ve firmě Biocel Paskov a.s. je 22 let.  

Oblast řízení lidských zdrojů ve firmě Biocel Paskov a.s. spadá do činnosti odbor 

personalistiky a komunikace. Pracovníci tohoto odboru se zabývají získáváním a výběrem 

zaměstnanců, přijímáním a propouštěním zaměstnanců, vzděláváním zaměstnanců a jinými 

personálními činnostmi.  

Profesní a vzdělanostní struktura zaměstnanců společnosti je na vysoké úrovni. 

Z celkového počtu zaměstnanců vlastní výuční list 32 % zaměstnanců, středoškolské vzdělání 

má 48 % zaměstnanců a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnává organizace 18 % pracovníků. 

Pouze 2 % zaměstnanců společnosti Biocel Paskov a.s. má jen základní vzdělání.   

Organizace své zaměstnance podporuje také v  kulturních a sportovních aktivitách, 

zajišťuje jim kvalitní stravování a zaměřuje se na bezpečnost práce a ochranu zdraví 

zaměstnanců. Společnost zaměstnancům poskytuje dvouletý cyklus benefitního programu 

zdravotní kafetérie, pružnou pracovní dobu, příspěvek na penzijní připojištění a týden 

dovolené nad rámec legislativních povinností. Navíc zaměstnancům a jejich rodinným 

příslušníkům nabízí benefit v podobě zvýhodněných tarifů mobilního operátora. 
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Firma Biocel Paskov a.s. zařadila do svých aktivit program „Traineeship“. Tento program 

je vytvořený především pro mladé absolventy vysokých škol. S absolventem je sepsána řádná 

pracovní smlouva na konkrétní pozici a je zařazen do programu „Traineeship“. Koučem 

zaměstnance zařazeného do programu je jeho nadřízený. Zaměstnanec je pravidelně hodnocen 

dle Pravidel traineeshipu, účastní se školení pořádaných v rámci skupiny pro všechny 

trainees. Doba trvání programu je maximálně 2 roky. Během ní se u zaměstnance hodnotí 

jeho odborné i manažerské znalosti a dovednosti. Na konci programu dochází k finálnímu 

zhodnocení a trainee je zařazen na vyšší pozici. Především se jedná o náhrady za odchody 

do řádného starobního důchodu. 

Výhodou programu „Traineeship“ pro organizaci je, že si vysokoškolsky vzdělaného 

člověka může formovat podle svých požadavků a představ.  

Velmi dobré zkušenosti má firma Biocel Paskov a.s. s pokračováním dvouletého programu 

dlouhodobé praxe vybraných studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Program studentům umožňuje získat znalosti z praxe již během studia vysoké školy.  

 

V září roku 2011 byl do činnosti firmy zahrnut Program společenské odpovědnosti firem. 

Program vychází z firemní kultury a záměrů společnosti a integruje pozitivní postoje 

a praktiky do strategie organizace. Společnost tím dává najevo, že jejím cílem není 

pouze zisk, ale dlouhodobě si uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a okolí.  

Program společné odpovědnosti firem zahrnuje rovněž sociální oblast. Sem spadá již dříve 

zmíněný dvouletý cyklus benefičního programu, kvalitní stravování, penzijní připojištění, 

péče a ochrana zdraví při práci, ale také pozvání rodinných příslušníků zaměstnanců na oslavy 

výročí založení společnosti a možnost čerpat vybrané výhody z benefičního programu nejen 

pro zaměstnance, ale rovněž i pro jejich rodinné příslušníky. Organizace podporuje posílení 

interpersonálních vztahů dlouhodobou spoluprácí s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava a rovněž s Univerzitou Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou. 

Firma nespolupracuje pouze s vysokými školami, ale také se základními a středními školami 

sousedních obcí. Tento typ spolupráce je zaměřen především na životní prostředí, podporu 

vybavení škol informační technikou a zařízením pro výtvarné činnosti. Biocel Paskov a.s. 

každoročně poskytuje praxi studentům třetích ročníků Střední průmyslové školy chemické 

akademika Heyrovského v Ostravě, pořádá pro ně exkurze a přispívá na materiálové 

vybavení. Partnerství poskytuje rovněž neziskovým organizacím, pomáhá při živelných 

katastrofách, podporuje handicapované občany a volnočasové aktivity dětí a mládeže.   



41 
 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

Vstřícné vedení společnosti Biocel Paskov a.s. mi umožnilo seznámit se s chodem 

organizace a získat tak konkrétní informace o systému vzdělávání a rozvoje v ní 

aplikovaného.  

Prostřednictvím rozhovoru s vedoucím odboru personalistiky a komunikace, některými 

vedoucími pracovníky a studiu interních směrnic jsem měla možnost udělat si představu 

o systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců prováděného společností Biocel Paskov a.s. 

 

4.1 Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Vedení společnosti Biocel Paskov a.s. si uvědomuje důležitost zaměstnanců a jejich 

kvalifikace zejména v závislosti na hospodářských výsledcích. Vytváření co nejlepších 

podmínek pro neustálé zvyšování výkonnosti zaměstnanců je jedním z hlavních cílů 

personálního rozvoje společnosti. Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je stanoven 

s ohledem na vizi a strategické cíle organizace. Své aktivity v oblasti vzdělávání a rozvoje 

pracovníků směřuje jak na vedoucí pracovníky, tak na řádové zaměstnance. V obou případech 

je věnována pozornost přípravě zaměstnanců pro kvalifikované plnění současných pracovních 

úkolů i pro odborné plnění úkolů budoucích. Aktivita není pochopitelně pouze na straně 

vedení organizace, nutná je rovněž aktivní účast jednotlivých zaměstnanců. Od nich se 

očekává ochota vzdělávat se a v co nejširší míře aplikovat nově získané znalosti a dovednosti 

při výkonu své práce.  

Problematika vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Biocel Paskov a.s. je 

podrobně zpracována ve směrnici S 531 Organizace vzdělávání. Jak je v úvodu směrnice 

uvedeno, jejím účelem je stanovení postupů při organizaci a zajišťování vzdělávacích akcí 

a vzdělávání v Biocel Paskov a.s. Směrnice rovněž popisuje způsob, kterým se průběžně 

prověřují schopnosti a znalosti zaměstnanců, určují se požadavky a postup při jejich 

vzdělávání. Uvedená směrnice se týká všech zaměstnanců společnosti Biocel Paskov a.s. a je 

prováděna každoročně sestavovaným plánem vzdělávání zaměstnanců, který má jednoletou 

platnost. Obsahem plánu jsou interní a externí odborné kurzy, skupinové kurzy a jazykové 

kurzy. Jednoroční plán vzdělávání se pochopitelně odvíjí od konkrétních potřeb vzdělávání 

v organizaci, na vědomí jsou brány požadavky vedoucích pracovníků a pochopitelně 
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i individuální potřeby zaměstnanců. Jednotlivé plány sestavuje vzdělávací středisko 

ve spolupráci s personálním oddělením a vedoucími pracovníky jednotlivých útvarů 

organizace. Financování vzdělávacích aktivit je obsaženo ve finančním plánu, přičemž je 

počítáno i s určitou rezervou pro případ vzniku potřeby vzdělávání, která nastane v průběhu 

roku.  

Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě Biocel Paskov a.s. organizuje 

vzdělávací středisko. Průběh vzdělávání je zaznamenáván v elektronické podobě ve formě 

„Výkazu kurzu, vzdělávací akce“. Vzdělávací středisko současně ukládá doklady o kurzech, 

školeních a vzděláváních, které zaměstnanci absolvují mimo společnost na vlastní náklady.  

Manažeři jsou zodpovědní za vzdělávání a rozvoj svých podřízených pracovníků. 

Na základě potřeb a cílů organizace sestavují plány vzdělávání a rozvoje pracovníků svých 

útvarů. Důležitým východiskem jim jsou nejen potřeby organizace a oddělení, ale také 

individuální potřeby zaměstnanců, předpoklady výkonu jejich pracovních činností 

a dosavadní znalosti, schopnosti a dovednosti jednotlivých pracovníků. Povinností vedoucích 

pracovníků je také ověření si znalostí a dovedností podřízených zaměstnanců nabytých 

v průběhu vzdělávacího procesu. Je-li využito vzdělávání externími agenturami, je nutno 

spolu s ověřením získaných znalostí a dovedností zhodnotit také efektivitu vzdělávání. 

Za koncepci a organizaci vzdělávání odpovídá vzdělávací středisko společnosti, které rovněž 

poskytuje poradenství v této oblasti interním zaměstnancům.  

 

4.2 Úloha vedoucích pracovníků 

Management společnosti Biocel Paskov a.s. si plně uvědomuje důležitost vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců a jeho vliv na hospodářské výsledky, jméno a konkurenceschopnost 

organizace. Odbornou přípravu zaměstnanců, nabývání nových a rozšiřování stávajících 

vědomostí a dovedností vnímá jako neoddělitelnou součást pracovního procesu v organizaci. 

Jak již bylo uvedeno, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě organizuje úsek vzdělávání 

spolu s personálním útvarem a managementem společnosti. Ti reagují na potřeby organizace, 

na nové trendy, ale především na konkrétní potřeby zaměstnanců. Výrazným článkem 

v procesu vzdělávání jsou vedoucí zaměstnanci, kteří mají oprávnění na jednotlivých stupních 

řízení ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat 

jejich práci. Ve smyslu vzdělávání zaměstnanců jsou dle směrnice S 531 Organizace 

vzdělávání vedoucí pracovníci zodpovědní za: 

• prověřování úrovně schopností a znalostí podřízených zaměstnanců,  
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• přezkoušení a kontrolu platnosti dokladů souvisejících s výkonem funkce,  

• určení případných dalších požadavků na vzdělání, 

• určení potřeby profesního výcviku u podřízených zaměstnanců, 

• určení obsahové náplně profesního výcviku, 

• určení četnosti provádění profesního výcviku, 

• určení způsobu vyhodnocení účinnosti profesního výcviku. 

 

4.3 Postup procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců  

Struktura vzdělávání ve společnosti Biocel Paskov a.s. je odlišná u nových zaměstnanců 

a kmenových zaměstnanců. Nový zaměstnanec prochází po nástupu do zaměstnání 

adaptačním procesem, jehož délku stanovuje vedoucí střediska. Zaměstnanec oddělení 

personalistiky a komunikace zašle nadřízenému nového zaměstnance „Zácvikový plán“ 

a zajistí novému zaměstnanci vstupní školení. Adaptační proces následně probíhá přímo 

na pracovišti a je řízen vedoucím příslušného hospodářského střediska, který prostřednictvím 

přímého nadřízeného zaměstnance zajistí proškolení nového zaměstnance a je zodpovědný 

za jeho zaškolení.  Další vzdělávání se pak odvíjí od specifických potřeb příslušného 

hospodářského střediska. Po ukončení adaptačního procesu předá nadřízený nového 

zaměstnance vyplněný „Zácvikový plán“ personálnímu referentovi k založení a zajištění 

případného vzdělávání.  

Stávající neboli kmenový zaměstnanec může v rámci vzdělávacího procesu projít 

zvyšováním kvalifikace nebo prohlubováním kvalifikace.   

 

4.3.1 Zvyšování kvalifikace 

Zvyšování kvalifikace probíhá formou studia na odborných školách (učiliště, střední škola, 

vysoká škola) nebo prostřednictvím některých kurzů a školení, formou zaučení či zaškolení. 

Pokud je zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele, je zaměstnanci poskytnuta 

náhrada mzdy a pracovní úlevy. Iniciativa a aktivita při zvyšování kvalifikace je čistě 

na straně zaměstnance, jež si podá žádost, kterou musí schválit vedení společnosti na základě 

vyjádření přímého nadřízeného.  
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4.3.2 Prohlubování kvalifikace 

Školení, kurzy a studium při zaměstnání spadají do prohlubování kvalifikace. Ta zahrnuje 

především základní kurzy, opakovací školení a přezkoušení, školení BOZP a PO, odborná 

externí a interní školení, jazykové vzdělávání a počítačové dovednosti. Účast na kterékoliv 

z těchto forem vzdělávání může být zaměstnanci uložena a zaměstnanec ji musí absolvovat, 

za účast mu přísluší mzda dle mzdových předpisů platných ve společnosti Biocel Paskov a.s. 

Nedostaví-li se zaměstnanec na určené školení, je toto považováno za porušení povinnosti, 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k výkonu zaměstnání. Požadavek na 

absolvování zaměstnance některého z těchto forem vzdělávání podává vedoucí hospodářského 

střediska vzdělávacímu středisku.  

 

4.3.3 Základní kurzy 

Základní kurzy představují veškerá školení, která zaměstnanec potřebuje k výkonu svého 

povolání, přičemž schopnost vykonávat takové povolání vyžaduje absolvování příslušného 

kurzu, složení určité zkoušky apod. Přehled nabízených kurzů je zveřejňován v nabídce plánu 

vzdělávacích aktivit na každý rok, jež je dostupný na intranetu. Požadavek na základní kurz 

podává vedoucí zaměstnanec vzdělávacímu středisku a to na základě vzniku potřeby vyškolit 

zaměstnance pro výkon funkce na jeho pracovišti. Absolventům kurzů je vystaven certifikát 

o úspěšném absolvování kurzu, který musí předložit svému nadřízenému před výkonem 

příslušné práce. Některá školení je potřeba absolvovat opakovaně, což vychází z platných 

zákonů a norem, a jsou povinná pro všechny zaměstnance, kteří vlastní osvědčení 

ze základního kurzu a danou činnost vykonávají a nadále i vykonávat budou.  

 

4.3.4 Kurzy cizího jazyka 

Zaměstnanci společnosti Biocel Paskov a.s. mají rovněž možnost zúčastnit se výuky cizích 

jazyků. Mohou volit mezi individuálně organizovaným kurzem angličtiny, individuálně 

organizovaným kurzem dalšího cizího jazyka nebo kurzem angličtiny one-to-one. U kurzů 

angličtiny, případně jiného cizího jazyka, individuálně organizovanými zaměstnanci mají tito 

zaměstnanci nárok na finanční příspěvek. Finanční příspěvek je zaměstnanci přiznán 

v případě, že je znalost konkrétního cizího jazyka obsažena v kvalifikačních požadavcích 

pro danou pracovní pozici.  
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Směrnice S 531 Organizace vzdělávání stanovuje konkrétní výši finančního příspěvku 

společnosti na kurz anglického či jiného cizího jazyka na jeden školní rok: 

 

Pro dosažení požadované úrovně pro danou pozici:  100 % nákladů, max. 6 000 Kč 

Po dosažení požadované úrovně pro danou pozici v následujících třech po 
sobě jdoucích letech:  

 

 

Pro udržení požadované úrovně 

v prvním roce: 
75 % nákladů, max. 6 000 Kč 

Pro udržení požadované úrovně ve 

druhém a třetím roce:  
50 % nákladů, max. 6 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interní směrnice S 531 Organizace vzdělávání 

            

Získání finančního příspěvku na výuku dalšího cizího jazyka je podmíněno dvěma kritérií: 

již dosaženou požadovanou úrovní znalosti angličtiny a využití jiného cizího jazyka 

na současné nebo plánované pozici. Přičemž obě tato kritéria musejí být splněna zároveň. 

Finanční příspěvek společnosti je pak stejný jako v případě anglického jazyka.  

Kurzy angličtiny one-to-one zajišťuje pro své zaměstnance organizace. Příslušný člen 

představenstva nominuje zaměstnance do kurzu na základě kvalifikačních požadavků 

pro danou pozici a využití cizího jazyka při výkonu současné nebo plánované funkce. 

I v tomto případě musí být pro nominaci splněna obě kritéria současně.  

 

4.3.5 Povinná školení související s vykonávanou pracovní pozicí 

Vyžaduje-li to pracovní pozice, absolvují zaměstnanci společnosti Biocel Paskov a.s. 

školení zaměstnanců vstupujících na provozovanou dopravní cestu, školení BOZP, školení 

PO, školení k havarijní připravenosti. Školení zaměstnanců vstupujících na provozovanou 

dopravní cestu provádí vedoucí zaměstnanec v souladu s interními směrnicemi. Školení 

BOZP je rozděleno do tří stupňů. První stupeň školení BOZP absolvuje každý zaměstnanec 

při nástupu do zaměstnání v rámci vstupního školení. Druhý stupeň školení BOZP probíhá 

na pracovišti, kde přímý nadřízený školí zaměstnance dle podnikových směrnic z požárních 

a bezpečnostních předpisů týkajících se konkrétního pracoviště. Třetí stupeň školení BOZP 

musí absolvovat všichni vedoucí zaměstnanci do tří měsíců od nástupu do funkce. Tento 

stupeň školení je odlišný pro zaměstnance pracující ve výrobě a pro zaměstnance 

mimo výrobu. Školení je opět prováděno na základě interních předpisů a směrnic. Podobně je 
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to i se školením PO. To musí absolvovat každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání 

v rámci vstupního školení. Následuje školení zaměstnanců přímo na pracovišti. Vedoucí 

pracovníci jsou pak školeni o PO při nástupu do funkce.  

Dle nařízení generálního ředitele společnosti Biocel Paskov a.s. je jednou ročně prováděno 

školení týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové 

společnosti. Toto školení jsou povinni absolvovat všichni zaměstnanci zařazeni do HS 1600, 

všichni zaměstnanci odboru prodeje a všichni zaměstnanci odboru nákupu. Do skupiny 

označené zkratkou HS 1600 spadají všichni zaměstnanci středního a vyššího managementu.  

Na jednotlivé vzdělávací akce se zaměstnanci přihlašují prostřednictvím přihlášky, 

kterou potvrzuje jejich bezprostřední nadřízený. Po ukončení vzdělávací akce předloží 

zaměstnanec vzdělávacímu středisku společnosti osvědčení o vzdělávací akci a vypracované 

hodnocení dodavatele akce.  

Je-li potřeba zajistit shodné odborné školení více zaměstnancům najednou, existují tři 

způsoby, jak toto provést. Na příslušný kurz mohou být vysláni všichni zaměstnanci, 

nebo mohou být vysláni pouze dva až tři zaměstnanci, kteří následně zpracují školící 

materiály a interně vyškolí ostatní zaměstnance, nebo vzdělávací středisko společnosti Biocel 

Paskov a.s. zajistí lektora, který odborné školení provede interní formou.  

 

V případě, že zaměstnanec přechází ve společnosti Biocel Paskov a.s. na jiné pracoviště, 

musí projít školením, na kterém bude seznámen s chodem, pracovními postupy a předpisy 

nového pracoviště. Stejně jako při nástupu do zaměstnání je potřeba vyplnit „Zácvikový 

plán“, který vedoucí zaměstnanec následně předá personálnímu referentovi.  

Jednotlivé plány vzdělávacích aktivit, včetně finančního plánu, jsou sestaveny tak, 

aby bylo možné v průběhu plánovacího období pružně reagovat na neočekávané potřeby 

vzdělávání, změny v interních směrnicích, bezpečnostních předpisech a jiných předpisech 

i z hlediska environmentálního.  

 

V současné době probíhá ve firmě Biocel Paskov a.s. školení IT dovedností zaměřené 

na operační systém MS Office 2010. Kurzu se účastní 60 zaměstnanců, probíhá od února 

do dubna a je organizován Moravskoslezským dřevařským klastrem, jehož je Biocel Paskov 

a.s. jedním ze zakládajících členů. Kurz IT dovedností je financován prostřednictvím 

evropských fondů a pro zaměstnance společnosti Biocel Paskov a.s. je zdarma.  

Čtyři vybraní zaměstnanci, kteří se připravují na manažerskou pozici, nyní absolvují kurzy 

manažerských dovedností. Tyto kurzy jsou zaměřeny na komunikační dovednosti, mezilidské 
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vztahy, týmovou spolupráci, motivaci a strategické plánování. Čtyři pracovníci úseku prodeje 

navštěvují semináře o prodeji. Dalších deset osob oddělení prodeje studuje anglický jazyk. 

Kurz je zaměřen na prezentaci, vyjednávání, korespondenci a obchodní terminologii. Všechny 

výše uvedené kurzy byly a jsou pořádány MSDK v rámci projektu OP LZZ „Efektivní 

vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK“.  

Na náklady firmy nyní jeden zaměstnanec společnosti Biocel Paskov a.s. navštěvuje 

certifikační kurz pro účetní. Na vlastní náklady studují při zaměstnání čtyři pracovníci.  

V rámci vzdělávání zaměstnanců firma Biocel Paskov a.s. nejčastěji spolupracuje 

s agenturou Tempo Ostrava, Controller Institut Praha a Top Vision Praha.  

 

4.4 Náklady na vzdělávání jednotlivých zaměstnanců 

Součástí směrnice S 531 je i stanovení nákladů jednotlivých skupin zaměstnanců 

na vzdělávací akce. V tabulce 4.1 jsou vždy uvedeny maximální náklady na jednu vzdělávací 

akci pro jednoho zaměstnance.  

 

Tab.: 4.1. Náklady na vzdělávací akce 

Skupina zaměstnanců Náklady 

Vedoucí odborů, provozů do 3 000 Kč 

Vedoucí odborů v úseku člena 

představenstva zodpovědného za správu, 

obchod a administrativu 

do 3 000 Kč 

Člen představenstva zodpovědný za finance 

a controlling 

do 20 000 Kč 

Člen představenstva zodpovědný za výrobu a 

techniku 

do 20 000 Kč 

Člen představenstva zodpovědný za správu, 

obchod a administrativu 

nad 20 000 Kč a nad 3 000 Kč v úseku člena 

představenstva zodpovědného za správu, 

obchod a administrativu 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle interní směrnice S 531 Organizace zaměstnání 
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4.5 Hodnocení efektivity vzdělávacího procesu 

Interní směrnice S 531 Organizace vzdělávání stanovuje také způsob hodnocení efektivity 

vzdělávacích procesů. Vedoucí pracovník stanoví cíl, kterého má být vzděláváním dosaženo, 

a zároveň dobu v rozmezí jednoho až šesti měsíců, kdy bude vyhodnocen skutečný stupeň 

dosažení určeného cíle. Vyhodnocení provádí vedoucí zaměstnanec pomocí desetistupňové 

stupnice. Vyplněný a podepsaný formulář je následně předán vzdělávacímu středisku. Je-li 

při vzdělávání využito spolupráce s externí agenturou, každý zaměstnanec po skončení 

vzdělávací akce provede její hodnocení. Hodnotí se obsahová i organizační stránka vzdělávací 

akce a také lektor kurzu. Vzdělávací středisko toto hodnocení využívá pro následné 

monitorování vzdělávacích agentur.  

 

4.6 Výzkumné šetření 

Předchozí kapitoly týkající se analýzy současného stavu v oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců společnosti Biocel Paskov a.s. byly sepsány na základě informací, které byly 

poskytnuty personálním útvarem organizace. Následující text je zpracován na základě 

výzkumného šetření provedeného ve firmě. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3 Metodologie, v rámci výzkumu byl vytvořen dotazník, 

o jehož vyplnění byli požádáni zaměstnanci firmy z různých oddělení, pracující na různých 

hierarchických úrovních. Důvodem bylo získání co nejobjektivnějších výsledků výzkumu. 

THP pracovníci byli za pomoci odboru personalistiky a komunikace osloveni prostřednictvím 

e-mailu. Zaměstnanci na dělnických pozicích nemají firemní e-mail, proto byli osloveni 

mistři, kteří následně dotazníky rozdali svým podřízeným a poté vyplněné dotazníky 

vysbírali.  

Není tomu dlouho, co ve firmě probíhalo dotazníkové šetření na podobné téma v rámci 

zpracování jiné diplomové práce. Zaměstnanci proto neměli zájem vyplňovat další dotazník, 

týkající se jejich vzdělávání a rozvoje. Z toho důvodu byla očekávána nižší návratnost 

dotazníků. Z dělnických pozic bylo v pořádku vyplněno 88 dotazníků z celkového počtu 260 

dělníků, u THP bylo kompletně vyplněno 84 dotazníků z celkového počtu 129 THP. 

Mezi THP jsou zařazeni i pracovníci na manažerských pozicích.  

Dotazník obsahuje celkem 28 otázek. Převážně se jedná o otázky uzavřené a polootevřené, 

pět otázek je identifikačních. Dotazování bylo zcela anonymní. Dotazník je 

uveden v příloze č. 3.  
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4.7 Vyhodnocení výzkumného šetření 

Jednotlivé odpovědi na otázky položené v dotazníku byly zaznamenány do tabulky 

vytvořené v programu Microsoft Excel. V témže programu byla data následně zpracována. 

Byly provedeny základní statistické výpočty a sestaveny grafy, na kterých jsou výsledky 

nejlépe patrné. Veškeré výsledky výzkumného šetření jsou uvedeny v textu níže.  

Všechny otázky byly zpracovány pro celý soubor, ale také samostatně pro skupinu dělníků 

a skupinu technických a administrativních pracovníků. Zaměstnanci, kteří vyplnili dotazník, 

jsou z 87 % ve firmě Biocel Paskov a.s. zaměstnání déle než 15 let. Tento fakt potvrzuje 

dlouhodobě nízkou fluktuaci zaměstnanců zmíněnou v kapitole 3.4, ale dle této identifikační 

otázky nemá smysl výzkum zpracovávat. Podobně je tomu i u ostatních identifikačních otázek 

týkajících se věku a pohlaví respondentů. Převažují muži a lidé s věkem v rozmezí 36 – 55 let.  

 

Otázka č. 1 Považujete firemní vzdělávání za důležité? 

Většina dotázaných považuje firemní vzdělávání za důležité. Pouhé 3 % respondentů 

nepřikládají vzdělávání ve firmě důležitost. Grafy 4.1 a 4.2 ukazují jednotlivé poměry 

odpovědí u celkového souboru a THP. Překvapivě všichni respondenti spadající do skupiny 

dělníků odpověděli, že firemní vzdělávání je pro ně rozhodně nebo spíše důležité. 

Z celkového počtu 84 (absolutní počet) technických a administrativních pracovníků, kteří se 

zúčastnili průzkumu, jich 5 % nepovažuje vzdělávání za důležité.  

 

Graf 4.1 Důležitost firemního vzdělávání 
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Graf 4.2 Důležitost firemního vzdělávání - THP 

 

 

Otázka č. 2 Jak často podle Vás probíhá vzdělávání ve společnosti Biocel 

Paskov a.s.? 

Většina dotázaných tvrdí, že vzdělávání ve firmě Biocel Paskov a.s. probíhá spíše často. 

Ale více než čtvrtina respondentů má názor opačný. Podle nich by vzdělávání ve firmě mělo 

probíhat častěji, než je tomu nyní.  

  

Graf 4.3 Frekvence vzdělávání ve firmě Biocel Paskov a.s. 
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Zaměstnancům zastávající dělnickou pozici současný systém vzdělávání vyhovuje, jak je 

patrné z dalších otázek uvedených níže. Celé výzkumné šetření ukázalo, že jsou to především 

technicko-administrativní pracovníci, kteří vidí v systému vzdělávání určité nedostatky. 

Mnohem kritičtější jsou ale technicko-administrativní pracovníci. Jak je možno vidět v grafu 

4.4, více než polovina THP považuje frekvenci vzdělávání v organizaci za nízkou.  

 

Graf 4.4 Frekvence vzdělávání ve firmě Biocel Paskov a.s. - THP 

 

 

Otázka č. 3 Jste dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání a 

rozvoje ve firmě Biocel Paskov a.s.? 

Co se týče informovanosti, jsou výsledky převážně pozitivní. Celkem 88 % respondentů se 

cítí být dobře informováno o možnostech vzdělávání ve společnosti Biocel Paskov a.s.  

Názorně to vidíme na následujících grafech.  
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Graf 4.5 Informovanost ze strany vedení firmy 

 

 

Dělníci jsou opět stoprocentně spokojeni, všichni dotázaní jsou dostatečně informováni. 

Odlišný názor mají THP, ale ani tady nepřevažuje záporné mínění. Spíše málo informovaných 

se cítí být 24 % zaměstnanců na pozicích THP. Odpovědi týkající se informovanosti u THP 

jsou znázorněny v grafu 4.6.  

 

Graf 4.6 Informovanost ze strany vedení firmy - THP 
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Otázka č. 4 Jsou vzdělávací programy a plány ve firmě Biocel Pasko a.s. 

dostatečně srozumitelné? 

Následující graf 4.7 zaznamenává výsledky na otázku, zda jsou vzdělávací programy 

a plány ve firmě dostatečně srozumitelné. Jak můžeme vidět, téměř všichni dotázaní nemají 

problém s porozuměním firemních vzdělávacích programů.  

 

Graf 4.7 Srozumitelnost vzdělávacích programů 

 

 

Otázka č. 5 Jaký typ vzdělávání jste v průběhu působení ve firmě Biocel 

Paskov a.s. absolvoval/a? 

V rámci výzkumného šetření jsem se rovněž zajímala o to, jaké typy vzdělávacích akcí 

jednotliví zaměstnanci absolvovali. Převážná většina se zúčastnila odborných kurzů a školení. 

Zajímavé je to se školením BOZP a PO. Interní směrnice nařizuje absolvovat školení BOZP 

a PO všem zaměstnancům, kteří nastupují do zaměstnání. Školení se provádí v rámci 

vstupního školení. Z tohoto důvodu by měli všichni dotázaní zaměstnanci uvěst školení 

BOZP a PO jako jedno z těch, které absolvovali. Takto však odpovědělo pouze 137 (absolutní 

počet) respondentů, jak je patrné z grafu 4.8. Pravděpodobně 35 (absolutní počet) dotázaných 

si již na toto školení nepamatuje, jelikož jej absolvovali před mnoha lety.  
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Graf 4.8 Absolvované typy vzdělávání 

 

 

Z grafu 4.8 vyplývá, že 4 (absolutní počet) respondenti absolvovali i jiná školení, než která 

jsou obsahem nabízených odpovědí. Jeden respondent uvedl počítačový kurz, druhý licenční 

studium, třetí kurz interního auditora systému QMS, EMS, SMS, GMP, FSC a C-o-C, čtvrtý 

environmentální aspekty. Všechny tyto kurzy bychom však mohli zahrnout mezi odborné 

kurzy a školení.  

 

Otázka č. 6 Kde vzdělávací akce probíhaly? 

K průběhu vzdělávacích akcí se vztahovala řada otázek. Nejprve bylo zjišťováno, kde se 

vzdělávací akce konaly. Převážná většina respondentů uvedla, že vzdělávací akce probíhaly 

jak na pracovišti, tak mimo něj. Pouhých 11 % respondentů absolvovalo vzdělávací akce 

pouze na pracovišti a 6 % pouze mimo pracoviště.  

Budeme-li zkoumat jednotlivé skupiny pracovníků odděleně, pak 80 % dělníků 

absolvovalo vzdělávací akce na pracovišti i mimo něj, zbylých 20 % dělníků pak pouze 

na pracovišti. Obráceně je to pak u THP, kde nikdo z dotázaných neabsolvoval vzdělávací 

akce pouze na pracovišti, 13 % THP absolvovalo vzdělávací akce pouze mimo pracoviště 

a 87 % THP na pracovišti i momo pracoviště.  
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Graf 4.9 Místo konání vzdělávací akce 

 

 

Otázka č. 7 Která metoda byla využita při Vašem vzdělávání na 

pracovišti? 

Nejčastěji metodou využívanou při vzdělávání pracovníků společnosti na pracovišti byla 

instruktáž při výkonu práce, nejméně častou pak asistování. Dotázaní dělníci uvedli pouze tři 

metody, které během vzdělávacích akcí absolvovali, a sice instruktáž při výkonu práce, rotaci 

práce a pracovní porady. Technicko-administrativní pracovníci měli možnost poznat vícero 

metod, přičemž mezi tři nejčastější patří instruktáž při výkou práce, pracovní porady 

a coaching. Konkrétní výsledky zachycuje graf 4.10.  
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Graf 4.10 Metody využívané při vzdělávání na pracovišti 

 

 

Otázka č. 8 Která metoda byla využita při Vašem vzdělávání mimo 

pracoviště? 

 

Graf 4.11 zobrazuje odpovědi na otázku, které metody byly nejčastěji využívané 

při vzdělávání mimo pracoviště. V tomto případě je nejčastěji využívanou metodou 

přednáška, případně demonstrování. Ostatní odpovědi jsou téměř zanedbatelné.  

 

Graf 4.11 Metody využívané při vzdělávání mimo pracoviště 
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Otázka č. 9 Která z metod vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje? 

Ze všech uvedených metod zaměstnancům firmy nejvíce vyhovuje instruktáž při výkonu 

práce, pracovní porady, přednášky a demostrování. Vzhledem k výsledkům z předchozích 

dvou grafů je toto zjištění pochopitelné. V grafu 4.12 vidíme 4 (absolutní počet) odpovědi 

v kolonce Jiné. Všechny tyto odpovědi byly stejné a respondenti uvedli, že každá z metod jim 

vyhovuje v jiné situaci.  

 

Graf 4.12 Metody vyhovující nejvíce 

 

 

Otázka č. 10 Který ze vzdělávacích kurzů či školení Vámi absolvovaných 

považujete za nejpřínosnější pro výkon Vaší pracovní pozice 

ve společnosti Biocel Paskov a.s.? 

Z absolvovaných vzdělávacích akcí považuje téměř polovina respondentů odborné kurzy 

a školení za nejpřínosnější pro výkon jejich současné pracovní pozice, což je patrné 

z grafu 4.13.  
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Graf 4.13 Nejpřínosnější vzdělávací akce pro výkon pracovní pozice 

 

 

Otázka č. 11 Který ze vzdělávacích kurzů či školení Vámi absolvovaných 

považujete za nejpřínosnější pro Váš osobní rozvoj? 

Ovšem v rámci svého osobního rozvoje si respondenti uvědomují důležitost nejen 

odborného vzdělání, ale rovněž znalost cizích jazyků. Toto jasně vidíme v grafu 4.14 

uvedeném níže.  

 

Graf 4.14 Nejpřínosnější vzdělávací akce pro osobní rozvoj zaměstnance 
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Otázka č. 12 Který ze vzdělávacích kurzů či školení Vámi absolvovaných 

považujete za nejméně přínosný pro výkon Vaší pracovní 

pozice ve společnosti Biocel Paskov a.s.? 

Naopak nejméně přínosné pro výkon své pracovní pozice považují dotázaní školení 

týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové 

společnosti, v grafu 4.15 uvedené jako školení ZOHS. Záporně se k tomuto školení vyjádřilo 

48 % respondentů.  

 

Graf 4.15 Nejméně přínosná vzdělávací akce pro výkon pracovní pozice 

 

 

Otázka č. 13 Využíváte znalosti a dovednosti nabyté v průběhu vzdělávací 

akce v praxi? 

Příjemný je však pohled na graf 4.16, který znázorňuje odpovědi na otázku týkající se 

využití znalostí a dovedností, které zaměstnanci získali v průběhu vzdělávací akce. Až 87 % 

dotázaných využívá nabyté znalosti a dovednosti jak při výkonu pracovní pozice, 

tak v osobním životě.  
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Graf 4.16 Využití nabytých znalostí a dovedností 

 

 

Otázka č. 14 Máte možnost podílet se na výběru vzdělávacích akcí, kterých 

se účastníte? 

Následující graf 4.17 naopak přináší negativní výsledek. Až 59 % zaměstnanců nemá 

možnost podílet se na výběru vzdělávacích akcí, kterých se účastní. Připomínky k tomuto 

faktu jsou uvedeny v doporučeních níže.  

 

Graf 4.17 Podíl zaměstnanců na výběru vzdělávacích akcí 
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Otázka č. 15 Jsou podle Vás školení a kurzy nabízené společností Biocel 

Paskov a.s. pro výkon Vaší pozice dostačující? 

Celkově však respondenti hodnotí množství nabízených vzdělávacích akcí za dostatečné. 

A to jak pro výkon dané pracovní pozice, tak pro osobní rozvoj. Jak vyplývá z grafu 4.18, 

kladně hodnotí nabízené kurzy až 93 % respondentů. Množství nabízených kurzů je 

podle nich pro správný výkon funkce dostačující.  

 

Graf 4.18 Dostatečné množství nabízených kurzů pro správný výkon pracovní pozice 

 

 

Otázka č. 16 Jsou podle Vás školení a kurzy nabízené společností Biocel 

Paskov a.s. dostačující pro Váš osobní rozvoj? 

 

Graf 4.19 se týká osobního rozvoje a stejně jako v předchozím případě se i tady valná 

většina respondentů shoduje na tom, že nabízené kurzu jsou pro jejich osobní rozvoj 

dostačující. 
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Graf 4.19 Dostatečné množství nabízených kurzů pro osobní rozvoj zaměstnanců 

 

 

Otázka č. 17 Který typ školení nebo kurzu byste rád/a absolvoval/a? 

V grafu 4.20 je možno vidět kurzy, o které mají zaměstnanci firmy Biocel Paskov a.s. 

největší zájem. Jsou jimi kurzy cizích jazyků, školení odborných znalostí a kurzy 

informačních technologií. Rozhodně nejmenší zájem projevili zaměstnanci o teambuilding 

a kurzy manažerských dovedností.  

 

Graf 4.20 Kurzy vzbuzující zájem zaměstnanců 
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Otázka č. 18 Absolvujete, případně jste absolvoval/a i jiné vzdělávací 

kurzy, než které nabízí firma Biocel Paskov a.s.? 

S ohledem na výsledky znázorněné v grafech 4.18 a 4.19, je pak zajímavá skutečnost, 

že až 45 % technicko-hospodářských pracovníků navštěvuje i jiné kurzy, než jen ty, které jsou 

jim nabízeny ze strany organizace. Oproti tomu žádný z dotázaných dělníků nemá zájem 

navštěvovat i jiné vzdělávací akce, než které jsou mu nabízeny firmou. Jednotlivá procenta 

jsou zaznamenána v tabulce 4.2.  

 

Tab. 4.2 Kurzy absolvované na vlastní náklady 

 Dělníci THP Celkem 

NE 100 % 56 % 78 % 

ANO 0 % 45 % 22 % 

         Z toho: Kurzy cizích jazyků 0 % 55 % 56 % 

 Odborné kurzy 0 % 45 % 44 % 

 

Žádný z 88 (absolutní počet) dělníků neabsolvuje jiné vzdělávací kurzy, než které jim jsou 

nabízeny firmou. Z celkového počtu 84 (absolutní číslo) THP navštěvuje vzdělávací akce 

na vlastní náklady 38 (absolutní počet) pracovníků, což představuje 45 % 

z celkového počtu THP.  

 

Otázka č. 19 Jste ze strany podniku, vedoucích pracovníků a nadřízených 

motivován/a k dalšímu vzdělávání (např. finanční odměny, 

možnost postupu na jinou pozici)?  

S motivací zaměstnanců ze strany podniku v oblati vzdělávání a rozvoje je to rozporuplné. 

Až třetina dotázaných se necítí být motivována k dalšímu vzdělávání ze strany vedení 

podniku, vedoucích pracovníků a nadřízených. Ovšem zbylé dvě třetiny to vidí jinak 

a považují systém vzdělávání a rozvoje ve společnosti Biocel Paskov a.s. za motivační.  
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Graf 4.21 Motivace ze strany vedení podniku k dalšímu vzdělávání 

 

 

 

Otázka č. 20 Máte možnost kariérového růstu v důsledku zvyšování a 

rozšiřování Vaší kvalifikace? 

Graf 4.22 zachycuje odpovědi na otázku, zda mají zaměstnanci možnost kariérového růstu 

v důsledku zvyšování a rozšiřování kvalifikace. Až 77 % respondentů tuto možnost popírá.  

 

Graf 4.22 Možnost kariérového růstu 
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Otázka č. 21 Co by Vás motivovalo k dalšímu vzdělávání a zvyšování 

kvalifikace? 

Je třeba však podotknout, že mnoho zaměstnanců o profesní postup nemá zájem. Vyplývá 

to z výsledků uvedených v grafu 4.23. K dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace by 

dotázané motivovalo vyšší finanční ohodnocení, udržení si pracovního místa, seberealizace a 

zvýšení flexibility a připravenosti na změny.  

 

Graf 4.23 Faktory motivující k dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

 

 

Otázka č. 22 Měl/a jste možnost po ukončení vzdělávací akce zhodnotit její 

průběh? 

Co se týče hodnocení absolvovaných vzdělávacích akcí samotnými účastníky akce, jsou 

patrny rozdíly mezi skupinou dělníků a skupinou THP. Zatímco až 90 % technicko-

administrativních pracovníků mělo možnost po skončení vzdělávací akce zhodnotit její 

průběh, dělníkům to bylo umožněno pouze v 59 %, jak vyplývá z grafu 4.24.  
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Graf 4.24 Hodnocení vzdělávacích akcí účastníky - dělníci 

 

 

Otázka č. 23 Nacházíte v podniku Biocel Paskov a.s. nějaké nedostatky 

v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

Jak již bylo uvedeno, dělníci jsou vesměs se systémem vzdělávání a rozvoje a nabízenými 

vzdělávacími akcemi organizace spokojeni. Dokazují to i odpovědi na otázku, zda v podniku 

nachází nějaké nedostatky v oblasti vzdělávání a rozvoje. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 

4.3. Dělníci žádné nedostatky neshledávají. Naproti tomu více než třetina THP určité 

nedostatky vnímá. Konkrétní připomínky jsou pak uvedeny níže v grafu 4.25. Bohužel 17 % 

z těch, kteří jisté nedostatky v procesu vzdělávání a rozvoje shledávají, se nevyjádřilo, které to 

jsou. Přesto však vidíme, že opět nejvíce diskutovanými se stávaji jazykové kurzy, 

následované odbornými kurzy a školeními. Celkem 13 % respondentů uvedlo jako nedostatek 

špatnou informovanot o možnostech vzdělávání a 9 % navrhuje zveřejňovat nabídku 

vzdělávacích akcí na firemním intranetu.  

 

Tab. 4.3 Nedostatky v oblasti vzdělávání a rozvoje vnímané zaměstnanci firmy 

 Dělníci THP Celkem 

NE 100 % 68 % 84 % 

ANO 0 % 32 % 16 % 
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Graf 4.25 Připomínky zaměstnanců k systému firemního vzdělávání a rozvoje - THP 

 

 

4.8 Celkové shrnutí výzkumu 

Pro dnešní dobu je příznačné, že lidé si stále častěji uvědomují důležitost neustálého se 

vzdělávání a osobního rozvoje. Můžeme říct, že tempo je rychlejší a rychlejší. Ať už 

hovoříme o tempu vzniku nových technologií, nových metod a nových postupů. Lidé neustále 

objevují nové a nové věci, aby byli ještě dokonalejšími.  

Tento trend vidíme i v personalistice a všech jejich podoblastech. Výjimkou nejsou ani 

zaměstnanci společnosti Biocel Paskov a.s., kteří si jasně uvědomují, že firemní vzdělávání je 

nedílnou součástí běžného pracovního života. A nejen toho.  

Většina firem se zahraniční účastí klade důraz na své zaměstnance, jejich spokojenost 

a vysokou kvalifikaci. Je tomu tak i v mnou analyzované organizaci. Firma se vzdělávání 

a rozvoji svých zaměstnanců věnuje, podle většiny respondentů dostatečně. Ale najdou se 

i tací, a není jich málo, kteří by uvítali častější frekvenci vzdělávání ve firmě, větší výběr 

kurzů a školení nabízených firmou a větší osobní participaci při výběru vhodných 

vzdělávacích akcí. Všechny tyto aspekty vyplývají především z výzkumného šetření 

zaměřeného na techhnicko-hospodářské pracovníky. Dělníci jsou vesměs se systémem 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Biocel Paskov a.s. spokojeni a nic by 

neměnili.  

Ať už hovoříme o informovanosti o možnostech vzdělávání či o srozumitelnosti 

vzdělávacích programů, dělníci jsou vždy zajedno, vyhovují jim vzdělávací akce plánované 

společností i způsob, jakými jsou o nich informováni. Rozdílnost vidíme v porovnání se 
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skupinou THP, kteří by uvítali více vzdělávacích akcí. Příčinou je pravděpodobně fakt, 

že dělníci při výkonu svého povolání využívají především praktické znalosti a zkušenosti, 

které získají během odborného studia, absolvováním certifikačních zkoušek apod. To vše 

absolvují během přípravy na povolání, případně v průběhu základních kurzů a vstupních 

školení. Nemají tedy důvod se dále vzdělávat. Pouze v případě, kdy jsou zavedeny nové 

technologie či nové postupy, které zefektivňují celkový proces.  

Kdežto technicko-hospodářští pracovníci a manažeři si velmi často uvědomují, že jim 

k výkonu pracovní pozice nestačí pouze znalosti nabyté během studia, ale je třeba se neustále 

vzdělávat, získávat další a další informace, studovat nové technologie, metody a postupy a ty 

následně praktikovat.  

A nejen toto si dnešní doba vyžaduje. Jistotu pracovního místa dnes nemá téměř nikdo, 

proto se většina lidí snaží zlepšovat svou kvalifikaci, znalosti, schopnosti a dovednosti, být 

flexibilnějšími a být připraveni na změny. A právě toto si uvědomují THP společnosti Biocel 

Paskov a.s. V České republice ještě stále doznívá ekonomická krize, pro kterou je typická 

ztráta zaměstnání a finanční jistota. Proto mezi hlavními faktory, které by zaměstnance 

motivovaly k dalšímu vzdělávání, jsou vyšší finanční ohodnocení, jistota zaměstnání 

a zvýšení flexibility a připravenosti na změny. Zaměstnanci organizace si uvědomují, 

že s postupem na vyšší pracovní pozici roste také množství odpovědnosti. Proto není postup 

na vyšší pracovní pozici mezi hlavními motivačními faktory.  

Největší zájem mají zaměstnanci o kurzy cizích jazyků a odborné kurzy. Někteří 

zaměstnanci o ně stojí natolik, že pokud je nemají možnost absolvovat v rámci vzdělávacího 

programu společnosti, vyhledávají tyto kurzy individuálně v rámci svého volného času. 

Převážně se však jedná o pracovníky zastávající jinou než dělnickou pozici. Někteří 

respondenti uvedli i konkrétní agentury, u kterých se vzdělávají. Jsou jimi Intellego, AG 

vzdělávací agentura Chládková, Trexima. Vyhledávanými kurzy jsou i kurzy týkající se 

manažerských dovedností, motivace, počítačové kurzy a firemní semináře výrobců 

a dodavatelů zařízení. S tím souvisí i námitky, které mají členové skupiny THP k systému 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě Biocel Paskov a.s. Navrhují rozšířit nabídku 

poskytovaných kurzů cizích jazyků a odborných kurzů a školení. Znalost cizího jazyka 

většina zaměstnanců při výkonu současné pracovní pozice nevyužije, ale vnímají ji jako 

běžný základ člověka žijícího ve 21. století.  

Samotnou mě překvapilo, že zaměstnanci nemají zájem absolvovat v rámci vzdělávání 

teambuilding. Poslední dobou se tyto akce velmi rozšířily, ale také značně odklonily 

od původní myšlenky. Český teambuilding je spíš setkání kolegů, kteří nemají možnost 
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se v zaměstnání běžně sejít a pohovořit, a po pracovní době se věnují rodině a na své kolegy 

nemají čas. Takto mají možnost sejít se s kolegy v pracovní době, ale nebavit se o práci. To 

nemluvím o tom, že často jsou tato setkání spojena s alkoholem. Neumím si představit, že se 

v takových chvílích vytvářejí týmy, které mají přispívat k efektivním výkonům organizace 

a plnění cílů. Zaměstnanci firmy Biocel Paskov a.s. nejspíš takovéto akce nepovažují za akce 

podporující vzdělávání a rozvoj.  

To, že má vzdělávání ve firmě smysl a je opravdu důležité, dokazují odpovědi na otázku, 

zda zaměstnanci využívají znalosti a dovednosti nabyté v průběhu vzdělávacích akcí. Pouze 

jedno procento dotázaných na tuto otázku odpovědělo záporně. Celkově tedy 99 % 

respondentů využívá nabyté znalosti při výkonu práce či v osobním životě.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZMĚNU PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ A 

ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

Na základě teoretických poznatků a následné analýzy současného stavu organizace 

v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a výzkumného šetření je možno konstatovat, 

že systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti Biocel Paskov a.s. je stanoven tak, 

že převážně vyhovuje potřebám organizace i jejich zaměstnanců. Firma reaguje na potřeby 

současné společnosti a uvědomuje si závažnost vzdělávání zaměstnanců.  

Stávající systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zpracován na základě dlouholetých 

zkušeností, ale rovněž s ohledem na požadavky a potřeby současných zaměstnanců. Přesto by 

některé návrhy a doporučení mohly být pro vedení firmy a útvar personalistiky a komunikace 

inspirací.  

 

Návrh na zavedení jazykových kurzů 

Výzkumné šetření odhalilo nespokojenost zaměstnanců s nabídkou vzdělávacích akcí. 

Nespokojenost se týkala pouze technicko-hospodářských pracovníků. Dělníci byli 

s možnostmi v rámci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců naprosto spokojeni. Jelikož právě 

zaměstnanci na technických a administrativních pozicích a vedoucí pracovníci při výkonu své 

pracovní pozice nejčastěji využívají cizí jazyk, je pochopitelné, že mají zájem a jeho studium.  

Vlastníkem firmy je rakouská společnost, jazykem firmy je tedy nejen čeština, ale také 

angličtina či němčina. Mnozí zaměstnanci tedy cizí jazyk chtě nechtě používat musí. V rámci 

vzdělávacích akcí mají možnost jazykový kurz absolvovat, dosáhnou-li však požadované 

úrovně, kurzy jim již nabízeny nejsou. Cizí jazyk je ale potřeba neustále procvičovat. 

Nevyužívají-li jej někteří zaměstnanci denně, dosaženou úroveň si pravděpodobně neudrží.  

Někteří zaměstnanci nemají o jazykový kurz zájem z důvodu výkonu pracovní pozice, 

k tomu jej třeba ani nepotřebují. Ale uvědomují si, že v případě propuštění si mnohem lépe 

najdou novou práci, budou flexibilnější. Jde jim o osobní rozvoj.  

Pakliže firma není schopna zajistit kurzy cizích jazyků všem zaměstnancům, kteří o ně 

mají zájem, navrhuji tyto kurzy poskytovat přednostně zaměstnancům, kteří je potřebují 

k výkonu současné pracovní pozice, případně zaměstnancům, kteří se připravují na výkon jiné 

pracovní pozice v organizaci. Zaměstnancům, kteří mají o studium cizích jazyků zájem 

z hlediska svého osobního rozvoje je pak možno v rámci zaměstnaneckých výhod přispívat 

na jazykové kurzy. Toto by mohlo být uskutečněno v rámci spolupráce s nějakou jazykovou 
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školou, která by zaměstnancům firmy Biocel Paskov a.s. poskytovala slevy na jednotlivé 

jazykové kurzy. Pravděpodobně by přednostně byla oslovena jazyková škola, se kterou již 

Biocel Paskov a.s. spolupracuje. Jestliže by tato škola o takovou spolupráci neměla zájem, 

společnost by oslovila jiné jazykové školy, nechala by si předložit podmínky, za kterých by 

spolupráce mohla fungovat, a nakonec vybrat nejlepší nabídku a s danou institucí navázat 

spolupráci.  

 

Návrh na rozšíření nabídky odborných kurzů 

Odborné znalosti byly ve výzkumu také velmi často zmíněny. Zaměstnanci cítí potřebu 

neustále se odborně vzdělávat. Nejen výzkumné šetření ukázalo, že zaměstnanci firmy Biocel 

Paskov a.s. se věkově pohybují nejčastěji v rozmezí 36 – 55 let. Jsou to tedy především lidé, 

kteří neměli možnost seznámit se s informačními technologiemi v době svého studia 

a odborné přípravy. Současné prostředí si ale žádá umění pracovat s počítači a jinými 

informačními technologiemi.  

Pakliže firma investuje do svých zaměstnanců a umožní jim naučit se pracovat s různými 

programy, určitě se jí to v budoucnu vrátí. Zaměstnanci budou pracovat rychleji a efektivněji. 

Pochopitelně existují různé kurzy počítačových dovedností, které nabízejí externí agentury. 

Ty zaměstnance naučí pracovat s počítačem, internetem a programy sady Microsoft Office. 

Tedy s běžně nejužívanějšími programy. Nenaučí už ale práci ve specializovaných 

programech. Firmy často využívají odlišné programy, modifikované pro konkrétní potřeby 

firmy. Navrhuji tedy, aby společnost svým zaměstnancům nabízela jednak základní kurzy 

počítačových dovedností, které by velmi pomohly zejména starším zaměstnancům. Ti by pak 

pracovali rychleji, což by mělo pozitivní vliv na výkon celé organizace. 

Biocel Paskov a.s. svým zaměstnancům kurzy zaměřené na operační systém MS Office 

nabízí, v současnosti se jich účastní 60 zaměstnanců. Přesto však 85 (absolutní počet) 

dotázaných prokázalo zájem o kurzy IT dovedností. Nabízí se úvaha, že absolvované kurzy 

nebyly dostatečně efektivní, zaměstnanci se nenaučili vše potřebné. Společnost v oblasti 

vzdělávání a rozvoje spolupracuje s agenturou Tempo. Agentura nabízí nejen základní 

počítačové kurzy, ale rovněž kurzy navazující, které rozvíjí již získané zkušenosti účastníků. 

Nabídkou navazujících počítačových kurzů by firma uspokojila požadavky většiny 

zaměstnanců. Agentura Tempo na svých internetových stránkách neuvádí ceny nabízených 

služeb, jelikož firma Biocel Paskov a.s. se touto agenturou spolupracuje, určitě by si dokázala 

vyjednat výhodné finanční podmínky.  
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V případě specializovaných programů, např. SAP, by bylo vhodné zajistit školitele, 

který by odborně vedl kurz. Často se stává, že se zaměstnanci se specializovanými programy 

seznámí v rámci vstupního školení. Bývá to velmi stručné a rychlé. Zaměstnanci si osvojí 

základy, ale ostatní se musí naučit sami v průběhu pracovní činnosti. Často používají 

zdlouhavé cesty, neznají rychlejší postup. Jejich výkon se tak zpomaluje a snižuje. 

Kdyby měli možnost podrobně se naučit s programy pracovat, určitě by pracovali efektivněji.  

Kupříkladu společnost SAP nabízí školení, která se týkají jimi provozovaných programů. 

Ceny školení opět nejsou uveřejněny, nelze proto stanovit náklady na školení.  

 

Návrh týkající se školení ZOHS 

Školení týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců 

akciové společnosti bylo zaměstnanci organizace označeno za nejméně přínosné pro výkon 

jejich pracovní pozice. Možná by stálo za zvážení, zda je toto školení opravdu nezbytné. 

Jako přínosné pro výkon současné pracovní pozice jej označilo pouhé jedno procento 

respondentů, za přínosné pro osobní rozvoj jej nepovažuje nikdo z dotázaných.  

Pakliže je toto školení nařízené od majitelů firmy, tedy rakouské společnosti Lenzing, a je 

zavedeno ve všech jejich společnostech, pak je potřeba zaměstnancům, kteří jej absolvují, 

vysvětlit jeho přínos. A to jak při výkonu pracovní funkce, tak v rámci osobního rozvoje 

jedince. Přínos školení ZOHS by měl být účastníkům objasněn jednak na začátku školení, 

tak i při poradách, kdy se scházejí pracovníci, kteří jsou povinni tento druh školení 

absolvovat.  

 

Návrh na využívání větší škály metod vzdělávání 

Nejčastější metody, které jsou použity v průběhu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

organizace, jsou přednáška, instruktáž při výkonu práce, přednáška, pracovní porady 

a demonstrování. Bezesporu jsou to jedny z nejpoužívanějších metod ve většině firem. Přesto 

bych doporučila více využívat metody coachingu, zejména jsou-li v organizaci lidé, kteří by 

mohli zastávat funkci kouče. Určení kouči by za svou práci dostávali finanční odměny. Ty by 

mohly být vypláceny dvěma způsoby. Tím prvním je pevná finanční částka v hodnotě 1000 

Kč za každou akci, tedy za vedení každého jednoho pracovníka. Jestliže by coaching jednoho 

pracovníka trval déle než měsíc, kouč by byl hodnocen za svou funkci paušálně za celý měsíc, 

a to částkou 1500 Kč. Oba způsoby odměňování za coaching by byly zaměstnancům 

vypláceny v rámci měsíční mzdy.  
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Rotace práce zvyšuje flexibilitu zaměstnanců a jejich připravenost na změny. A právě tento 

aspekt motivuje zaměstnance k dalšímu vzdělávání. Uvědomují si, že v době, kdy není jistota 

zaměstnání, a manažeři vyžadují schopnost zastávat různé pozice, je právě flexibilita jedním 

z hlavních předpokladů zaměstnance. Rotace práce by tomu měla přispět. Navíc si i firma 

sama vychová flexibilnější zaměstnance, kteří budou pracovat výkonněji. Pakliže budou znát 

jednotlivé souvislosti v rámci výrobních procesů, jejich výkon bude efektivnější.  

 

Návrh na větší participaci zaměstnanců při výběru vzdělávacích akcí 

Z výzkumu vyplynulo, že zaměstnanci ve většině případů nemají možnost podílet se 

na volbě vzdělávacích akcí. Vzhledem k tomu, že se jedná především o jejich rozvoj, který 

má pochopitelně vliv na rozvoj celé organizace, považuji za správné, aby o jeho průběhu měli 

možnost z části rozhodovat sami zaměstnanci. Pochopitelně v rámci možností organizace.  

Navrhuji stanovit si seznam povinných školení, která musí absolvovat všichni zaměstnanci 

společnosti. Poté přidat školení, která jsou povinná k výkonu jednotlivých pracovních skupin. 

Toto by se provedlo na základě specifikace pracovního místa. Následně by byl pro každou 

pracovní  pozici vytvořen balíček vzdělávacích akcí, které by mohli zaměstnanci absolvovat 

s ohledem na výkon jejich funkce, případně jejich osobní rozvoj. Z těchto balíčků by si pak 

zaměstnanci mohli vybírat ty vzdělávací akce, o které by sami měli největší zájem. Mohlo by 

to být vytvořeno pouze v rámci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, nebo by se tento systém 

mohl zavést jako součást zaměstnaneckých výhod. Jelikož jsem ale analyzovala pouze oblast 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, nikoliv odměňování, nedokážu říci, zda by takový návrh 

bylo možné v rámci odměňování zaměstnanců realizovat.  

Seznam povinných školení a balíčky kurzů pro jednotlivé skupiny pracovníků by byly 

přístupné na intranetu společnosti. Intranet využívají především technicko-hospodářští 

pracovníci. Dělníkům by byl seznam vyvěšen na informační nástěnce při vstupu do podniku. 

O seznamu a balíčcích by byli podrobně informováni vedoucí pracovníci, kteří by svým 

podřízeným informace předali na pravidelných poradách.  
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Návrh na zavedení hodnocení každé vzdělávací akce jejími účastníky 

Součástí interní Směrnice S 531 Organizace vzdělávání je i hodnocení efektivity 

vzdělávacích procesů. Daná směrnice nařizuje hodnotit efektivitu vzdělávacího procesu, 

který se týká externího vzdělávání. Navrhuji zavést povinnost hodnotit i průběh interního 

vzdělávání. Firma by tak měla zpětnou vazbu nejen o práci odvedené externími vzdělávacími 

agenturami, ale i interními zaměstnanci, kteří zajišťují jak povinná školení, tak zastávají 

pozici kouče či mentora, vedou pracovní porady. U pracovních porad, které se ve firmě konají 

velmi často, na některých ododěleních minimálně jednou týdně, by se hodnocení nekonalo 

po každé pracovní poradě, ale pravidelně např. jednou za čtvrt roku.  

Většina zaměstnanců společnosti ovšem pracovní porady nevnímá jako součást vzdělávání. 

Je potřeba jim tedy objasnit, proč tato metoda spadá mezi metody vzdělávání a rozvoje 

pracovníků. V průběhu pracovních porad se všichni zúčastnění seznámí s problémem, 

který následně společně řeší. Na poradách se většinou schází zaměstnanci zastávající různé 

pracovní pozice. Účastnící porad se tak seznámí s chodem mnoha procesů, uvědomují si 

souvislosti a tím se vzdělávají.  

Bude-li zaměstnancům vysvětlen význam pracovních porad v rámci vzdělávání, budou 

schopni tyto vzdělávací akce patřičně ohodnotit.  

Formulář určený k hodnocení vzdělávací akce externí agenturou je uveden v příloze č. 4. 

Formulář je součásí zmíněné interní směrnice a dle mého názoru je zpracován přesně podle 

potřeb organizace. Obsahuje přesně takové informace, které pracovníci odboru personalistiky 

a komunikace potřebují pro zhodnocení efektivnosti vzdělávací akce a pro hodnocení 

školitelů externí agentury. Přesně takový formulář by mohl být využit při hodnocení interních 

vzdělávacích akcí. Formulář pro hodnocení interní vzdělávací akce by byl oproti formuláři 

pro hodnocení dodavatele vzdělávací akce odlišný v názvu a z části i obsahu. Namísto 

hodnocení dodavatele vzdělávací akce by název zněl Hodnocení vzdělávací akce a z úvodu 

formuláře by byl vymazán řádek obsahující název vzdělávací organizace. Zbylý text by zůstal 

zachován.   
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6 ZÁVĚR 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších personálních činností každé 

organizace. Vedení společnosti Biocel Paskov a.s. si tuto skutečnost plně uvědomuje. 

Důkazem je interní směrnice týkající se vzdělávání zaměstnanců a fungující systém 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

Každý člověk je jedinečná osobnost a jako taková si zaslouží jedinečný přístup. V rámci 

organizace, která zaměstnává téměř 400 zaměstnanců, je takový přístup nemožný. Určitě je 

ale v možnostech oddělení personalistiky a komunikace, aby vnímalo potřeby svých 

zaměstnanců. Do jisté míry se mu to daří. Je ale potřeba zaměřit se na zpětnou vazbu, která je 

v tomto případě velmi důležitá. Pakliže toto vezme společnost na vědomí a bude se snažit co 

nejlépe vyhovět potřebám svých zaměstnanců, její zaměstnanci jí to vrátí v podobně 

efektivního výkonu pracovních činností a tím i zvýšeného výkonu celé organizace a jejích 

procesů.  

 

Diplomová práce je zaměřena na proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Teoretická část 

diplomové práce zachycuje základní poznatky z této oblasti perosnální činnosti. Podstatná 

část je věnována cyklu vzdělávání pracovníků a jeho jednotlivým fázím. Součástí teoretické 

části je i kapitola věnující se metodologii, která byla v diplomové práci využita.  

Praktická část začíná charakteristikou vybrané organizace. Ta obsahuje základní informace 

o firmě, její hodnoty a cíle. Následují konkrétní informace týkající se zaměstnanců firmy 

Biocel Paskov a.s. a aktuální analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Analýza 

současného stavu vzdělávání a rozvoje zaměstanců v dané organizaci byla založena 

na konzultaci s vedoucím a pracovnicí odboru peronalistiky a komunikace, na konzultaci 

s některými vedoucími pracovníky a na studiu interních firemních dokumentů. Následně byl 

vytvořen dotazník, s jehož pomocí bylo osloveno velké množství zaměstnanců. Výsledky 

dotazníkového šetření byly graficky znázorněny a slovně komentovány.  

Porovnáním výsledků výzkumného šetření a analýzy skutečného stavu s teoretickými 

poznatky byly sestaveny návrhy a doporučení, které by měly přispět ke zlepšení stávajícího 

systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Biocel Paskov a.s.  

Návrhy se týkaly zavedení jazykových kurzů, rozšíření nabídky odborných kurzů, využití 

širší škály vzdělávacích metod, větší účasti zaměstnanců při volbě vzdělávacích akcí 

a hodnocení vzdělávacích akcí. Přestože většina zaměstnanců je spokojena s informovaností 
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o možnostech absolvování určitých kurzů a školení, objevili se i zaměstnanci, kteří by 

informovanost zlepšili. Řešením by bylo vyvěšení nabízených vzdělávacích akcí 

na informační nástěnce společnosti, která by byla umístěna při vstupu do hlavní i vedlejších 

budov, a také zveřejnění těchto informací na intranetu společnosti Biocel Paskov a.s. 

Projevují-li zaměstnanci skutečný zájem o vlastní vzdělávání a rozvoj, je možné 

v některých případech využít tzv.e-learningu, tedy výuky na dálku přes počítač pomocí 

internetu. Tento způsob je možné aplikovat např. při výuce cizích jazyků, při školení z oblasti 

právní legislativy, daňových předpisů apod.  

 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických znalostí a analýzy současného stavu 

organizace zpracovat návrhy a doporučení v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Tento 

cíl byl splněn.  

 

Biocel Paskov a.s. je společnost, která ve svém oboru zaujímá významné postavení. Jejím 

cílem je si toto postavení udržet a případně ještě rozšířit. Je si plně vědoma toho, 

že bez kvalifikovaných a spokojených zaměstnanců toho nedosáhne. Proto vzdělávání svých 

zaměstnanců věňuje vysokou pozornost.  

Důležité pro úspěšnou firmu je, aby měla potřebné informace dříve než konkurence 

a uměla je využít lépe než konkurence. Osvědčené metody užívané při vzdělávání 

zaměstnanců jí k tomu mohou výrazně pomoci. Často však nestačí pouze aplikovat dané 

metody. Zapomínat bychom neměli na přirozenou logiku a „selský rozum“. Vzdělávání by 

rozhodně nemělo být nepříjemnou povinností. Systém firemního vzdělávání by měl být 

nastaven tak, aby vzbudil v účastnících zájem a ochotu učit se novým věcem. Totéž platí 

i o formě vzdělávání. Ta by neměla být strnulá a striktní, ale spíše zábavná. Vzdyť už Jan 

Ámos Komenský odhalil kouzlo učení se hrou.  
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8 SEZNAM ZKRATEK 

 

HS Hospodářské středisko 

MS Microsoft 

SAP Systémy, aplikace a produkty v oblasti zpracování dat, podnikové informační 

systémy 

THP Technicko-hospodářští pracovníci 

ZOHS Zásady ochrany hospodářské soutěže a kodex jednání zaměstnanců akciové 

společnosti 
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Příloha č. 1  Organizační struktura společnosti Biocel Paskov a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Biocel Paskov a.s. 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

Člen představenstva 

zodpovědný za správu, 

obchod a administrativu 

Člen představenstva 

zodpovědný za finance a 

controlling 

Člen představenstva 

zodpovědný za výrobu a 

techniku 

Sekretariát 

představenstva 

Odbor personalistiky 

a komunikace 

Odbor prodeje 

Odbor nákupu 

Odbor kvality a 

ochrany životního 

Odbor bezpečnostně 

technických služeb 

Oddělení finančního 

řízení 

Oddělení hlavní účetní 

Oddělení controllingu 

Odbor informační 

technologie 

Specialista prodeje 

buničiny 

Centrální řídící 

stanoviště 

Odbor technologické 

přípravy výroby 

Odbor hlavního 

mechanika 

Odbor technického 

rozvoje 

Provoz výroby štěpky 

Provoz výroby 

buničiny a vodního 

Provoz zpracování 

výluhů a energetiky 



Příloha č. 2 – strana 1 

Příloha č. 2  Základní ekonomické informace o společnosti Biocel Paskov a.s. 

 

Poznámky: 

EBIT  zisk před splátkami úroků a zdaněním 

EBITDA zisk před splátkami úroků, zdaněním, odpisy a amortizací 

ROACE návratnost vloženého kapitálu 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Biocel Paskov a.s. 

  2009 2010 2011 

Výroba finální 

buničiny 
tuny 277 454 270 933 255 665 

Výroba krmných 

kvasnic 
tuny 25 793 23 100 21 742 

Tržby mil. Kč 3 376 4 243 4 004 

EBIT mil. Kč 120 607 -31 

EBIT % obratu 4,0 17,0 -0,9 

EBITDA mil. Kč 344 880 206 

Hospodářský 

výsledek 
mil. Kč 63 481 -41 

Investice mil. Kč 140 256 898 

ROACE % 3,3 19,5 -1,2 

ROE % 2,4 18,2 -1,5 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
počet 379 376 387 
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Příloha č. 3  Dotazník 

 

Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě VŠB – TU 

Ostrava, oboru Management. V rámci zpracování diplomové práce na téma Analýza vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci provádím průzkum ve společnosti Biocel Paskov a.s. 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti Biocel Paskov a.s. Dotazník je anonymní, slouží pouze pro studijní účely a výsledky 

nebudou nikde zveřejněny.  

Při vyplňování dotazníku označte, prosím, vždy pouze jednu Vámi zvolenou odpověď, pokud není 

uvedeno jinak.  

 

1. Považujete firemní vzdělávání za důležité? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

2. Jak často podle Vás probíhá vzdělávání ve společnosti Biocel Paskov a.s.? 

a) velmi často  b) spíše často  c) spíše málo  d) velmi málo 

 

3. Jste dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání a rozvoje ve firmě Biocel Paskov 

a.s.? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

4. Jsou vzdělávací programy a plány ve firmě Biocel Paskov a.s. dostatečně srozumitelné?  

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

5. Jaký typ vzdělávání jste v průběhu působení ve firmě Biocel Paskov a.s. absolvoval/a? 

Možnost výběru více odpovědí. 

a) studium na odborné škole (učiliště, střední škola, vysoká škola) 

b) odborné kurzy a školení 

c) základní kurzy (školení potřebná k výkonu pracovní pozice, např. zkoušky, osvědčení) 

d) kurz cizího jazyka 

e) školení BOZP a PO 

f) školení k havarijní připravenosti 

g) školení týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové 

společnosti 

h) jiné (uveďte) …………
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6. Kde vzdělávací akce probíhaly? 

a) pouze na pracovišti b) pouze mimo pracoviště c) na pracovišti i mimo pracoviště  

 

7. Která metoda byla využita při Vašem vzdělávání na pracovišti? 

Možnost výběru více odpovědí. 

a) instruktáž při výkonu práce 

b) coaching (dlouhodobější vysvětlování, sdělování připomínek, kontrola výkonu práce ze strany 

nadřízeného nebo vzdělavatele, odpovědnost na vzdělávaném pracovníkovi) 

c) mentoring (proces používající speciálně vybrané a školené jedince, kteří vedou pracovníka a 

soustavně mu poskytují rady a podporu, odpovědnost na vzdělávaném pracovníkovi) 

d) asistování 

e) rotace práce 

f) pracovní porady 

g) jiné (uveďte) ……………… 

h) neabsolvoval/a jsem vzdělávání na pracovišti 

 

8. Která metoda byla využita při Vašem vzdělávání mimo pracoviště? 

Možnost výběru více odpovědí. 

a) přednáška 

b) demonstrování (praktickému a názornému vyučování) 

c) případová studie 

d) workshop (týmové řešení problémů) 

e) brainstorming (skupina účastníků navrhuje řešení daného problému, následně probíhá diskuze a 

výběr optimálního řešení) 

f) hraní rolí 

g) assessment centre / development centre (účastníci plní různé úkoly, řeší různé problémy, které 

pocházejí z jejich každodenní práce) 

h) outdoor training (hry nebo akce spojené se sportem) 

i) jiné (uveďte) …………… 

j) neabsolvoval/a jsem vzdělávání mimo pracoviště 
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9. Která z metod vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje? 

Možnost výběru více odpovědí. 

a) instruktáž při výkonu práce 

b) coaching 

c) mentoring 

d) asistování 

e) rotace práce 

f) pracovní porady 

g) přednáška 

h) demonstrování 

i) případová studie 

j) workshop 

k) brainstorming 

l) hraní rolí 

m) assessment centre / development centre 

n) outdoor training 

o) jiné (uveďte) …………… 

 

10. Který ze vzdělávacích kurzů či školení Vámi absolvovaných považujete za nejpřínosnější 

pro výkon Vaší pracovní pozice ve společnosti Biocel Paskov a.s.?  

a) studium na odborné škole (učiliště, střední škola, vysoká škola) 

b) odborné kurzy a školení 

c) základní kurzy (školení potřebná k výkonu pracovní pozice, např. zkoušky, osvědčení) 

d) kurz cizího jazyka 

e) školení BOZP a PO 

f) školení k havarijní připravenosti 

g) školení týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové 

společnosti 

h) jiné (uveďte) ………… 
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11. Který ze vzdělávacích kurzů či školení Vámi absolvovaných považujete za nejpřínosnější 

pro Váš osobní rozvoj?  

a) studium na odborné škole (učiliště, střední škola, vysoká škola) 

b) odborné kurzy a školení 

c) základní kurzy (školení potřebná k výkonu pracovní pozice, např. zkoušky, osvědčení) 

d) kurz cizího jazyka 

e) školení BOZP a PO 

f) školení k havarijní připravenosti 

g) školení týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové 

společnosti 

h) jiné (uveďte) ………… 

 

12. Který ze vzdělávacích kurzů či školení Vámi absolvovaných považujete za nejméně 

přínosný pro výkon Vaší pracovní pozice ve společnosti Biocel Paskov a.s.? 

a) studium na odborné škole (učiliště, střední škola, vysoká škola) 

b) odborné kurzy a školení 

c) základní kurzy (školení potřebná k výkonu pracovní pozice, např. zkoušky, osvědčení) 

d) kurz cizího jazyka 

e) školení BOZP a PO 

f) školení k havarijní připravenosti 

g) školení týkající se zásad ochrany hospodářské soutěže a kodexu jednání zaměstnanců akciové 

společnosti 

h) jiné (uveďte) ………… 

 

13. Využíváte znalosti a dovednosti nabyté v průběhu vzdělávací akce v praxi? 

a) ano, při výkonu pracovní pozice i v osobním životě 

b) ano, ale pouze při výkonu současné pracovní pozice 

c) ano, ale pouze v osobním životě 

d) ne 

 

14. Máte možnost podílet se na výběru vzdělávacích akcí, kterých se účastníte? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

15. Jsou podle Vás školení a kurzy nabízené společností Biocel Paskov a.s. pro výkon Vaší 

pozice dostačující? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne
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16. Jsou podle Vás školení a kurzy nabízené společností Biocel Paskov a.s. dostačující pro Váš 

osobní rozvoj? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

17. Který typ školení nebo kurzu byste rád/a absolvoval/a?  

Možnost výběru více odpovědí. 

a) kurzy cizích jazyků 

b) kurzy komunikačních dovedností 

c) kurzy manažerských dovedností 

d) kurzy informačních technologií 

e) školení z oblasti právní legislativy 

f) školení odborných znalostí 

g) teambuilding 

h) jiné (uveďte) ………….. 

 

18. Absolvujete, případně jste absolvoval/a i jiné vzdělávací kurzy, než které nabízí firma 

Biocel Paskov a.s.? 

a) ne   b) ano (uveďte) ……………………………. 

 

19. Jste ze strany vedení podniku, vedoucích pracovníků a nadřízených motivován/a 

k dalšímu vzdělávání (např. finanční odměny, možnost postupu na jinou pozici)? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

20. Máte možnost kariérového růstu v důsledku zvyšování a rozšiřování Vaší kvalifikace?  

a) rozhodně ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) rozhodně ne 

 

21. Co by Vás motivovalo k dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace? 

Možnost výběru více odpovědí. 

a) vyšší finanční ohodnocení 

b) profesní postup 

c) osobní rozvoj, seberealizace 

d) zlepšení postavení v týmu, skupině 

e) udržení si pracovního místa 

f) zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce 

g) zvýšení flexibility a připravenosti na změny 

d) získání zajímavější práce 

e) jiné (uveďte) …………



Příloha č. 3 – strana 6 

22. Měl/a jste možnost po ukončení vzdělávací akce zhodnotit její průběh? 

a) ano   b) ne 

 

23. Nacházíte v podniku Biocel Paskov a.s. nějaké nedostatky v oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců? 

a) ne   b) ano (uveďte) ……………………. 

 

24. Jak dlouho jste ve firmě Biocel Paskov a.s.  zaměstnán/a? 

a) do 5 let   b) 6 – 9 let   c) 10 – 15 let   d) více než 15 let 

 

25. Na jaké pozici ve firmě působíte? 

a) dělnické  b) technické a administrativní c) manažerské (nižší, střední, vrcholový management) 

 

26. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní   b) středoškolské s výučním listem   

c) středoškolské s maturitou   d) vysokoškolské 

 

27. Jaký je Váš věk? 

a) 18 – 25 let          b) 26 – 35 let          c) 36 – 45 let          d) 46 – 55 let          e) 56 let a více 

 

28. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž   b) žena 

 

Děkuji Vám za spolupráci 
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Příloha č. 4  Formulář pro hodnocení dodavatele vzdělávací akce 

 

Hodnocení dodavatele vzdělávací akce 
 

Jméno a příjmení: ……………………………..…………….Osobní č.:………….Středisko…….. 

Název vzdělávací akce ……………………………………………………………………………… 

Datum konání:…..…………………. 

Název vzdělávací organizace:……………………………………………………………………….. 

 
Hodnocení vzdělávací akce 

(zakroužkujte podle klíče:  1 – výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný, 
nevyhovující) 
 
 
Obsah byl pochopitelný, vysvětlitelný    1   2   3   4   5 
Obsah byl zaměřen na praktické využití poznatků 1   2   3   4   5 
Poznatky získané využiji ve své praxi   1   2   3   4   5 
Organizační zabezpečení bylo                                        1   2   3   4   5 
Zabezpečení učebními pomůckami bylo   1   2   3   4   5 
 
 

Hodnocení lektora, školitele, přednášejícího 
(zakroužkujte podle klíče:  1 – výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný, 
nevyhovující) 
 
 
Hovořil srozumitelně a jasně    1   2   3   4   5 
Sledoval cíl školení                             1   2   3   4   5 
Dal prostor pro zapojení účastníků (dotazy apod.)           1   2   3   4   5 
Vystupoval profesionálně                                        1   2   3   4   5 
 
 
Co se Vám líbilo nejvíce? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Co se Vám nelíbilo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Datum: ……………………….                                                 …………………………………… 

                                                                                               podpis účastníka    

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Biocel Paskov a.s. 


