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1 Úvod 

 Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Díky 

současné situaci na poli konkurence je tomuto tématu věnována nemalá pozornost jak ze strany 

organizací, tak ze strany zaměstnanců.  

Vzdělávání zaměstnanců představuje přínos v oblasti jejich profesní připravenosti na 

budoucí, mnohdy i vyšší, úroveň pracovních povinností a současně i rozvoj jejich dosavadních 

znalostí a dovedností. Snahou každé organizace je dosažení co nejlepší ekonomické výkonnosti. 

Tento cíl je však možné realizovat pouze s kvalitními zaměstnanci, kteří ve sféře pracovní síly 

znamenají klíčové aktivum umožňující dosažení žádoucí míry konkurenceschopnosti organizace. 

Cílem každého jednotlivce je zvyšovat svou hodnotu na poli trhu práce. Na druhou stranu od svého 

zaměstnavatele v tomto směru očekávají a současně požadují i jistou míru podpory, s čímž je 

neodmyslitelně spojena také motivace a potažmo i spokojenost těchto zaměstnanců. Vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců je tedy odrazem procesu přeměny získaných jejich odborných znalostí a 

dovedností do úsilí organizace dosáhnout jejích konkrétních cílů. Současná situace odvíjející se od 

aktuálních požadavků trhů práce klade intenzivním způsobem důraz právě na rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců, což se také projevuje v rámci všech souvisejících trendů, např. talent managementu.   

 Má-li dojít k uspokojení zaměstnanců v oblasti jejich vzdělávání a rozvoje a také k dosažení 

požadované míry výkonnosti organizace, je zapotřebí, aby stanovené cíle obou zainteresovaných 

stran byly v souladu.  

 Základem teoretické části diplomové práce jsou standardní primární informační zdroje, tedy 

odborné publikace se specializací na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Rovněž je využito spektrum 

sekundárních zdrojů, a to ve formě internetového vyhledávání a získávání informací. Získané a 

zaznamenané informace jsou následně tříděny dle jejich druhu odbornosti. V teoretické části 

diplomové práce se zabývám otázkou lidských zdrojů, primárně jejich vzděláváním a rozvojem. 

Teoretická část sestává z popisu konkrétních metod vzdělávání a rozvoje, charakteristikami 

organizačních přístupů i současných moderních trendů. Jedná-li se o obecný popis zpracování 

teoretické části diplomové práce, podstatou je hledání informací v rámci metody koncentrických 

kruhů, jež je založena na získávání poznatků z literárních zdrojů napříč všemi možnými liniemi s 

výhradním zaměřením na danou problematiku.  
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 Obsahem praktické části diplomové práce jsou informace týkající se jak historie, tak 

hlavního předmětu činnosti společnosti PROMONT, a.s. Rovněž jsou zde vyjmenovány významné 

oblasti všech činností společnosti a blíže popsány jednotlivé kategorie zaměstnanců. Další kapitolou 

je analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v dané společnosti, v níž jsou 

uvedeny její konkrétní vzdělávací aktivity. Nedílnou součástí praktické části jsou návrhy a 

doporučení na změnu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti PROMONT, a.s. V 

rámci těchto návrhů je středem zájmu metoda talent management, konkrétně jeho dva procesy, a to 

proces identifikace talentů s vyústěním v koncepci talent-pool a proces rozvoje talentů. 

 Cílem mé diplomové práce je tedy analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a 

rovněž návrhy a doporučení na změnu tohoto procesu ve společnosti PROMONT, a.s., konkrétně 

návrh aplikace dvou úvodních fází metody talent management, a to procesu identifikace talentů 

s vyústěním v koncepci talent-pool a návrh procesu rozvoje talentů v rámci společnosti PROMONT, 

a.s. 
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2 Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Díky moderní společnosti jsou na člověka v roli pracovní síly kladeny nároky, jenž jsou 

předmětem neustálých změn.  Těmto měnícím se požadavkům se však člověk může přizpůsobit 

soustavným prohlubováním a rozšiřováním svých znalostí a dovedností, což je otázkou 

celoživotního vzdělávání a formování pracovních schopností. Hlavní roli zde sehrává připravenost 

na změny a flexibilita organizace, jejímiž prvky jsou právě flexibilní jedinci, kteří jsou schopni 

změny přijímat. Prvořadným zájmem personální práce organizace je oblast formování pracovních 

schopností jejích pracovníků. Vzhledem k současnému rysu či povaze práce v organizaci a 

způsobům řízení je zapotřebí takových rozvojových aktivit formujících flexibilitu a připravenost na 

změny, jejichž cílem je rozšíření palety znalostí a dovedností zaměstnanců, než je na pracovní místo 

právě zapotřebí a rovněž na formování zaměstnanců ve vztahu k jejich osobnosti, hodnotovým 

orientacím či jejich asimilaci k organizační kultuře. (Koubek, 2007a) 

 

 

2.1 Lidské zdroje 

 Lidský potenciál můžeme chápat jako nejcennější složku organizace. Vzdělanost a 

kvalifikace zaměstnanců představují mocný prostředek na poli konkurence, kde se vítězi stávají 

organizace s nejlepšími zaměstnanci a nikoliv finančně nejvíce silní. (Mochelská, 2009) 

„Lidské zdroje představují nejcennější a v rozvinutých ekonomikách i zpravidla nejdražší 

zdroj. Zaměstnanci (lidské zdroje) jsou tvořivým prvkem v každé organizaci.“ (Rejf, 2009, s. 8) 

 Zaměstnanci mají zásadní vliv na: „kvalitu produkce, uplatnění produktů na trhu, 

rozdělování finančních zdrojů a stanovení celkové strategie a cíle organizace.“ (Rejf, 2009, s. 8) 

 

 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

Člověkem ve vztahu k pracovnímu procesu se zabývá personální práce neboli 

personalistika. Přesněji řečeno, jedná se o činnosti či procesy od získávání zaměstnanců přes jejich 

formování a organizování až po jejich personální a sociální rozvoj. Vzhledem ke skutečnosti, že 

lidské zdroje jsou nejcennějším a nejdražším zdrojem, tedy největším bohatstvím organizace, lze 

jejich řízení chápat jako stěžejní oblast rozhodující o úspěšnosti a konkurenceschopnosti 

organizace. Posláním řízení lidských zdrojů je zlepšení kvality pracovního života, zvýšení 

produktivity, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, zlepšení rozvoje zaměstnanců jako jedinců i 

kolektivů a zvýšení připravenosti na změny. K uskutečnění těchto úkolů je zapotřebí soustředit se 

na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, organizační rozvoj, vytváření pracovních úkolů, pracovních 
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míst a organizačních struktur, formování personálu organizace, zabezpečování personálního 

výzkumu a funkčnosti personálního informačního systému, plánování lidských zdrojů, odměňování 

a zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, především pak vztahy s odbory, pomoc zaměstnancům. 

(Koubek, 2007a) 

 

2.3 Rozvoj lidských zdrojů 

Rozvoj lidských zdrojů je východiskem ke zvyšování výkonu nejen jednotlivce, ale také 

týmu i celé organizace. Jedná se o orientovaný přístup ve vztahu k organizaci a k rozvoji lidí, jenž 

je v souladu s určitou strategií. (Armstrong,  2007) 

 Rozvoj znamená docílení žádoucí změny na základě učení (se). Jedná se tedy o záměr, jenž 

je významnou součástí diskrétních (ohraničených) a difuzních (neohraničených) programů rozvoje. 

Vzdělávání představuje diskrétní činnosti mající svůj počátek i závěr. Základem koncipování 

vzdělávání v organizaci je systematičnost. Učení se znamená nejen nové znalosti, ale i konání. 

„Učíme se, i když se nevzděláváme“, tzn. že k učení (se) dochází organizovaně i spontánně. 

Dochází-li k nežádoucím změnám, nelze tyto chápat jako rozvoj. O rozdílnosti jednotlivých pojmů, 

kterou je třeba vnímat, vypovídá následující obr. 2.1.  

 

Obr. 2.1 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 

 

             Učení (se) 

                                                                Rozvoj 

                                                                                        Vzdělávání 

                                                                                    

 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8. s. 31. 

 

 „Celoživotní učení jako proces adaptace na měnící se podmínky ekonomiky, techniky a 

společnosti se stává předpokladem pro trvalý rozvoj osobnosti a zahrnuje formální vzdělávání, 

neformální vzdělávání a formální vzdělávání/učení.“ (Veteška, Tureckiová, 2008, s. 13) 
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 O možné další podpoře ze strany organizace v rámci efektivnějšího řízení kariéry jedince a 

rovněž i o realizovaných aktivitách vypovídá obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Některé procesy používané v kariérovém rozvoji 

 

     HLAVNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY 

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ KARIÉRY                                              VLASTNÍ  ŘÍZENÍ KARIÉRY 

                                                                          Popis práce 

                                                               a vymezení kompetencí 

 

Plánování nástupnictví                             Formální kontrola:                  Poskytování informací 

       a rozvoj osob                                Hodnocení/ kontrola rozvoje          a poradenství týkajících                            

s vysokým potenciálem                           Plány osobního rozvoje                         se kariéry:   

                                                                                                                           svépomoc a intranet 

                                                        Testování/hodnocení dovedností                   workshopy 

     Osobní podpora                           např. testy, assessment centra,                      poradenství 

 např. mentoři, koučové                        komplexní 360° hodnocení 

 

        Plány rozvoje                        Vedení a jeho rozvoj  Školení a vzdělávání    Samostudium 

 

Řízený profesní postup       Postupy obsazování pracovních míst       Nabídka volných míst 

                                                                                                                        v rámci podniku     

 

Zdroj: Kariérový rozvoj na pracovišti: průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. Praha: Dům 

zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance, 2009. ISBN 978-80-87335-06-2. s. 27. 

 

2.4 Strategický rozvoj lidských zdrojů 

V souvislosti s definováním strategického rozvoje lidských zdrojů Hall (1984) uvádí, že  se 

jedná o „Identifikaci potřebných dovedností a aktivní řízení učení a vzdělávání pro dlouhodobé 

účely, vztahující se k explicitně formulované podnikové a podnikatelské strategii.“ Dle Waltona 

(1999) „Strategický rozvoj lidských zdrojů znamená takové zavádění, vyřazování, modifikování, 

řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince i týmy vybavuje dovednostmi, znalostmi a 

schopnostmi, které potřebují, aby byli schopni plnit současné i budoucí úkoly požadované 

organizací.“ Harrisonová (2000) strategický rozvoj lidských zdrojů definuje jako „rozvoj 

vyplývající z jasné vize o schopnostech a potenciálu lidí, který probíhá v souladu s celkovým 

strategickým rámcem daného podniku.“  
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 Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je jak rozvíjení intelektuálního kapitálu, tak 

zdokonalování a propagace učení a vzdělávání jedinců, týmů i v rámci celé organizace, a to na 

základě tvorby kultury vzdělávání. I když je strategický rozvoj lidských zdrojů orientovaným 

přístupem ve vztahu k organizaci, přesto nesmí být opomíjeny individuální snahy a potřeby. Politika 

strategického rozvoje lidských zdrojů by měla být zaměřena rovněž na problematiku 

zaměstnatelnosti vně i uvnitř organizace.  (Armstrong, 2007, s. 443) 

 Rozvoj lidských zdrojů je komplexem jednotlivých složek (viz obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Složky rozvoje lidských zdrojů 

 

                                                                 Rozvoj lidských zdrojů 

 

 

          Učení                     Individuální                  Správná                      Odborné                Rozvoj          

      probíhající                  vzdělávání                   struktura /                 vzdělávání  /          manažerů    

     v organizaci                   a rozvoj                      směsice                        výcvik 

                                                                             vzdělávání  

                                                                                                               Vzdělávání / 

                                         Samostatné                                                        výcvik 

          Řízení                         učení                                                         na pracovišti 

         znalostí                                                                                          

                                                                                                                 Formální 

                                          E-learning                                                    vzdělávání / 

                                                                                                              výcvik mimo   

                                                                                                                pracoviště 

        Učící se                     Koučování                                                      

      organizace                                                                                        

                                                                                                                  

                                         Mentoring 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy.  10. vyd. Praha: Grada, 2007.  

ISBN 978-80-247-1407-3. s. 444. 

 

„Vzdělávání pracovníků je personální činnost zahrnující následující aktivity: 

a) Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům 

pracovního místa, tj. prohlubování pracovních schopností (flexibilita v rámci pracovního 

místa, tedy jakási podélná, longitudinální flexibilita). Jde v podstatě o tzv. doškolování, 

které je tradičním, nejčastějším a často i hlavním úkolem vzdělávání pracovníků v 

organizaci. 
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b) Neméně důležité je však i zvyšování použitelnosti pracovníků tak, aby alespoň zčásti 

zvládali znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracovních míst. 

Dochází tak k rozšiřování pracovních schopností (flexibilita, které můžeme říkat příčná, 

transverzální). 

c) Úsilí o rozšiřování pracovních schopností pracovníků usnadňuje případné rekvalifikační 

procesy v organizaci, tj. procesy, kdy pracovníci, kteří mají povolání, jež organizace 

nepotřebuje, jsou přeškolování na povolání, které naopak organizace potřebuje. I péče o 

rekvalifikaci pracovníků v zájmu organizace je součástí jí organizovaného vzdělávání 

pracovníků. 

d) Organizace však nezískává vždy takové nové pracovníky, kteří jsou již náležitě odborně 

připraveni okamžitě v plné míře vykonávat práci na pracovním místě, na něž byli přijati. 

Naopak, zpravidla je nutné přizpůsobovat pracovní schopnosti nových pracovníků 

specifickým požadavkům daného pracovního místa, používané technice, technologii, 

stylu práce v organizaci apod. Nové pracovníky tedy musí organizace doškolovat, 

přeškolovat nebo je alespoň adaptovat na zvláštnosti, mechanismus a kulturu organizace v 

procesu, který se nazývá orientace pracovníka. Také tyto činnosti patří do sféry vzdělávání 

pracovníků.  

e) Formování pracovních schopností v rámci moderní personální práce překračuje 

hranice pouhé odborné způsobilosti (kvalifikace) a stále více zahrnuje i formování 

osobnosti pracovníka, tedy vlastností, které hrají tak významnou roli v mezilidských 

vztazích, ovlivňují chování (tedy i pracovní chování) a vědomí (potřeby, hodnoty, zájmy, 

postoje a normy), a tedy motivaci pracovníka, a odrážejí se i ve vztazích na pracovišti, 

výrazně ovlivňují procesy formování týmů a samozřejmě i individuální a kolektivní 

pracovní výkon.“  

(Koubek, 2007a, s. 253-254) 

Vzdělávací činnosti přispívající ke splnění účelu vzdělávání zaměstnanců ve firmě, je možné 

rozčlenit do dvou skupin. První skupinu představuje „Výcvik“,  jehož základem je praktické 

získávání dovedností, kdy žádoucím cílem je pozitivní změna pracovního výkonu a chování. V 

rámci výcviku je požadována aktivita vzdělávaných osob, přičemž jsou aplikovány interaktivní 

teoretické i praktické postupy. Druhou skupinu představuje „Rozvoj“, jenž je orientován na 

rozsáhlejší pásmo způsobilostí či schopností a jehož znakem je individualismus. Vzdělávací 

činnosti jsou v tomto smyslu směřovány na kariéru a její požadavky v budoucnu. Společným 

termínem obou skupin je „Vzdělávání“. V souhrnu lze vzdělávací proces charakterizovat jako 

proces, jehož základem je orientace na jedince v souvislosti s jeho uplatněním jak v životě 

společenském, tak v životě pracovním. (Tureckiová, 2009) 
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Obr. 2.4 Vztah mezi klíčovými pojmy podnikové pedagogiky 

 

                                                                                                                   Směřování vývoje 

Učení 

                                                                                       

                        Vzdělávání                          

 

Výcvik 

 

 

Zdroj: TURECKIOVÁ, Michaela. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 

ISBN 978-80-86723-80-8. s. 70. 

 

Shora uvedený obr. 2.4 znázorňuje vzájemnou nadřazenost výcviku, vzdělávání a učení. 

„Rozvoj“ v tomto smyslu je chápán jako nejvýznamnější elementární proces, díky němuž lze časem 

docílit naplnění potenciálu jak vývoje jedince, tak celé organizace. Jedná-li se o pojem „Výcvik“, 

na tento je pohlíženo jako na složku vzdělávacího procesu. Naproti tomu „Vzdělávání“ je ve vztahu 

k výcviku svou povahou obecnější s rozsáhlejším spektrem témat a zaměřující se na samotnou 

podstatu či jádro věci. Vzdělávání tudíž představuje přenos a přeměnu vědomostí i praktických 

znalostí, jejichž rozvoj a transmise je prostřednictvím firemního vzdělávání možná. Základním 

rysem procesu vzdělávání je dlouhodobost a systematičnost. V případě „učení“ se jedná o 

psychologický termín. Tento proces směřuje nejen k osvojování si a rozšiřování kompetencí, ale i  

ke změnám týkající se struktury osobnosti jednotlivce. (Tureckiová, 2009) 

 

2.5 Přístupy ke vzdělávání ve firmě 

 K účinnému a účelnému uskutečnění vzdělávacího procesu jsou nápomocny přístupy:  

1. strategický, 

2. kompetenční, 

3. systematický.  

(Bartoňková, 2010)     
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2.5.1 Strategický přístup 

 S firemním vzděláváním, jeho strategií a efektivní implementací souvisí prosazování 

základních myšlenek koncepcí jako je Řízení pracovního výkonu, Řízení podle kompetencí a 

Balanced Scorecard. (Bartoňková, 2010)  

 Řízení pracovního výkonu lze charakterizovat jako souvislý děj či postup s prvky flexibility, 

jehož se v rolích kolegů či společníků účastní nadřízení i podřízení pracovníci, a to za účelem 

vytýčení společné cesty směřující k požadovaným výsledkům. Každý zaměstnanec by měl stále ve 

větší míře brát za svou povinnost rozvoj vlastních pracovních způsobilostí, což neodmyslitelně 

souvisí se zdokonalováním jeho pracovní výkonnosti a pozitivním dojmem z pracovního života. 

Řízení pracovního výkonu klade hlavní důraz především na plán a zdokonalování pracovního 

výkonu v budoucnu. Podstatu tvoří vedení zaměstnanců při existenci slovní domluvy nebo psaného 

ujednání mezi podřízeným a nejbližším nadřízeným v kontextu příští pracovní výkonnosti a získání 

náležité odborné způsobilosti. Primárním záměrem tohoto procesu je především neustálé zvyšování 

úrovně podnikové výkonnosti a rozvoje pracovní síly. K hlavním způsobům řízení pracovního 

výkonu řadíme: coaching, mentoring, zpětnou vazbu i counselling. Provázanost personálních 

činností a vzdělávání v rámci procesu řízení pracovního výkonu znázorňuje následující obrázek. 

(Bartoňková, 2010)     

 

Obr. 2.5 Proces řízení pracovního výkonu 

 

Definice role 

 

 

Plán 

 

 

 

Řízení pracovního 

výkonu – dohoda 

o pracovním výkonu 

 

                                           Hodnocení                              Plánování osobního                                                      

    Hodnocení                     pracovního                                         rozvoje                           Akce 

                                              výkonu                                                       

 

Výkon – řízení 

pracovního výkonu 

v průběhu období 

 

 

Monitorování 

 
Zdroj: BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání: Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků.  Praha: Grada, 2010. 

ISBN 978-80-247-2914-5. s. 38. 
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 Metoda BSC je vhodným prostředkem napomáhajícím při harmonizaci kulturních hodnot 

firmy a realizování firemní strategie. Prvotně však byla tato metoda určena k měření výkonnosti. 

Pojem Balanced Scorecard v českém překladu znamená Systém vyvážených ukazatelů. Firemní 

výkonnost je díky metodě BSC monitorována z perspektivy: finanční, zákaznické, interních 

podnikových procesů a učení se a růstu, přičemž pro jednotlivé perspektivy je zapotřebí stanovit 

klíčové faktory úspěchu, kdy další provázaností příčin, následků a klíčových činitelů je vytvořena 

Strategická mapa představující postoj firmy ke klíčovým faktorům i jejich vzájemným vazbám a 

dokládající způsob jejich uskutečnění. Jde-li o perspektivu učení se a růstu, jedná o rozvíjení cílů a 

indikátorů, o něž se opírá učení se a růst jak daných jedinců, tak celé firmy, tzn. čeho je dosaženo v 

perspektivě učení se a růstu, to napomáhá k pozitivním výsledkům v ostatních perspektivách a k 

cestě vedoucí k uskutečnění představ. (Bartoňková, 2010)     

 

2.5.2 Kompetenční přístup 

 Kompetenční přístup a aplikace postupů řízení podle kompetencí patří mezi prvky oblasti 

strategie jak při plánování, tak při realizaci vzdělávání. Tato sféra nabízí různé varianty vzdělávání 

v organizaci a rovněž je jedním z existujících prostředků k realizaci a vyhodnocování procesu 

vzdělávání. (Bartoňková, 2010)   

 Díky metodice Řízení podle kompetencí lze spatřovat reciproční kontext v rámci činností 

personalistiky a jejich kontinuitu se vzděláváním v organizaci. Řízení podle kompetencí představuje 

nástroj k zajištění efektivního získávání nezbytných kompetencí. K základním konceptům patří 

kompetenční pravidlo, podle kterého je možné organizační problémy přenést, a to na konkrétní 

scházející či nevyhovující kompetence konkrétních osob. V této souvislosti je nutné absenci 

takovýchto kompetencí odstranit, přičemž efektem tohoto postupu je práce na rozvoji konkrétní 

kompetence člověka. (Bartoňková, 2010)    

 Řízení lidských zdrojů podle kompetencí (competency-based /HR/ management), jehož 

součástí je i Rozvoj lidských zdrojů (competency-based /HR/ development) směřující zejména k 

rozvoji kompetencí, patří k nejpokrokovějším systémům, jenž jsou využívány v rámci 

personalistiky. Na tomto systému jsou účastni všichni pracovníci a ve většině případů také externí 

specialisté i další subjekty zabývající se nejen kompetencemi, ale i jinými úseky personalistiky. 

(Tureckiová, 2009) 
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 Pojem kompetence lze interpretovat jednak jako oprávnění či pravomoc a jednak jako 

„specifický soubor znalostí, dovedností, zkušeností, metod a postupů a dále například postojů“. 

Kompetentnost tedy představuje úspěšné zvládání pracovních činností v rámci dané pracovní pozice 

s využitím individuálních kompetenčních zdrojů. V tomto smyslu lze rovněž použít termín 

kvalifikace. (Tureckiová, 2009, s. 36) 

 „Kompetence je trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje dosažení 

cíle.“  (Hroník, 2007, s. 61) 

 Obsahem kompetenčního modelu jsou dílčí kompetence seřazené na základě určitého klíče. 

U kompetenčního modelu je žádoucí návaznost, a to na bussines strategii (vertikální integrace) a 

personální strategii a personální činnosti (horizontální integrace). (Hroník, 2007) 

 

2.5.3 Systematický přístup 

Systematický eventuálně systémový a plánovaný postoj ke vzdělávání představuje přístup ke 

vzdělávání zaměstnanců jako k systému, což slouží ke tvorbě plánu vzdělávacího procesu, jenž je  v 

souladu jak s požadavky, managementem a zaměstnanci organizace, tak i s východisky prostředí 

uvnitř i mimo organizaci. Systémový přístup skýtá rozsáhlejší náhled na prvky ovlivňující 

vzdělávání i ostatní segmenty systému. Systematický přístup představuje racionální kontinuitu 

mezi fázemi analýzy a identifikace potřeb vzdělávání, jeho plánováním, realizací a hodnocením. 

(Bartoňková, 2010) 

 Základním prvkem systému vzdělávání je čtyřfázový model, jenž popisuje následující 

obrázek.  

Obr. 2.6 Fáze systému vzdělávání 

 

analýza a identifikace 

vzdělávacích potřeb 

 

 

                   vyhodnocování                                                                      plánování 

                       vzdělávání                                                                         vzdělávání 

 

 

realizace 

vzdělávání 

 

Zdroj: BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání: Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků.  Praha: Grada, 2010. 

ISBN 978-80-247-2914-5. s. 110. 
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2.6 Formování pracovních schopností 

Formování pracovních schopností nutno rozlišit na formování pracovních schopností 

člověka a formování pracovních schopností zaměstnance. Jedná-li se o formování pracovních 

schopností člověka, jde o obecné celoživotní formování, a to bez přihlédnutí k času, místu či směru 

podnětu. Formování pracovních schopností zaměstnance se vztahuje již na zaměstnance určité 

organizace, kdy aktivita je vyvíjena samotnou organizací. Jak je patrno z obr. 2.7, okruhy v soustavě 

formování pracovních schopností člověka rozlišujeme na: oblast všeobecného vzdělání, oblast 

odborného vzdělávání a oblast rozvoje. (Koubek, 2007a) 

 

Obr. 2.7 Systém formování pracovních schopností člověka 

 

            OBLAST VŠEOBECNÉHO 

                     VZDĚLÁVÁNÍ                                    ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA 

                                                                                         NA POVOLÁNÍ 

 

 

 

 

                                                                                         ORIENTACE 

             OBLAST ODBORNÉHO 

                   VZDĚLÁVÁNÍ 

 

                                                                                         DOŠKOLOVÁNÍ  
                                                                                   (Prohlubování kvalifikace) 

                                                                               

 

 

                                                                                         PŘEŠKOLOVÁNÍ 

                                                                                             (Rekvalifikace) 

 

 

 

 

                                                                                       Profesní rehabilitace 

 

                OBLAST ROZVOJE  
              (Rozšiřování kvalifikace 

                a formování osobnosti)             

 

 

Poznámka: V tučných rámečcích a tučným písmem jsou označeny vzdělávací a rozvojové aktivity, které bývají součástí 

vzdělávání pracovníků v organizaci. 

 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2007a. ISBN 978-80-7261-168-3. s. 255. 
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1. Oblast všeobecného vzdělávání 

- stojí ve znamení formování základních a všeobecných znalostí a dovedností, kdy její 

orientace směřuje především na osobnost jednotlivce a jeho rozvoj ve společnosti. Tato 

oblast podléhá státní regulaci a kontrole. 

2. Oblast odborného vzdělávání (oblast formování kvalifikace či oblast odborné/profesní 

přípravy) 

- je v širším slova smyslu nazývána trainingem. Předmětem zájmu této oblasti je 

zaměstnání, což je představováno přípravou na povolání, doškolováním (prohlubováním 

odborné způsobilosti), a přeškolováním (rekvalifikací). Do této oblasti je stále ve větší míře 

zahrnována i orientace zaměstnanců.  

a) Základní příprava na povolání - je ve většině případů realizována mimo prostředí 

organizace. 

b) Orientace – výsledkem je kratší a efektivnější adaptace nově přijatého zaměstnance.  

c) Doškolování – znamená prohlubování odborných znalostí a dovedností, jenž řeší 

problematiku nastalých změn v požadavcích stávajících pracovních míst, způsobených 

technickými, technologickými a dalšími změnami. Proces doškolování je klíčovým 

prostředkem napomáhajícím ke zvyšování úspěšnosti organizace a konkurenceschopnosti 

zaměstnanců jak na vnitřním, tak i vnějším trhu práce. V zemích jako je například Německo 

či Francie bývá doškolování součástí tripartitních dohod nebo kolektivních smluv, a to ve 

vztahu k povinnostem organizace a právům zaměstnanců. 

d) Přeškolování (rekvalifikace, retraining) - efektem je osvojení si nové profese a nových 

pracovních způsobilostí. Rekvalifikaci možno rozlišit na rekvalifikaci plnou a 

rekvalifikaci částečnou, kdy u rekvalifikace částečné lze část získaných znalostí a 

dovedností uplatnit v dalším (novém) povolání. Jako zvláštní případ rekvalifikace je 

chápána profesní rehabilitace, díky níž lze osoby, jejichž zdravotní stav je bariérou k 

trvalému výkonu dosavadního zaměstnání a povolání, opětovně pracovně zařadit.  

3. Oblast rozvoje 

- jedná se o následné vzdělávání a kvalifikační rozvoj, což představuje dosahování širšího 

rejstříku takových znalostí a dovedností, jež nejsou podmínkou k výkonu dosavadního 

zaměstnání.  Současně je nemalý důraz kladen na schopnost pochopit a vyřešit složité 

záležitosti, jenž jsou často nad rámec dané profese.  

Zároveň s formováním schopností pracovních zaujímá stejně významnou pozici v dané 

oblasti také formování osobnosti jedince. Formování v oblasti rozvoje je zaměřeno na  

komplex pracovních schopností zaměstnance a tudíž lze říci, že ústředním tématem je 

především kariéra. Rovněž nutno zmínit, že proces formování osobnosti jedince vede ke 
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zkvalitnění jeho podílu na dosahování organizačních cílů a upevňování mezilidských 

vztahů. Rozvoj tedy pozitivně působí na úroveň pracovního výkonu, na pracovní sílu v 

souvislosti s její schopností pružné reakce a přizpůsobení se změnám a na prosazení se na 

trhu práce.  (Koubek, 2007a) 

 

2.7 Vzdělávací metody 

Metoda představuje cestu ke konkrétnímu cíli v souvislosti s plněním vytýčených záměrů 

vzdělávání a s osvojením si jeho obsahu, přičemž je realizována za pomocí určité formy vzdělávání 

a za daných výukových předpokladů. V této souvislosti nutno konstatovat, že nelze označit 

konkrétní vzdělávací metodu za všeobecně použitelnou a správnou. V minulosti byla škála variant 

vzdělávacích metod dosti úzká. V současné době jsou však již znalosti o procesu vzdělávání na 

vyšší úrovni, a proto dnes již existuje pestrá nabídka vzdělávacích metod. (Bartoňková, 2010) 

Metody vzdělávání rozlišujeme na metody používané na pracovišti (on the job) a na metody 

používané mimo pracoviště (off the job). V případě metod používaných na pracovišti se jedná o 

určité pracovní místo a provádění každodenních pracovních úkolů, kdy tato forma vzdělávání více 

vyhovuje dělnickým profesím. Metody of the job jsou zase preferovány v případě vzdělávání 

zaměstnanců zastávajících vedoucí funkce či odborníků. Běžně jsou však aplikovány obě varianty 

metod, a to pro všechny skupiny zaměstnanců, avšak s jistými obměnami v závislosti na druhu a 

povaze dané pracovní činnosti. (Koubek, 2007a) 

 

2.7.1 Vzdělávací metody on the job 

1. Instruktáž při výkonu práce – tato metoda je aplikována velmi často, neboť se jedná o 

nejméně náročnou variantu zapracování nově příchozího zaměstnance či zaměstnance s 

menšími zkušenostmi, kdy je mu i několikrát ukázán pracovní postup. Instruktáž provádí 

buďto již zapracovaný a zkušený jedinec či nejbližší nadřízený. V konečné fázi dochází k 

osvojení si postupu práce zacvičovaného zaměstnance. Výhodu této varianty lze spatřovat 

jak v rychlosti zapracování, tak v kladném vztahu součinnosti zaměstnanců mezi sebou nebo 

mezi zacvičovaným a nadřízeným. Nevýhodou této varianty je nejen možnost použití pro 

méně náročné či jednotlivé pracovní postupy, ale také skutečnost, že instruktáž bývá 

prováděna při plném pracovním provozu a jednorázově. 

2. Coaching – jedná se o déle trvající, soustavné formování pracovních schopností s 

pravidelnou kontrolou školeného, kterou provádí buďto nadřízený či školitel. Cílem je 

dosažení požadované kvality práce a rovněž vyvíjení aktivity ze strany školeného 

zaměstnance. Výhodou je, že při této metodě vzdělávání dochází k součinnosti školeného se 

školitelem, kdy zaměstnanec je soustavně seznamován s hodnocením svého pracovního 
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výkonu a existuje zde i možnost rozvoje jeho kariéry. Nevýhodu lze spatřovat v 

nevyhovujícím prostředí, neboť ke vzdělávání dochází v pracovním provozu, kdy je rovněž 

nutné plnit pracovní úkoly.  

3. Mentoring – při této metodě vzdělávání je jistá míra zodpovědnosti a podnikavosti 

ponechána na zaměstnanci, jenž je vzděláván, neboť na jeho osobě je ponechána volba 

mentora - kompetentní a zkušené osoby, která mu bude profesní podporou. Výhody jsou 

shodné s výhodami u coachingu, avšak zde se dále nabízí možnost výběru mentora a také 

neformálnost vztahu, proto v rámci hodnocení stojí mentoring před coachingem. Za 

nevýhodu lze považovat nesprávný výběr mentora.   

4. Counselling – jedná se o poskytování rad a odborných posudků vzdělavatele i vzájemného 

působení, čímž vzniká oboustranný vztah mezi vzdělávaným a vzdělávajícím. Tento způsob 

vzdělávání vytváří prostor pro vnášení připomínek, námitek a vlastních nápadů 

vzdělávaného, kdy mezi oběma stranami dochází ke zpětné vazbě, jež je přínosem pro 

zkvalitnění způsobu vedení zaměstnanců, co je považováno za výhodu této metody.  

Nevýhodou jsou vysoké požadavky na čas, v důsledku čehož může dojít k problémům v 

souvislosti s pracovními povinnostmi a závazky. 

5. Asistování – k formování pracovních schopností zaměstnance dochází přiřazením 

školeného v roli pomocníka k zaměstnanci s většími zkušenostmi. Školený zaměstnanec se 

postupnými kroky učí danou práci a ve stále větší míře se do pracovní činnosti zapojuje, až 

je zcela samostatný. Tato metoda je vhodná při vzdělávání jak pro práce manuálního 

charakteru, tak pro formování zaměstnanců v řídících funkcích a odborníků. Výhodu lze 

spatřovat v nepřetržitosti a v praktickém procesu vzdělávání. Nevýhodou je, že díky této 

metodě si vzdělávaný zaměstnanec může osvojit špatné pracovní návyky a rovněž 

skutečnost, že rady a informace jsou poskytovány pouze od jediného školitele. Rovněž může 

dojít k bagatelizaci alternativních způsobů práce. 

6. Pověření úkolem – v tomto případě vzdělávající či nadřízený pověří vzdělávaného 

zaměstnance konkrétním úkolem, přičemž pro plnění úkolu má vytvořeno vyhovující 

prostředí, rovněž disponuje příslušným rozsahem působnosti a jeho pracovní činnost je 

monitorována. Za výhodu lze považovat možnost prověření si vlastních schopností, což 

může vést k motivačnímu jednání v rámci jejich rozvoje a také rozšíření oblasti uplatnění. 

Nevýhodu představuje možné chybování nebo nedokončení úkolu, když neustálá kontrola 

může být již nad rámec možností, což může vést k oslabení důvěry vedoucích zaměstnanců 

a potažmo také k oslabení sebedůvěry vzdělávaného zaměstnance.  

7. Rotace práce - cross training - díky této metodě se školený zaměstnanec seznamuje s 

různými druhy pracovních činností, neboť jsou mu vždy na stanovené období svěřeny různé 
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pracovní úkoly, a to na různých úsecích organizace.  Tento způsob vzdělávání je vhodný pro 

formování jak vedoucích, tak i řadových zaměstnanců. Výhodu lze spatřovat v rozvoji 

zkušeností a schopností školeného zaměstnance a v rozvoji jeho celkového pohledu na 

činnost organizace. Tato metoda je přínosná pro zvýšení flexibility jak jednotlivce, tak celé 

organizace. Jako nevýhodu lze chápat možný neúspěch na některém z pracovišť či 

pracovních pozic, jenž může vést k oslabení sebedůvěry nebo ke změnám v hodnocení ze 

strany řídících zaměstnanců. 

8. Pracovní porady – v rámci pracovní porady jsou zaměstnanci informováni o všech 

skutečnostech a problémových situacích jak v rámci jednotlivých pracovišť, tak i organizace 

jako celku. Výhodou je neformálnost této metody a rovněž možnost vzájemného předávání 

zkušeností, předkládání návrhů, názorů a stanovisek ke vzniklým situacím. Nevýhodou je 

komplikovanost v souvislosti s dobou konání pracovní porady, neboť konání v rámci 

pracovní doby může ohrozit plnění pracovního plánu a konání mimo pracovní dobu může 

být poznamenáno nízkou účastí nebo nedostatečnou délkou porady. (Koubek, 2007a) 

 

 Pro úspěšné koučování je zapotřebí osvojení si optimističtějšího obrazu týkajícího se 

skrytého a nevyužitého potenciálu lidí. Nevěří-li kouč či manažer ve vyšší potenciál lidí oproti 

projevům každodenního potenciálu, není v jejich možnostech pomoci lidem jejich potenciál využít. 

(Whitmore, 2009) 

 V případě Individuálního koučinku se dle P. Montaga nejedná o monitoring. V tomto 

případě „Kouč neradí, kouč pomáhá hledat koučovanému jeho vlastní cestu k osobnímu rozvoji a 

řešení aktuálních problémů.“ (Montag, 2012) 

 K výhodám vzdělávacího procesu v rámci výkonu pracovní činnosti - on the job patří:  

finanční nenáročnost, osobitost, pružnost, názornost, přímý kontakt s firemním prostředím, s 

technologiemi,  a s firemními pokrokovými ideemi či představami ve vztahu ke vzdělávání. Naopak 

nevýhody lze spatřovat v potenciálním poklesu výkonnosti školícího zaměstnance díky péči o 

školeného, v absenci dostatečně odborně způsobilého školitele v souvislosti s realizací nových 

pracovních postupů či technických zařízení, v hlučnosti prostředí, v problematickém zajištění 

soustavné péče školícího zaměstnance o školeného a v eventuálním narušení mezilidských vztahů z 

důvodu přenosu určitého množství práce školícího zaměstnance na ostatní. (Koubek, 2007b) 
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2.7.2 Vzdělávací metody off the job 

1. Přednáška – základním principem přednášky je přenos informací o konkrétních 

skutečnostech a faktech nebo poznatků teoretického charakteru. Výhodou této metody je 

snadnost realizace a promptnost získávání nezbytných informací. Naopak nevýhodou je 

jednostrannost přenosu a pasivita frekventantů. 

2. Přednáška spojená s diskusí (skupinovou diskusí) – Seminář – při této metodě 

vzdělávání jsou do jisté míry odbourány negativní znaky přednášky a hlavní pozornost je 

věnována především vědomostem. Výhodou je tendence podněcovat frekventanty k aktivní 

účasti. Nevýhodou jsou vyšší požadavky na úroveň organizační přípravy a patřičný styl 

moderace. 

3. Demonstrování (praktické, názorné vyučování) – jedná se o vzdělávací metodu 

využívající různé prostředky (např. audiovizuální a počítačovou techniku či výcviková 

zařízení) nebo speciální dílny či pracoviště se zaměřením na praxi. Výhodou je  

bezrizikovost vzniku škod většího rozsahu a rovněž bezpečnost vzdělávacího místa, v němž 

mají frekventanti možnost ověřit si své dovednosti. Nevýhodou jsou jak odlišnosti mezi 

prostředím ve vzdělávacím středisku a prostředím skutečného pracovního místa, tak i jistá 

míra zjednodušení problematiky, jež je předmětem vzdělávacího procesu.  

4. Případové studie – patří k vyhledávaným metodám obvykle pro vzdělávání řídících 

zaměstnanců – managementu. Tato vzdělávací metoda je založena na řešení souhrnného 

(komplexní případové studie) či dílčího (krátké případové studie) faktického nebo uměle 

vytvořeného problému v rámci organizace. Jednotlivci nebo malé týmy účastníků 

problémovou situaci rozebírají a prezentují své návrhy k jejímu úspěšnému zvládnutí. 

Výhodou je rozvoj schopnosti překonávat problémy na základě analýz. Je-li případová 

studie sestavena na základě faktického problému, jenž nastal v dávné historii organizace, 

vzniká možnost porovnání řešení frekventantů s reálným aplikovaným řešením daného 

problému.  Nevýhodou je vysoká náročnost na kvalitu samotné přípravy i na osobu 

moderátora a jeho citlivý přístup k návrhům řešení školených zaměstnanců. 

5. Workshop – jedná se o obdobu případových studií, při níž jsou problémy praktického 

charakteru řešeny komplexně týmem pracovníků, jedná se tedy o komplexní případové 

studie vyžadující rozsáhlejší přehled v problémových oblastech organizace a 

interdisciplinaritu. Výhodu lze spatřovat v různorodosti jednotlivých stanovisek k danému 

problému. Tato metoda je účelným prostředkem k formování pro práci v týmu a 

interdisciplinárnímu pohledu například na plánování či tvorbu systémů. Nevýhoda je 

totožná s nevýhodou u případových studií. Eventuálně může dojít k problémům, a to za 

situace nedostatečných vědomostí či zkušeností členů týmu, které jsou nezbytné k 
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rozpoznání a nacházení řešení konkrétního problému, jenž je součástí komplexní případové 

studie. 

6. Brainstorming – jedná se rovněž formu případových studií, kdy jsou jednotlivými členy 

skupiny prezentovány návrhy k překonání či zvládnutí organizačního problému, a to ústní 

nebo písemnou formou. Poté dochází k diskusi o návrzích za účelem nalezení nejlepšího 

řešení. Výhodou je přínos nových způsobů řešení a tvůrčího myšlení. Nevýhoda této 

metody se shoduje s nevýhodou u případových studií. 

7. Simulace – jedná se o metodu založenou na praktickém stylu vzdělávání a činorodém, 

reakčním vystupování účastníků, kteří obdrží důkladně vypracované zadání – písemnou 

předlohu s tím, aby ve stanoveném časovém úseku provedli sérii rozhodnutí. Při této metodě 

vzdělávání bývá zpravidla použito běžných problémových situací, s nimiž se řídící 

zaměstnanci mohou setkávat v rámci plnění svých pracovních povinností, přičemž 

komplikovanost řešených problémů má vzrůstající tendenci. Výhodou je výchova účastníků 

k umění vyjednávat a činit rozhodnutí. Nevýhodou jsou vysoké požadavky na kvalitu 

přípravy. 

8. Hraní rolí (manažerské hry) – při tomto způsobu vzdělávání je žádoucí vysoká míra 

aktivního, samostatného a hravého přístupu. Smyslem manažerských her je proniknutí 

účastníka do problematiky vyjednávání, sporů a charakteru mezilidských vztahů. Předloha 

role může dovolovat větší či menší míru kreativity, avšak za podmínky řešení konkrétního 

případu. Rovněž je důležité, aby nedošlo ke ztrátě autentičnosti. Výhoda spočívá v získání 

schopnosti samostatného myšlení, reakcí i zdrženlivosti v souvislosti s projevováním emocí. 

Nevýhoda je představována vysokými nároky na přípravné práce a osobu vzdělávajícího. 

9. Assessment centre či Development centre, což v překladu znamená diagnosticko-

výcvikový program -  jedná se o novou a uznávanou metodu používanou při výběru a 

vzdělávání managementu. Tato zdokonalená metoda je souhrnem metod případových studií, 

simulace a hraní rolí, a to po odstranění jejich nedostatků. Účastník v rámci této metody je 

postaven před rozmanité organizační problémy, s nimiž se může běžně setkat při plnění 

svých pracovních povinností. Situace, jež jsou předmětem řešení, bývají vybírány 

náhodným způsobem prostřednictvím počítačové techniky, přičemž je možné díky 

přechodům různé stupně frekvence stresově působit na vzdělávanou osobu. Jedná-li se o 

výstupy celého vzdělávacího procesu, buďto jsou vyhodnoceny za pomocí počítačové 

techniky, anebo konfrontovány s již známými odpovídajícími a vyhovujícími řešeními.  

Za výhodu lze považovat získání nových znalostí a dovedností manažerské povahy, 

zvládání stresových situací, umění překonávat různé problémové situace, umění mezilidské 

komunikace, umění plánovat čas a další znalosti a dovednosti. Nevýhodu lze spatřovat ve 
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vysokých požadavcích na organizační a technickou přípravu. 

10. Outdoor training/learning nebo Adventure aducation – učení se hrou či pohybovými 

aktivitami -  jedná se o velmi účinnou metodu vzdělávání formou hry či sportovních aktivit, 

kdy účastníky jsou manažeři, kteří si osvojují nové dovednosti, učí se uvádět různé procesy 

do součinnosti, učí se mezilidské komunikaci a vyjednávání, učí se delegovat a řídit. Tato 

forma vzdělávání může probíhat jak v přírodě, tak ve sportovním zařízení či ve školících 

prostorách. Vzdělávací proces je zahájen uložením konkrétního úkolu formou hry nebo 

sportovní akce, jehož řešení bývá otázkou skupiny vedenou buďto pověřeným jedincem 

anebo dobrovolníkem. Po zvládnutí úkolu následuje diskuse o dovednostech manažerské 

povahy, jež byly v rámci plnění úkolu použity, o jejich účinnosti a rovněž o možnostech 

směřujících k vyšší kvalitě výkonu. Výhodou je nejen zkvalitňování dovedností potřebných 

pro manažerskou práci, ale účastníci se také naučí tyto dovednosti identifikovat a využívat 

těchto dovedností v manažerském pracovním životě. K nevýhodám patří vysoké požadavky 

na kvalitu přípravných prací a rovněž odstranění bariéry ve formě předpojatosti účastníků 

vůči hrám, strach ze ztráty autority či neochota ke sportovním činnostem.  

11. E-learning - tento způsob vzdělávání, jehož obliba má vzrůstající tendenci. Počítačová 

technika skýtá nekonečnou řadu dat, faktů, vzdělávacích projektů a opor při vzdělávání. 

Neodmyslitelnou součást e-learningu představuje vzájemná komunikace se vzdělávajícím a 

dalšími vzdělávanými jedinci. Díky internetu se úroveň této vzdělávací metody zvyšuje.  

Varianty e-learningu: 

- samostatný, separovaný e-learning - účastník má k dispozici daný technologický postup, 

avšak bez okamžitého kontaktu se vzdělávajícím či dalšími vzdělávanými, 

- živý e-learning - účastník má k dispozici danou technologii a možnost kontaktu se 

vzdělávajícím, avšak vzdělávající a vzdělávaný mají odlišné působiště, 

- kolaborativní, kolektivní e-learning - tato varianta je založena na vzájemném kontaktu a 

komunikaci mezi vzdělávanými. 

Výhodou e-learningu je možnost kolektivní i individuální formy vzdělávacího procesu s 

možností vzájemné komunikace a přímé zpětné vazby. Rychlost vzdělávání může být v 

souladu s požadavky a možnostmi vzdělávaného. V souvislosti s časovou náročností se 

jedná se o eficientní metodu, neboť proces vzdělávání nemusí být součástí pracovní doby či 

je možné jej uskutečnit za situace nižšího pracovního vytížení. Jedná se o metodu 

aplikovatelnou jak v rámci pracoviště, tak mimo něj. Nevýhodu lze spatřovat ve finanční 

náročnosti vzdělávacích programů a také ve vysokých požadavcích na míru vybavenosti. 

(Koubek, 2007a) 

 



-24- 

 Development Centre „identifikuje potenciál a rozvojové potřeby zaměstnanců. Metodika je 

podobná Assessment Centre, je však primárně zaměřená na rozvoj. Pojmenovává silné a slabé 

stránky jednotlivce a zároveň definuje i prostředí, které jeho výkon dokáže zvýšit či naopak brzdit. 

Formuluje doporučení pro další rozvoj.“ Development Centre může mít podobu jednodenní či 

několikadenní indoor/outdoor akce. Rovněž zpětná vazba je možná okamžitě. Výsledkem 

Development Centre jsou informace o jednotlivých účastnících a rovněž komplexní popis celé 

skupiny účastníků. K výhodám metody Development Centre patří: přesná identifikace rozvojových 

potřeb dle kompetenčního profilu; orientace a systematizace rozvoje jak skupiny, tak jednotlivců; 

Speciální doporučení se zaměřením k rozvoji „mimo chod“ - kurzy, výcviky a „za chodu“ - 

koučink, mentoring. (MotivP, 2012)  

 K výhodám vzdělávacího procesu mimo pracoviště - off the job patří: profesionalita, 

aktuálnost předávaných skutečností, poznání soudobé a pokrokové techniky, kontakt se zaměstnanci 

dalších firem, přínosu novátorských postojů a ideí. Naopak k nevýhodám řadíme: nákladnost (např. 

platba školící organizaci, náklady za ubytování a stravování), teoretickou povahu informací s 

eventuální nemožností implementace, problémy s uplatněním díky rozdílnosti firemního 

technického zařízení oproti školícímu, nevyhovující nabídku školících programů požadavkům firmy 

a komplikace vzniklé absencí především důležitých zaměstnanců při řešení problémových situací.  

(Koubek, 2007b) 

 Za další formu vzdělávání lze rovněž považovat samostudium doporučované literatury, 

které je zajišťováno ze strany organizace. Výhodu lze spatřovat v možnosti samostudia mimo 

pracovní dobu a také v možnosti zvolení si optimální rychlosti vzdělávání dle schopností daného 

jedince. Nevýhodou je nemožnost komplexního dohledu organizace nad procesem vzdělávání a 

rovněž je nad rámec práv organizace požadovat po zaměstnanci splnění pracovních povinností v 

souvislosti se vzděláváním mimo jeho pracovní dobu. Z pohledu vzdělávaného je nevýhodou 

obětování svého volného času samostudiu, jež je přímo či nepřímo organizací požadováno. 

(Koubek, 2007a) 

 Moderní a úspěšnou metodou pro zvýšení kvality a rychlosti v procesu učení je 

Interkulturní vzdělávání. Díky rostoucí globalizaci je tato metoda stále běžnější v zahraničních 

firmách, jež obchodují se zahraničními partnery. Interkulturní vzdělávání je důležité tehdy, jestliže 

podnikání společností se rozšiřuje i za hranicemi státu; dále pokud podnikatelé a jejich zaměstnanci 

chtějí pracovat s kolegy v jiných zemích; rovněž také v případě, je-li zaměstnanecká kultura stále 

rozmanitější a v neposlední řadě, jsou-li organizace zapojeny do mezinárodních projektů a 

programů. Mezi interkulturní tréninkové metody patří: mediační vzdělávání, kulturně orientované 

vzdělávání, komunikačně orientované vzdělávání, teamwork vzdělávání a kulturní asimilace. 

(Mayer, Ircingová, 2011) 
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 V případě distančních vzdělávacích metod se jedná zejména o korespondenční kurzy. 

Školený má k dispozici učební podklady, kdy v předem stanoveném čase má možnost telefonické 

komunikace - porady se svým školitelem. Tato komunikace může probíhat i prostřednictvím e-

mailové korespondence. Výhodami tohoto způsobu vzdělávání jsou: vzdělávání většinou není 

součástí pracovní doby, patřičná odbornost, přínos nového myšlení, nižší finanční náročnost nežli u 

metod  off the job. Nevýhody spatřujeme v případné nadměrné teoretičnosti, v nízké míře motivace 

zaměstnanců vzhledem k omezení jejich volného času, v chybějící příležitosti komunikace s dalšími 

školenými jedinci, v potenciální nevstřícnosti kurzů vůči firemním požadavkům, v neosobní povaze 

tohoto druhu vzdělávání a v nemožnosti okamžité kontroly i následné zpětné vazby. (Koubek, 

2007b) 

 

2.8 Vzdělávání v malých a středních firmách 

V mnoha malých a středních firmách není vzdělávacím programům věnována adekvátní 

míra pozornosti, neboť se majitelé či řídící pracovníci domnívají, že jsou tyto programy nákladné a 

že jsou vhodnější pro podniky většího rozsahu. Zaměstnavatelé se mohou ke vzdělávání také stavět 

způsobem, že je záležitostí každého jedince, aby se vzdělával a tím zvyšoval svou hodnotu na trhu 

práce. Pokud jde o rozdíl ve vzdělávání mezi firmou menšího rozsahu a velkou firmou, tento 

spočívá v míře iniciativy konkrétní firmy školit své zaměstnance. V menší firmě se jedná spíše o 

vzdělávací aktivity, které se vztahují na určitého zaměstnance, kdy ze strany firmy je mu nabízena 

„pomocná ruka“, neboť vzdělávací procesy zpravidla nebývají těmito firmami přímo organizovány. 

Firmy či podniky středního rozsahu by však již měly vytvářet vzdělávací plány a programy, které by 

v případě nutnosti měly uskutečnit. Z komplexního hlediska lze konstatovat, že menší firmy by 

měly věnovat náležitou pozornost vzdělávání svých zaměstnanců jednak proto, že díky svému 

rozsahu mají horší postavení na trhu práce, a to pro svou potřebu zaměstnávat již kvalifikované 

odborníky, což je velmi problematické. Rovněž jsou tak často nuceny k zaškolování a adaptaci 

nových zaměstnanců z důvodu možných individualit jednotlivých druhů práce. Také nemohou 

konkurovat velkým firmám v otázce délky pracovního poměru či v otázce sociálního zajištění. 

Právě menší firmy a současně i její zaměstnanci musí z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti a 

efektivity vykazovat známky tržní adaptability a pružnosti. (Koubek, 2007b) 
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2.9 Podnikové (firemní) vzdělávání 

Systém podnikového vzdělávání pracovníků zahrnuje orientaci a doškolování 

zaměstnanců, a také přeškolování a rozvoj, jenž jsou podněcovány ze strany organizace. 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci je v kompetenci jak personálního útvaru či jiného zvláštního 

útvaru vzdělávání, tak řídících zaměstnanců, odborů či dalších asociací zaměstnanců. V tomto 

směru dochází k součinnosti organizace s externími specialisty nebo se speciálními instituty. 

V neposlední řadě nutno zmínit existenci takových organizací, jež v rámci získávání zaměstnanců 

preferují odborníky, což však souvisí s vysokými požadavky na proces jejich získávání a výběru. 

Pro jiné organizace je vzdělávání zaměstnanců naopak otázkou pouze naléhavé potřeby, dostatku 

finančních prostředků, náhodné události či konkrétní akce. (Koubek, 2007a) 

Součástí firemního vzdělávání je rozvoj, dosahování, rozšiřování i péče o stávající úroveň 

odborné způsobilosti zaměstnanců. Firemní vzdělávání znamená segment procesu formování 

pracovních schopností.  (Bartoňková, 2010) 

 

Firemní vzdělávání rozlišujeme na:  

 interní – pořádané v podnikových školících prostorách či přímo na konkrétním pracovním 

místě, a 

 externí – pořádané na zakázku v odborných školících objektech. 

Jedná se o uspořádaný postup vedoucí k pozitivnímu rozdílu pracovního chování, vědomostí a 

dovedností a motivace zaměstnanců. Výsledkem firemního vzdělávání je nižší úroveň odchylky 

mezi subjektivní a objektivní kvalifikací. Subjektivní kvalifikace představuje souhrn schopností a 

odborných způsobilostí dosahovaných v průběhu života s jejich eventuálním uplatněním při 

určitých aktivitách. Objektivní kvalifikace představuje nároky pracovního místa na odbornou 

způsobilost zaměstnance s ohledem na povahu a druh dané pracovní činnosti. V souvislosti s 

firemním vzděláváním rozlišujeme vzdělávání profesní a další profesní vzdělávání. Základem 

profesního vzdělávání je studium ve školách, ale také veškeré podoby vzdělávání ve spojitosti s 

profesním či pracovním životem. Zatímco další profesní vzdělávání již probíhá v rámci výkonu 

pracovních povinností. Je založeno na určité úměrnosti mezi subjektivní kvalifikací a kvalifikací 

objektivní. (Bartoňková, 2010) 

Systém firemního vzdělávání, rozvojové programy a učení se v organizaci chápeme jako 

prvky sloužící k tomu, aby pracovníci mohli rozvíjet svůj potenciál a využívat nabytých znalostí a 

dovedností v pracovním životě, tedy aby byli schopni plnit své pracovní povinnosti v rámci dané 

pracovní pozice. Činnosti, jež jsou podporou zvláště intencionálnímu učení v organizaci nazýváme 

rozvojem lidských zdrojů. Tento vzor je postupem času obohacován i o další prvky. 

Prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů je zajištěn rozvoj klíčových jedinců, rozvoj kariéry a talent 
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managementu, komplexní rozvoj organizace. Dalšími ústředními tématy je uskutečňování 

vzdělávacích činností, koučování, mentoring, tutoring, stínování a seberozvoj zaměstnanců. O 

logické posloupnosti složek modelu rozvoje lidských zdrojů a jejich spojitosti s dalšími 

významnými procesy a systémy v rámci organizace vypovídá obr. 2.8. (Tureckiová, 2009) 

 

Obr. 2.8 Rozvoj lidských zdrojů (složky a aplikace) 
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Zdroj: TURECKIOVÁ, Michaela. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 

ISBN 978-80-86723-80-8.  s. 32. 

 

2.10 Systematické podnikové (firemní) vzdělávání 

Systematické podnikové vzdělávání představuje „neustále se opakující se cyklus, 

vycházející ze zásad politiky vzdělávání, sledující cíle strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě 

vytvořené organizační a institucionální předpoklady vzdělávání.“ Koubek (2007a, s. 259) 

 Proces systematického vzdělávání zahrnuje účast jedné či více skupin zaměstnanců, obvykle 

složených rovněž i z externích specialistů, které dávají ke vzdělávání impulz a zabezpečují jeho 

přípravu a žádoucí míru odbornosti. Další nezbytnou součást systematického vzdělávání představují 

vzdělávací programy, ať standardního či specifického charakteru, a také vzdělávací instituce a 

podmínky, jež odpovídají dané formě vzdělávání. V tomto směru je důležité disponovat buďto 

svými školiteli či smluvně vázanými externisty, případně mít přinejmenším jistou vizi ohledně 

realizace vzdělávacího programu za situace chybějícího vyhovujícího zařízení. (Koubek, 2007a) 

 



-28- 

 

„Systematické vzdělávání pracovníků organizace má mnoho předností. Jsou to především: 

a) Soustavně organizaci dodává náležitě odborně připravené pracovníky bez mnohdy 

obtížného vyhledávání na trhu práce. 

b) Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle specifických potřeb 

organizace. 

c) Soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti i osobnost pracovníků. 

d) Přispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků a služeb 

výrazněji než jiné způsoby vzdělávání. 

e) Je jedním z nejefektivnějších způsobů nalézání vnitřních zdrojů pokrytí dodatečné potřeby 

pracovníků. 

f) Průměrné náklady na jednoho školeného pracovníka bývají nižší než při jiném způsobu 

vzdělávání. 

g) Lépe umožňuje předvídat dopady ztrát pracovní doby související se vzděláváním a 

umožňuje i lépe eliminovat dopad těchto ztrát pomocí organizačních opatření. 

h) Umožňuje neustálé zdokonalování vzdělávacích procesů tím, že zkušenosti z předchozího 

cyklu se berou v úvahu v cyklu následujícím. 

i) Usnadňuje hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků v 

závěrečné fázi hodnocení pracovníků. 

j) Umožňuje realizovat moderní koncepci řízení pracovního výkonu. 

k) Zlepšuje vztah pracovníků k organizaci a zvyšuje jejich motivaci. 

l) Zvyšuje atraktivitu organizace na trhu práce a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků. 

m) Zvyšuje sociální jistoty pracovníků organizace. 

n) Zvyšuje kvalitu a tím i tržní cenu individuálního pracovníka i jeho potenciální šance na trhu 

práce v organizaci i mimo ni. 

o) Přispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje pracovníků, zvyšuje jejich šance na 

funkční a platový postup. 

p) Přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů.“ 

(Koubek, 2007a, s. 259-261) 
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Obr. 2.9 Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 
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Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2007a. ISBN 978-80-7261-168-3.   s. 260.   

 

Jak vyplývá ze schématu výše, v souvislosti se systematickým vzděláváním zaměstnanců a 

jeho fázemi můžeme určit tři stěžejní fáze, kterými jsou: identifikace potřeby vzdělávání, 

plánování vzdělávání a vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího 

programu a aplikovaných metod, neboť právě na nich závisí průběh a účinnost vzdělávacího 

procesu. (Koubek, 2007a) 
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2.11 Rozšířený cyklus firemního vzdělávání 

Aby firemní vzdělávání splňovalo podmínku efektivity i kvality, je nezbytná systematičnost 

v jeho zajišťování a rovněž i užší vazba jeho etap nejen s podnikatelskou strategií, ale také s dílčími 

strategiemi, a to prostřednictvím vazby se strategií personální (viz obr. 2.10). Je-li firemní 

vzdělávání uskutečňováno systematicky, zastává poslání ve smyslu vzdělávání, rozvoje a inovace, 

orientace, adaptace, integrace, motivace a retence.  

 

Obr. 2.10 Rozšířený cyklus firemního vzdělávání 
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Zdroj: TURECKIOVÁ, Michaela. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 

ISBN 978-80-86723-80-8. s. 82. 

 

Firemní vzdělávání tvoří tyto etapy: identifikace a analýza potřeb ve vzdělávání, plánování 

vzdělávacích aktivit a jejich realizace, zjišťování míry efektivity firemního vzdělávání. (Tureckiová, 

2009) 
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2.12 Identifikace potřeby vzdělávání 

Kvalifikace a vzdělání nepatří ke snáze měřitelným vlastnostem jedince. Identifikace jejich 

potřeby stojí na odhadech a přibližných hodnotách. Obecně lze říci, že tato potřeba vyjadřuje 

nepoměr mezi tím, co je nabízeno ze strany zaměstnance a mezi nároky pracovního místa či mezi 

skutečnostmi vycházejícím z určitých změn. Díky odlišnostem ve složitosti práce jednotlivých 

pracovních míst jsou i nároky s tímto spojené různě vysoké. V důsledku technického a 

technologického rozvoje či jiných změn vyvstává potřeba vzdělávání, která je pro každou skupinu 

zaměstnanců jiná.  Podnět ke vzdělávání zaměstnanců může rovněž vycházet z neustálého 

monitorování kvality výroby, čerpání zdrojů, stálosti pracovních sil či jiných skutečností. Málokdy 

lze spolehlivě sestavit stupnici důležitosti jednotlivých činitelů stanovujících aktuálnost potřeby 

vzdělávání. K tomuto účelu slouží analýza širší či užší řady dat vyplývajících jak z informačního 

systému organizace, tak ze speciálních průzkumů. (Koubek, 2007a)  

Běžně se jedná o následující kategorie údajů:  

 Komplexní údaje o organizaci -  např. o organizační struktuře, o předmětu činnosti, o 

financích, o zaměstnancích, o technickém zařízení. 

 Údaje charakterizující pracovní místa – např. nároky na schopnosti a dovednosti, údaje o 

způsobu řízení. 

 Údaje vztahující k zaměstnancům – tyto údaje jsou obsaženy např. v personálních přehledech, 

v zápisech o hodnocení zaměstnanců, o vzdělání a odborné způsobilosti. 

      (Koubek, 2007a)  

Na podkladě shora uvedených kategorií údajů dochází k analýze potřeby vzdělávání 

zaměstnanců, k čemuž je použito jednoho či několika způsobů: 

 „Analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných a registrovaných údajů o organizaci, 

pracovních místech a jednotlivých pracovnících. 

 Analýzy dotazníků či jiných forem průzkumu názorů, postojů a požadavků pracovníků 

týkajících se vzdělávání. 

 Analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby kvalifikace a 

vzdělávání jejich podřízených, popřípadě přímo analýzy požadavků vedoucích pracovníků na 

vzdělávání jejich podřízených. 

 Zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků. 

 Monitorování výsledků porad a diskusí, týkajících se současných pracovních problémů a 

perspektivních pracovních úkolů. 

 Analýzy pracovních záznamů (deníků) vedených vedoucími pracovníky, specialisty, popřípadě i 

dalšími pracovníky.“ 

(Koubek, 2007a, s. 262-263)  
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Nutno konstatovat, že identifikace potřeby vzdělávání není možná jen na základě informací 

vztahujících se k organizaci, nýbrž zde vyvstává nutnost znalosti profesně kvalifikační struktury 

pracovních zdrojů a také směru jejího vývoje v teritoriu zdroje pracovních sil organizace. Rovněž je 

velmi důležité znát, co upřednostňuje mládež při rozhodování se v otázce přípravy na povolání. 

Dále by neměla být opomenuta nesnadnost procesu získávání zaměstnanců profesně kvalifikačních 

kategorií. Nezřídka je potřeba vzdělávání zaměstnanců v organizaci identifikována na základě 

nároků jak řídících, tak řadových zaměstnanců. Základním prvkem procesu identifikace potřeby 

vzdělávání zaměstnanců v organizaci jsou materiály obsahující hodnocení vztahující se jak k 

samotným zaměstnancům, tak i k jejich pracovnímu výkonu, přičemž tato hodnocení jsou 

prováděna s určitou pravidelností. (Koubek, 2007a)  

Identifikace potřeb vzdělávání je rozhodujícím a prvořadým stadiem v rámci sestavování 

projektu vzdělávacích činností a nedostatky vzniklé při této analýze budou s určitostí provázet i 

následující průběh v souvislosti s realizací vzdělávacího procesu. Analýza vzdělávacích potřeb je 

založena jak na kumulaci údajů týkajících se současné úrovně pracovních výkonů i znalostí a 

dovedností zaměstnanců, tak na konfrontaci zjištěného současného stavu se stavem žádoucím. 

Potřeba vzdělávacích potřeb tudíž vyvstává za situace, vznikne-li jakýkoliv nepoměr mezi tím, co 

nabízí zaměstnanec a mezi požadavky či nároky dané pracovní pozice. Potřeba vzdělávání může 

rovněž vyplynout i v případě nastalých změn v rámci vnějšího či vnitřního prostředí organizace. 

(Bartoňková, 2010) 

Základním principem identifikace potřeb vzdělávání je rozbor potřeb vzdělávání jak 

jednotlivců, tak i skupin zaměstnanců v návaznosti na strategický rozbor organizačních potřeb v 

rámci vzdělávání a rozvoje, a to na určitý časový úsek. Zásadním prvkem jsou v tomto směru 

nedostatky v souvislosti s pracovním chováním, s vědomostmi a stanovisky i dalšími faktory. 

Analýza potřeb vzdělávání je podkladem pro určení priorit v souvislosti se vzdělávacími i 

rozvojovými potřebami a jejich naplňování. (Tureckiová, 2009) 

 

2.13 Plánování vzdělávání 

V průběhu plánování vzdělávání zaměstnanců vychází aktivita ze strany představitelů vedení 

organizace, zaměstnanců, tj. podnikové rady, v součinnosti s personálním oddělením, se zástupci 

vyšší úrovně vedení a s představiteli komise zabývající se rozvojem kvalifikace a vzdělávání (viz 

obr. 2.11).  
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Obr. 2.11 Proces plánování vzdělávání pracovníků 
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               a vzdělávání                                                                        rozpočtu 

                            

 
Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a  dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2007a. ISBN 978-80-7261-168-3. s. 266. 

 

Prvotní představy o vzdělávání zaměstnanců a také o jeho financování vznikají již při 

identifikaci potřeby vzdělávání. Postupně dochází k detailnějšímu zpracování návrhů až do konečné 

formy, jehož výsledkem je konkrétní rozpočet a program vzdělávání s uvedením okruhů, kam bude 

vzdělávání směřovat, kolik a kteří pracovníci se budou vzdělávání účastnit, jakým způsobem bude 

vzdělávání uskutečněno a rovněž také časový harmonogram vzdělávacího programu. Před 

samotným vzdělávacím procesem dochází k rozhodnutí o tom, které osoby se vzdělávání zúčastní, a 

to z řad zaměstnanců navržených či jedinců projevujících o vzdělávání zájem. Při tomto 
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rozhodování může docházet k součinnosti liniových manažerů nebo dalších řídících zaměstnanců. Z 

kvalitně zpracovaného plánu vzdělávání by mělo vyplývat: Jaký typ vzdělávání po obsahové stránce 

má být realizován, pro koho je určen, jak bude probíhat, kdo bude vzdělávat, časové a místní určení, 

finanční náročnost, způsob hodnocení výsledků a efektivita programů vzdělávání. V neposlední 

řadě nutno konstatovat, že pro fázi plánování vzdělávání zaměstnanců je rovněž velmi důležitý 

výběr vzdělávacích metod. (Koubek, 2007a) 

Obsahem plánu vzdělávání je souhrn veškerých vzdělávacích činností, jež budou v 

organizaci realizovány v průběhu určitého časového rozmezí. Dokonalou variantou plánu je, jsou-li 

do něj zařazeny také všechny omezující překážky, jež je možno předpokládat. Plán vzdělávání je 

založen na diferenciaci mezi žádoucí a skutečnou úrovní pracovního výkonu, když tato diferenciace 

nachází řešení v realizaci vzdělávacího procesu. (Bartoňková, 2010) 

K sestavení plánu vzdělávání slouží jako základ předloha vzdělávání a rovněž je brán zřetel 

na zdroje a jejich zajištění i na východiska samotného uskutečnění vzdělávacího procesu v určitém 

časovém horizontu. (Tureckiová, 2009) 

 

2.14 Implementace metod vzdělávání 

 Jedná-li se o možnosti implementace a míru efektivnosti metod vzdělávání, o těchto 

vypovídá níže uvedená koncepce. 

 

Tab. 2.1 Koncepce vzdělávání pracovníků a jejich charakteristiky 

 

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ 

Pomocí přednášek, diskusí, 

výukových dílen,  

jednodušších počítačových programů 

Předáváním pracovních 

zkušeností, vzděláváním na 

pracovišti či na rozvojovém 

pracovišti 

Pomocí případových studií, simulací, 

hraní rolí,  

assessment center, outdoor trainingu, 

pokročilých 

počítačových programů 

C H A R A K T E R I S T I K Y 

Zprostředkování znalostí Zprostředkování dovedností Zprostředkování znalostí  

i dovedností 

Teoretické vzdělávání Praktické vzdělávání Praktické i teoretické 

vzdělání 

Odtržené od skutečnosti Zkušenosti z nahodile 

vzniklých situací 

Skutečné zážitky bez rizik 

Malá účinnost Vyšší, ale problematická 

Účinnost 

Optimální účinnost 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2007a. ISBN 978-80-7261-168-3. s. 274. 

 

 Realizace aktivit vzdělávání nastává poté, co je ukončena etapa plánovací. Je žádoucí, aby 

vzdělávací aktivity byly ve shodě s plánem vzdělávání. Mezi prvky realizace vzdělávání patří: cíle, 

program, motivace, metody, účastníci a lektoři. (Vodák, Kucharčíková, 2011) 
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 Cíle vzdělávání je účelné rozčlenit na cíle programové obsahující komplexní cíle 

vzdělávacího programu a na cíle kurzu či vzdělávací akce ve vztahu k jednotlivým vzdělávacím 

aktivitám. Program určité vzdělávací aktivity musí směřovat k tomu, aby se frekventanti opravdu 

něco naučili. Obsahem programu vzdělávání je: časový harmonogram, témata, metody a pomůcky.  

Motivace ke vzdělávání má značný vliv na míru efektivity vzdělávání a je zárukou vysoké úrovně 

transformace výsledků vzdělávání do výkonnosti podniku.  Účastníci tvoří podstatný článek 

podnikového vzdělávání. Styly učení je možné rozdělit do čtyř kategorií: aktivista, reflektor, 

teoretik a pragmatik. Metody vzdělávání by měly být v souladu jednak se skutečnostmi ve vztahu k 

podniku, jednotlivcům i cílům vzdělávání a rovněž se celosvětovými trendy technického a 

ekonomického vývoje. Lektor může ovlivnit míru úspěšnosti vzdělávací aktivity tím, jakou formu 

prezentace požadovaného tématu pro účastníky zvolí. Dobrý lektor by měl na vysoké úrovni zvládat 

interpersonální dovednosti; kladení otázek; měl by projevovat skutečný zájem o lidi; měl by být 

pružný v otázce strategií a taktik vzdělávání; měl by si cenit kvalitní přípravy a plánu; měl by 

přijmout určitou část odpovědnosti ve vztahu k budoucímu výkonu účastníků a další. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011) 

 

2.15 Vyhodnocování procesu vzdělávání 

Základem pro vyhodnocování výsledků i efektivity celého vzdělávacího procesu je určení 

měřítek či hledisek posuzování. Vzhledem ke skutečnosti, že odborná způsobilosti a vzdělání 

jedinců se jen obtížně kvantifikují a jejich míra či změna je zjistitelná pouze zprostředkovaně, tedy 

nepřímými způsoby, existuje široká paleta měřítek a kroků vyhodnocování vzdělávání, jako je 

například: 

1. Konfrontace vyhodnocení testů na počátku vzdělávání s testy  závěrečnými - 

komplikovanost této varianty spočívá nejen ve vytvoření buďto jednoho neutrálního testu či 

testu vstupního a závěrečného svou podstatou rovnocenných, ale také závisí na okamžitém 

fyzickém i psychickém stavu účastníka a podmínkách při testování. Další stinnou stránkou 

tohoto způsobu vyhodnocování je tendence pozitivního postoje k procesu vzdělávání, kdežto 

potenciální záporné výsledky jsou problémem, neboť zpravidla není brán zřetel na náhodné 

či jiné účinky. 

2. Monitoring procesu vzdělávání a vzdělávacího programu – tento způsob představuje 

posuzování míry efektivnosti a optimálnosti použitých metod a průběhu vzdělávání, 

eventuálně i posouzení činnosti vzdělávajících osob. Porovnáváme-li výsledky procesu 

vzdělávání na základě testů, dochází ke shodným tendencím jako u předchozí varianty, tedy 

u konfrontace vyhodnocení testů na počátku vzdělávání s testy závěrečnými. Závěr či názor 

specialisty jako pozorovatele procesu vzdělávání může být určitou měrou jednostranný či 
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zaujatý, neboť se může pozitivněji stavět k metodám, jež jsou jím samotným preferovány. 

Rovněž i stanoviska a názory účastníků mohou být stejně subjektivně ovlivněny. 

3. Kvantifikace pomocí ekonomických ukazatelů – k tomuto způsobu hodnocení řadíme 

např. měření produktivity práce, prodeje, nákladů a kvality výroby. Tento způsob hodnocení 

může být dosti problematický. Jde-li o řídící zaměstnance, je velmi obtížné kvantifikovat 

efektivitu vzdělávacího procesu např. prostřednictvím kladného či záporného rozdílu v 

chování, ve způsobu vedení zaměstnanců či překonávání problémových situací. Závěry 

těchto srovnávání mohou být riskantní a nepřesné. V tomto směru hraje významnou roli i 

skutečnost, o jaký druh pracovní činnosti se jedná. V případě pracovního místa požadující 

vyšší úroveň vzdělání či v případě vyšší pracovní pozice nemusí být přínos vzdělávacího 

procesu na první pohled patrný, nýbrž může být zjevný postupem času drobnými 

zdokonaleními či pokroky. Kdežto na pracovních místech s méně náročným charakterem 

pracovní činnosti může být účinek vzdělávání velmi zřetelný. (Koubek, 2007a) 

 

 V souvislosti s kvantifikací účinnosti procesu vzdělávání není jasné, zda toto zjišťovat 

neprodleně po skončení vzdělávání či až s odstupem času, jehož délku nelze rovněž přesně stanovit. 

O účinku a efektivitě vzdělávacího procesu do jisté míry rozhoduje také například motivace ke 

vzdělávání, postoj organizace ke vzdělávání či možnost aplikace nabytých znalostí a dovednosti v 

rámci pracovní činnosti. (Koubek, 2007a) 

 Ve většině případů je průběh hodnocení rozdělen na několik jednotlivých hodnocení, kdy v 

některých situacích jsou efekty vzdělávacího procesu rozlišeny jak na okamžité a zjevné, tak  na 

efekty možné či výhledové. Hodnocení účinků vzdělávání zpravidla klade důraz na tyto 

okruhy:  

1. Je zjišťována přiměřenost prostředků použitých v průběhu procesu vzdělávání, tedy způsoby 

vzdělávání, technické zázemí, harmonogram a obsah. 

2. Jsou zjišťovány reakce a stanoviska účastníků, což lze považovat za nejběžněji aplikovaný 

způsob opatřování základních informací pro zkoumání účinků vzdělávání, a to i přes riziko 

subjektivismu. 

3. Je zjišťován stupeň rozvoje znalostí či dovedností, k čemuž obvykle slouží test přímo po 

skončení vzdělávání.  

4. Zjišťuje se, v jakém rozsahu účastníci vzdělávacího procesu používají získané vědomosti a 

dovednosti v běžném pracovním životě a rovněž, jaký účinek má vzdělávání na jejich 

chování v rámci výkonu pracovních činností. Rozdíly mohou být zjevné až postupem času, 

kdy je v této souvislosti rozhodující délka doby pozorování.  

           (Koubek, 2007a) 
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 Nejméně obtížnými kroky procesu vyhodnocování z obecného hlediska se jeví zjišťování 

týkající se přiměřenosti použitých prostředků, reakcí a stanovisek účastníků a stupně rozvoje  

znalostí či dovedností, neboť variant souvisejících s kvantifikací faktů a formalizací celého 

vyhodnocování je u těchto kroků několik. Současně je třeba poukázat na nutnost většího zájmu o 

samotné uplatnění znalostí a dovedností v pracovním procesu, kdy podstatnou roli hraje také osoba 

přímého nadřízeného, konkrétně - v jaké míře pozitivní změnu pracovního chování a výkonu u 

účastníka vzdělávání vnímá. Na druhou stranu nutno konstatovat, že nadřízený se díky svému 

pracovnímu vytížení není schopen nepřetržitě a podrobně věnovat individuálně každému 

zaměstnanci a jeho změnám v pracovním chování, když v některých případech jsou tyto změny 

nepatrné, což však vede k formálnosti a k neuspokojivé fundovanosti hodnotícího závěru. (Koubek, 

2007a) 

 

2.16 Zpětná vazba 

 Plán rozvoje i kariérový plán vyžaduje zpětnou vazbu, která ve vztahu k časovému 

hledisku by měla být: „situační, bezprostřední,“ a rovněž „systematická“. Zpětnou vazbu lze 

zejména uplatňovat v oblasti „výkonnosti, myšlení v kontextu“ a „síly commitmentu“, tedy 

angažovanosti. (Hroník, 2007, s. 108) 

 360° zpětná vazba - „nastavuje zrcadlo“ – poskytuje informace o pracovní realitě i 

potenciálu zaměstnanců; podněcuje rozvoj pomocí kompetenčního modelu a zjišťuje tréninkové 

potřeby zaměstnanců;  jedná se o hodnotící a rozvojový prostředek;  slouží k podpoře týmu;  je 

přínosem ve vztahu k firemní kultuře a komunikace. (MotivP, 2012) 

 360stupňová zpětná vazba spočívá ve vícenásobném hodnocení a můžeme ji zařadit k 

nástrojům rozvoje lidských zdrojů. K formám tohoto vícenásobného hodnocení patří jak hodnocení 

nadřízeným, podřízenými a kolegy tak sebehodnocení či hodnocení jinými hodnotiteli, například 

zákazníky či dodavateli. Cílem 360stupňové zpětné vazby je zlepšovat chování lidí takovým 

způsobem, aby bylo dosaženo kompletní změny ve fungování systému. Přínosem 360stupňové 

vazby jsou tedy cenné informace od celého okruhu hodnotitelů, z čehož je vlastně odvozen název 

této zpětné vazby. (Kubeš, Šebestová, 2008) 
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2.17 Talent management 

Každá organizace si sama musí definovat, kdo bude brán jako talent. V organizacích, jejichž 

základem jsou prioritně znalosti, bude význam talentu výrazný. Proces talent managementu sestává  

z identifikace talentu a jeho získání pro projekt, dále z rozvíjení talentu spějícímu k využití talentu, 

tedy k jeho transformaci ve výsledek. Nedílnou součástí procesu je rovněž udržení talentu - viz obr. 

2.12. (Hroník, 2007) 

 

Obr. 2.12 Proces talent managementu 

 

                                                                  Identifikace 

                                                                

                                                                   Získávání 

 

                                                                   Rozvíjení                                   Udržení 

                                                                                                               

                                                                     Využití 

 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.  s. 110 

 

 Každá organizace může za „talent“ považovat kteréhokoliv jedince, jenž je přínosem ve 

vztahu k dosahování jejích cílů. Úroveň tohoto přínosu spočívá na pozornosti organizace v rámci 

rozvoje talentu. Hlavní výhodou vhodně sestaveného systému talent managementu je přínos 

talentovaných jedinců k uskutečňování strategie a ekonomických cílů organizace; snižování nákladů 

na fluktuaci a přijímání zaměstnanců; atraktivnost organizace pro talenty;  identifikace a udržení 

talentů; efektivnost ve vztahu k nástupnictví na klíčová pracovní místa; vhodné situování talentů v 

rámci pracovních pozic a efektivní využití jejich potenciálu; redukce ztrát díky neobsazeným 

významným pozicím. (Horváthová, 2011) 

 V rámci získání talentů je nejprve zapotřebí provést identifikaci klíčových rolí, díky 

čemuž organizace získá informace o tom, zda má k dispozici zaměstnance s klíčovými 

kompetencemi, s nimiž je možné počítat do budoucna, a to ve vztahu k podnikatelské strategii. 

Klíčové role představují ty pracovní pozice, kdy by v případě jejich neobsazení došlo k ohrožení 

fungování organizace. Průběh identifikace klíčových rolí může spočívat v úvahách jednotlivců či 

skupiny o důležitosti jednotlivých rolí v brainstormingu. Dále tento proces může být založen na 

organizačním schématu. Rovněž způsob vyprávění členů organizace či skupiny o obtížných a 
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úspěšných obdobích fungování organizace může být nástrojem identifikace klíčových rolí. Konečně 

i analýza rizik na základě popisek/otázek může být nápomocna při identifikaci rolí, jejichž 

obsazování by mělo být prováděno na základě plánování nástupnictví.  

 Proces získání talentů sestává z několika kroků, o čemž vypovídá obr. 2.13. 

 

Obr. 2.13 Proces získání talentů 

identifikace klíčových rolí 

 

vymezení potřeby získání talentů 

 

identifikace klíčových kompetencí 

+ 

vytvoření hodnoticí stupnice 

 

hodnocení výkonu a předpověď potenciálu 

+ 

vytvoření měřicích stupnic 

 

identifikace talentů 

 

 

                                     vnitřní zdroje                                                                             vnější zdroje 

 

 

talent-pool 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 51. 

 

  Klíčové kompetence znamenají kombinaci různých faktorů zajišťujících trvalý úspěch 

organizace v rámci trhu a rovněž i diferenciaci od konkurence. Význam klíčových kompetencí by 

měl spočívat jednak v přínosu významné hodnoty a přispívání k užitku výsledného produktu pro 

zákazníka, jednak v zabraňování vstupu konkurence, pro kterou by bylo nesnadné tyto klíčové 

kompetence kopírovat a uskutečňovat a rovněž v umožnění účasti organizace na mnoha zdánlivě 

nesouvisejících trzích, a to díky kombinování dovedností a technologií skrze tradičními 

podnikatelskými útvary.  V souvislosti s identifikací klíčových kompetencí je zapotřebí nejdříve si 

uvědomit hybné síly a kompetenční orientaci organizace a provést analýzu. Tyto hybné síly jsou 

rozděleny do devíti okruhů: poskytované výrobky a služby; tržní potřeby; technologie; výrobní 

schopnost; způsob prodeje či „strategie distribučního kanálu“; způsob distribuce; přírodní zdroje; 

velikost a růst; míra návratnosti. V rámci jednotlivých hybných sil a jejich charakteristik je talent 

management specificky orientován. Dále na základě relativního přínosu pro organizaci je zapotřebí 

každou kompetenci popsat a obodovat pomocí hodnoticí stupnice. Dalším nástrojem v souvislosti s 
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aplikací hodnoticí stupnice je kompetenční mřížka či kompetenční model, ve kterém mohou být 

jednotlivé kompetence ve vztahu k pracovním pozicím v organizaci ohodnoceny, kdy základem je 

míra nutného přínosu pro organizaci, jenž je na konkrétní pozici žádoucí. 

  Po určení a definování klíčových kompetencí dochází ke zhodnocení výkonu a předpovědi 

potenciálu jedinců. V rámci hodnocení výkonu jsou stěžejní kompetence, jež jsou klasifikovány 

jako kritické v souvislosti s úspěšným výkonem práce i úspěchu celé organizace, a rovněž jsou 

důležité aktuálně dosažené výsledky právě v těch oblastech, za které jedinec nese odpovědnost. 

Tyto výsledky či kompetence jsou měřeny za pomocí měřicí stupnice.  

  Jedná-li se o rozvoj talentů, je žádoucí věnovat pozornost silným stránkám těchto jedinců, 

jejich komplexnímu individuálnímu pracovnímu výkonu a rovněž i kompetencím. Také je velmi 

stěžejní nejen otázka jejich motivace, ale současně i optimistická vize rozvoje jejich kariéry. Proces 

rozvoje talentů je tedy úzce spjat s realizací speciálních rozvojových programů, jenž by měly být 

koncipovány nad rámec běžného rozvoje a individuální pozornosti ze strany organizace.  

 Základní prioritou procesu udržení talentů je zabránění odchodu těchto jedinců z 

organizace, tedy zajištění jejich stabilizace. V tomto směru je základním hlediskem jak „jméno“ 

organizace a úroveň dosažených výsledků, tak i míra etiky a pracovních podmínek vůči 

zaměstnancům. Nelze však také opomenout, jaké pověstí se daná organizace těší. Na základě 

uvedených skutečností je zapotřebí, aby organizace byla považována za „atraktivního 

zaměstnavatele“, jenž by měl nabízet zajímavou a oceňovanou práci; zajišťovat vzdělávání, rozvoj a 

kariérní postup zaměstnanců; respektovat rovnováhu pracovního a soukromého života zaměstnanců; 

nabízet flexibilní pracovní role; nabízet kvalitní pracovní podmínky a vybavení; poskytovat pocit 

uznání, úcty i respektu; nabízet odměny odpovídající pracovnímu výkonu; a rovněž i prosazovat 

přístup společenské odpovědnosti dané organizace, což představuje obohacování společnosti nikoliv 

jako subjekt, jehož cílem je výše zisku, nýbrž jako článek zapojující se v rámci společenských 

problémů, například v problematice ekologie.  

 Dle Cannona a McGeeho (2007), jak uvádí Horváthová (2011), v procesu řízení talent 

managementu je součástí jak řízení jednotlivých segmentů talentů, tak i řízení toku talentů. Této 

oblasti talent managementu se rovněž dotýká řízení talentů na dálku.  Problematika řízení 

segmentů talentů se zabývá rozdílnými kategoriemi talentů, a to: top talent (nutnost udržení 

v organizaci), talent (jejich výkon je vyhovující, ale omezený – nutnost pozornosti ze strany 

organizace), možný talent (jejich výkon není v žádoucí míře, respektuje se jejich pravděpodobná 

budoucí způsobilost – jejich potenciál může být využit v nových podmínkách), posledním 

segmentem jsou jedinci s omezeným potenciálem a slabým výkonem; či jedinci zastávající špatnou 

pracovní pozici, jež nejsou ochotni přejít jinam; či jedinci s kompetencemi nevyhovujícími 

organizaci, kdy možnost jejich učení je omezená; či jedinci s neschopností přizpůsobení se novému 
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organizačnímu stylu a kultuře (nutnost zajištění důstojného odchodu z organizace).  Řízení toku 

talentů se týká pohybu jedinců skrze organizaci, a to například v případě, kdy ze strany 

zaměstnanců není podáván žádoucí pracovní výkon, nebo řízení kariéry neodpovídá požadovaným 

zkušenostem jedinců, či v případě přebytečnosti talentů v určitých oblastech.  Řízení talentů na 

dálku vyvstává v případě existence geografické vzdálenosti talentů od jejich přímých nadřízených. 

S tímto procesem souvisí jisté příležitosti, avšak i rizika (viz tab. 2.2). 

 

Tab. 2.2 Příležitosti a rizika řízení talentů na dálku 

Příležitosti Rizika 

- talent může být pověřen podnětnými, 

náročnými úkoly 

- ušetřené zdroje mohou být využity někde 

jinde 

- talent je obvykle brzy povýšen 

- talent je udržen 

- objevují se nové talenty 

- organizace dosahují více, než očekávaly 

- izolace 

- menší péče o zdraví a bezpečnost 

- špatné informace mohou mít za následek chybné 

rozhodování přímých nadřízených lidé mohou 

být nesprávně kategorizováni (na top talenty, 

talenty a možné talenty) 

- z důvodu „ neviditelnosti“ se talentu nemusí 

dostávat podpory a pozornosti 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 132. 

 

 

Ze shora uvedeného vyplývá, že proces řízení talentů je nesnadná záležitost, neboť v rámci 

organizace je zapotřebí zajistit několik podprocesů, a to jak v podobě řízení segmentů talentů a 

řízení toku talentů, tak i ve formě řízení talentů na dálku.  

Proces hodnocení talent managementu je tvořen auditem talent managementu a hodnocením 

úspěšnosti. V tomto směru je zapotřebí komplexní zhodnocení celého postupu talent managementu 

a zjištění, zda nevyvstává potřeba určitých nápravných opatření. Audit by měl následovat po 

realizaci strategie talent managementu a dále nejlépe jednou za rok, což představuje jeho přijetí za 

základ tvorby strategie talent managementu. Hodnocení úspěšnosti talent managementu by mělo být 

součástí hodnocení v průběhu samotného procesu talent managementu, a to v součinnosti s jeho 

auditem. (Horváthová, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-42- 

2.18 Čtyři kroky talent managementu 

 

Ohodnoťte status strategie vašeho talent managementu - určení toho, v jakém stavu jsou 

postupy talent managementu, komunikace s každým vlastníkem postupu pro zjištění, jak je každý 

proces navržen a prováděn.  

Zjistěte, jak a kde společnost srovnává schopnosti talent managementu – při hodnocení 

rozdílných postupů talent managementu vyjdou najevo další postupy, metodologie a systémy. 

Některé potenciálně výhodné postupy mohou být přehlédnuty, některé mohou potřebovat zlepšení a 

jiné se naopak ukážou jako nejlepší možné řešení. Důležité rovněž je udržet krok s novými 

technologiemi. Nutno však dát pozor na to, že co je dobré pro jednu společnost, nemusí být dobré 

pro jinou. 

Upřednostněte procesy talent managementu – ohodnotit důležitost jednotlivého procesu 

na základě očekávaných dopadů na zlepšení. Talent manažeři mohou usuzovat důležitost podle 

náročnosti proces na uskutečnění. Dále ohodnotit očekávaný dopad zlepšení poměřením rozdílů 

mezi současným stavem a preferovaným stavem budoucím. 

Vytvořte „mapu cesty“ talent managementu - jakmile se jednou talent manažer vytvoří 

priority pro jednotlivý talentový proces, musí vytvořit strategickou talentovou mapu. Cesta ke 

zlepšení může trvat i celý rok, neboť toto rozhodně není otázka měsíců. Je možné využít tzv. tří 

krokový přístup – 1. Vytvořit rámec těch správných kritérií, 2. Stanovit potřebný čas, 3. Sdělit 

informace o postupech starším vedoucím. Je třeba rozumět důležitosti jednotlivých kritérií a opět 

rozhodnout, která jednotlivá data jsou důležitá pro společnost a dle požadavků společnosti by se 

daná kritéria měla uspořádat. Je velmi důležité odhadnout, jak dlouho bude celý tento proces trvat. 

Talent manažeři mohou být zainteresováni i v jiných projektech, které mohou spolu úzce souviset. 

Nakonec je důležité informovat lídry, kteří se na procesech podílejí, ukázat jim strategie, které byly 

vyvinuty a podělit se s nimi o veškeré potřebné informace. (Sabbag, 2012) 
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3 Charakteristika společnosti PROMONT, a.s. 

Společnost PROMONT, a.s. se sídlem v Ostravě byla založena v roce 1990 jako veřejná 

obchodní společnost. Dne 1.1.2004 došlo v rámci rozvoje k transformaci do společnosti 

PROMONT, akciová společnost. Společnost disponuje cca 3 000 m
2 

výrobně montážních prostor a 

cca 100 kvalifikovanými zaměstnanci. 

 Hlavním předmětem činnosti společnosti PROMONT, a.s. jsou komplexní dodávky 

technologií pro chemický, potravinářský, papírenský, farmaceutický, petrochemický a strojírenský 

průmysl. K dalším činnostem společnosti PROMONT, a.s. patří rovněž zakázková a kusová výroba 

speciálních aparátů, tj. výměníků, injektorů, reaktorů, kolon, při zpracování ocelí obvyklých jakostí, 

austenitických duplexních ocelí i jiných nerezových speciálů.  

(PROMONT, a.s., 2012) 

 

3.1 O společnosti 

Významnou oblast všech činností společnosti PROMONT, a.s. představují svářečské práce, 

které zastává tým třiceti kvalifikovaných svářečů za vedení: Diplomovaných Mezinárodních 

svářečských inženýrů s Diplomy IWE (2x);  Mezinárodním svářečským inspektorem s Diplomem 

IWI-C;  Evropským svářečským inženýrem s diplomem EWE;  Evropským svářečským 

inspektorem s Diplomem EWI-C;  Evropským svářečským technologem s Diplomem EWT.  

V souvislosti s ochranou životního prostředí se společnost zaměřuje na: snížení 

ekologických dopadů projektů v přípravné fázi; zavádění systému řízení rizik a prevence 

průmyslových havárií; plánování a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření; 

monitoring produkce odpadů, nebezpečných odpadů a nakládání s nimi; dodržování legislativních 

požadavků ve všech aktivitách společnosti; realizace pravidelných školení a zvyšování 

environmentálního podvědomí zaměstnanců souvisejícího s ochranou životního prostředí.  

Společnost PROMONT, a.s. je členem Hospodářské komory České republiky a Společenství 

průmyslových podniků Moravy a Slezska.  

(PROMONT, a.s., 2012) 
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3.2 Kategorie zaměstnanců 

Kategorie zaměstnanců:  

- THP, 

- Výroba – Údržba – Montáže; Svářeči, Kotláři, Potrubáři, Zámečníci, Obráběči. 

Rozdělení managementu:  

- vyšší management: výkonný ředitel, finanční ředitel, technický ředitel, výrobní ředitel, 

- střední management: vedoucí technické skupiny, vedoucí projektů, vedoucí nákupu, vedoucí 

výroby a montáží, vedoucí strojní údržby, 

- nižší management: samostatný ekonom, samostatný pracovník technické kontroly, 

samostatný pracovník – vodní paprsek, dílovedoucí, mistři.  

(PROMONT, a.s., 2012) 

 

THP  - Technická skupina 

 Technickou skupinu tvoří: 3 projektanti; revizní technik TZ (tlakových zařízení) - R,Z a K 

3,4. Profil: tvorba konstrukčních výkresů strojních součástí pro výrobu a údržbu (AutoCAD 2005 - 

2010, WRYKRYS); výpočet a návrh tlakových nádob stabilních: výpočtový program fa. SAGE dle 

ČSN 690010, výpočtový program fa. CEA dle ČSN EN 13445; měření a vyhodnocování vibrací 

rotačních strojů (zařízení fa. ADASH); vystavování pasportů k tlakovým nádobám; měření tloušťek 

stěn ultrazvukovou metodou.  

 

Výroba – Údržba – Montáže   

 Profil: zpracování ocelí jak obvyklých jakostí, tak austenitických a duplexních ocelí i jiných 

nerezových speciálů; výroba speciálních aparátů (výměníků, injektorů, reaktorů a kolon); výroba 

tlakových nádob z nerezových a uhlíkatých ocelí dle Evropské směrnice PED 98/27/EC s 

vystavením Prohlášení shody s udělením ES Certifikátu autorizovanou osobou (AO); výroba 

skladovacích nádob z nerezových a uhlíkatých ocelí dle ČSN 690015; výroba a montáže ocelových 

konstrukcí a potrubních mostů; odstávky, opravy a údržba technologických celků; potrubářské práce 

včetně prací na plynových zařízeních; komplexní strojní údržba točivých strojů, reaktorů, výměníků 

tepla, potrubních systémů a nádrží; demontáže průmyslových zařízení (ocelových konstrukcí, 

potrubí, nádrží a strojního zařízení). 
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Svářeči 

 Kvalifikace svářečů dle: ČSN 050705: zaškolení pracovníci a základní kurzy svářečů; ČSN 

EN 287-1: 311 - kyslíko-acetylenovým plamenem, 111 - ručně, obalovanou elektrodou (MMA), 131 

- obloukové svařování v inertním plynu (MIG), 135 - obloukové svařování v aktivním plynu 

(MAG), 136 - obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (MAG), 141 - obloukové 

svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG); ČSN EN 1418: svářečští 

operátoři/seřizovači pro metody 135(MAG), 136(MIG) a 141(TIG); ČSN EN 13133: B 321/08 

pájení mědi; TPG 927 05 a aTNV 755517: svářeči plastů Z-U/2.1;  

 Svářečský dozor: zpracovává svařovací postupy pWPS›WPAR›WPS - dle ČSN EN 288-3, 

nově dle řady ČSN EN ISO 15614 -1,-8; zpracovává technologické postupy svařování k 

jednotlivým zakázkám, dle požadavků zákazníka (ASME, EN ISO 3834-2, PED 97/23/EC); 

provádí kontroly svaru penetrační metodou; provádí vizuální kontroly svarů; schvalování pasportů a 

ostatní NDT je zajišťováno smluvně. Je zajišťován certifikovanými pracovníky: Mezinárodní 

svářečský inženýr, Mezinárodní svářečský inspektor, Evropský svářečský inženýr, Evropský 

svářečský technolog. 

(PROMONT, a.s., 2012) 
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4 Analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti PROMONT, 

a.s. 

 Společnost PROMONT, a.s. věnuje vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců náležitou 

pozornost. V rámci vzdělávacích aktivit realizuje jak dotační programy, tak na vzdělávání 

vynakládá vlastní finanční zdroje.  

 

4.1 Oblast uskutečněných a uskutečňovaných vzdělávacích aktivit 

 Vzdělávací aktivity společnosti představují tyto projekty: Výzva 35 „Školení je šance“, Výzva 

52 „Komplexnost – naše přednost“ a Výzva 39 „Educa“. 

 

Tab. 4.1 Vzdělávací projekty 

Projekt: Období realizace: 

„Školení je šance“ 1.12.2009 – 30.11.2011 

„Educa“ 15.1.2010 – 15.7.2010 

„Komplexnost – naše přednost“ 1.1.2011 - dosud 

               Vlastní zpracování – dle dat společnosti PROMONT, a.s. 

 

Výzva 35 „Školení je šance“ 

 „Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců PROMONT, a.s. s cílem 

posílení jejich hodnoty pro společnost zvýšení konkurenceschopnosti firmy.“  

 Hlavním cílem projektu bylo: „dosáhnout zlepšení úrovně znalostí a dovedností 

zaměstnanců firmy v souladu s měnícími se požadavky na jejich kompetence prostřednictvím 

vzdělávání.“ 

 Klíčovými aktivitami projektu bylo:  

 „Rozvoj IT dovedností zaměstnanců – práce s kancelářským software; 

  Zvyšování kvalifikace pro efektivní strojírenskou výrobu; 

  Rozšiřování, zvyšování a udržování kvalifikace svářečských profesí; 

  Rozvoj kompetencí strategického managementu; 

  Zvyšování kompetencí pro jednání s obchodními partnery; 

  Rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků; 

  Zvyšování kvalifikace manažera pro jakostní, bezpečnostní a environmentální systémy; 

  Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce“. 

(PROMONT, a.s., 2012) 
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Výzva 39 „Educa“ 

 „Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o poskytnutí dotace na 

realizaci projektu Specifické vzdělávání zaměstnanců PROMONT, a.s. pro efektivní využívání 

interního informačního systému.“  

 Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců a dosažení 

zlepšení úrovně znalostí a dovedností v souladu s měnícími se požadavky na kompetence 

zaměstnanců v souvislosti se zavedením nového informačního systému na sledování a řízení 

procesů při realizaci zakázek, kdy tento informační systém byl vyvinut na míru společnosti 

PROMONT, a.s. 

 „Educa“ sestávala ze „Všeobecného školení k Informačnímu systému na sledování a řízení 

procesů při realizaci zakázek“ a z „Individuálního školení + koučink + individuální řešení případů“. 

 Účastníci všeobecného školení byli rozděleni do dvou skupin – skupina managementu a 

skupiny THP na nižší úrovni. Manažerem projektu byla tato část zhodnocena velmi kladně, kdy 

došlo ke zlepšení orientace v systému a jeho efektivnějšímu využívání. Účastníci školení obdrželi 

certifikáty o absolvovaném školení.  

 V rámci individuálních školení, koučinku a individuálních řešení případů. Účastníci byli 

rozděleni do pěti skupin – technická skupina, pracovníci technické přípravy výroby a realizace 

zakázek (2 skupiny), pracovníci vedení a administrativy (2 skupiny).  

 V rámci zhodnocení byl pro účastníky školení manažerem projektu sestaven dotazník, na 

základě čehož bylo zjištěno, že účastníci byli spokojeni s kvalitativní stránkou práce lektorů i s 

tempem výuky.  

 Náklady na tento projekt byly hrazeny z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. 

(PROMONT, a.s., 2012) 

 

Výzva 52 „Komplexnost naše přednost“ 

 Tento projekt byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 O projekt požádalo Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, když společnost 

PROMONT, a.s. je jeho členem. Projekt započal dne 1.1.2011 a dle plánu má jeho realizace trvat po 

dobu 3 let. Konkrétní průběh spočívá v tom, že jednou měsíčně je pověřenou osobou ze 

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska zaslán společnosti PROMONT a.s. plán 

školení pro následující měsíc, v němž je uvedeno místo konání a počet účastníků školení v rámci 

společnosti. Po ukončení všech školení v daném měsíci společnost vyúčtuje náhrady za jednotlivé 
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účastníky a jednotlivá školení, na základě čehož by mělo dojít k proplacení těchto náhrad na účet 

společnosti.  

 Jedná-li se o samotná školení, tyto společnost nehradí ze svých zdrojů. Finanční prostředky 

jsou poskytovány Ministerstvem práce a sociálních věcí přímo Společenství průmyslových podniků 

Moravy a Slezska, a to na základě schválených monitorovacích zpráv.  

 Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí by měly být poskytnuty finanční prostředky 

na komplexní realizaci projektu, avšak nedošlo ke schválení celé výše peněžní částky, kterou 

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska požadovalo, což se odrazilo v počtu 

školených. 

 V rámci realizace tohoto projektu by dle plánu mělo proběhnout celkem 27 školení a počet 

školených by měl činit 143 zaměstnanců. Ke dni 31.1.2012 bylo realizováno 89 školení, kdy bylo 

vyškoleno 55 zaměstnanců. Výše schválené částky v rámci tohoto projektu činí 345 344,- Kč.  

(PROMONT, a.s., 2012) 

 

Graf. 4.1 Počet účastníků 

                    Vlastní zpracování – dle dat společnosti PROMONT, a.s. 

 

 Projektu „Školení je šance“ se zúčastnilo 54 zaměstnanců, projektu „Educa“ se zúčastnilo 27 

zaměstnanců. Projekt „Komplexnost – naše přednost“ nadále probíhá a ke dni 31.1.2012 bylo 

vyškoleno 55 účastníků. (PROMONT, a.s., 2012) 
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Graf 4.2 Počet školení 

                    Vlastní zpracování – dle dat společnosti PROMONT, a.s. 

 

 V rámci projektu „Školení je šance“ bylo realizováno 148 školení, v rámci projektu „Educa“ 

bylo realizováno 54 školení. V rámci projektu „Komplexnost – naše přednost“ bylo ke dni 

31.1.2012 realizováno 89 školení, kdy tento projekt nadále probíhá. (PROMONT, a.s., 2012)  

 

Graf 4.3 Výzva 35 „Školení je šance“ – náklady 
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                              Vlastní zpracování – dle dat společnosti PROMONT, a.s. 

 

 Na projekt „Školení je šance“ byla schválena celková částka ve výši 2 052 185,- Kč. Z 

Evropského sociálního fondu byly poukázány prostředky ve výši 1 744 357,- Kč a ze Státního 

rozpočtu byly poukázány prostředky ve výši 307 828,- Kč. (PROMONT, a.s., 2012) 
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Graf 4.4 Výzva 39 „Educa“ - náklady 
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                              Vlastní zpracování – dle dat společnosti PROMONT, a.s. 

 

 Na projekt „Educa“ byla schválena celková částka ve výši 837 210,- Kč. Z Evropského 

sociálního fondu byly poukázány prostředky ve výši 711 628,- Kč a ze Státního rozpočtu byly 

poukázány prostředky ve výši 125 582,- Kč. (PROMONT, a.s., 2012) 

 V rámci vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PROMONT, a.s. jsou rozvíjeny tvrdé 

dovednosti, měkké dovednosti a IT dovednosti. Rovněž jsou realizována i odborná školení.  

 V rámci rozvoje IT dovedností byla realizována tato školení: PowerPoint, Excel I, II, Word I, 

II, Access I, Adobe Photoshop, AutoCad I, II, Core Draw, Edgecam, Internet I, II, Šablony a 

formuláře v MS Office, Tvorba WWW stránek, Specifické vzdělávání pro efektivní využívání 

interního informačního systému.  

 V rámci rozvoje tvrdých dovedností byla realizována tato školení: Jeřábníci, Technické 

dovednosti pro zámečníky, Technické dovednosti pro montéry, Základní a Periodické školení 

svářečů, Řidiči motorových vozíků.  

 V rámci rozvoje měkkých dovedností byla realizována tato školení: Zvyšování výkonnosti 

týmu, Manažer jakosti, Asertivní jednání, Budování vztahů se zákazníky, Efektivní komunikace pro 

nákupčí, Efektivní prezentace, Komunikace, Tipy a triky pro obchodníky, Úspěšná komunikace, 

Vyjednávání a argumentace, Jak motivovat své zaměstnance, Jak přesvědčivě argumentovat,  Jak 

přesvědčivě argumentovat v AJ, Jak získat a udržet zákazníka, Komunikace v obtížných situacích, 

Konfliktní situace a jejich řešení, Profesionální nákupčí, Škola mistrů I, II, Úspěšný vedoucí I, II, 

Vyjednávání a argumentace.  

 V rámci odborných školení byly realizovány tyto akce: Kurz bezpečné jízdy, Revize tlakových 

nádob, Svářečský inženýr, Metrologie, Obsluha CNC, Nedestruktivní defektoskopie.  

(PROMONT, a.s., 2012) 
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4.2 Oblast talent managementu 

 Na základě dotazníku (viz příloha č. 4), jenž byl vyplněn pověřenou zástupkyní společnosti 

PROMONT, a.s., konkrétně z odpovědi na otázku č. 1 a č. 2, bylo zjištěno, že ve společnosti 

PROMONT, a.s. není talent management využíván, když daná společnost s tímto systémem není 

obeznámena. 

Dále bylo zjištěno, že k nástrojům řízení lidských zdrojů v oblasti rozvoje a vzdělávání, jenž 

jsou ve společnosti uplatňovány, patří práce na projektech, pověření úkolem a speciální odborné 

kursy a školení. Z dotazníku dále vyplývá, že v oblasti motivace a udržení zaměstnanců společnost 

nabízí odpovídající odměny, zajímavé a oceňované práce, příležitosti k učení, rozvoji a postupu v 

kariéře, kvalitní pracovní podmínky a vybavení, respektování rovnováhy mezi pracovním a 

soukromým životem a také poskytnutí pocitu uznání a respektu.  

 V tomto směru nutno konstatovat, že pro organizace využívající na poli hodnocení, vzdělávání 

a rozvoje, motivace a rovněž i udržení zaměstnanců rozsáhlé spektrum nástrojů, by v případě 

aplikace systému talent managementu bylo možno tyto prostředky a jejich znalost vhodným 

způsobem využít, čímž by proces zavádění systému talent managementu byl méně složitý. 

(Horváthová, 2011) 
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5 Návrhy na doporučení na změnu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti 

PROMONT, a.s. 

 Společnost PROMONT, a.s. v rámci vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců vyvíjí 

značnou aktivitu, z čehož je patrné, že usiluje o kvalitní aktivum v podobě lidských zdrojů, díky 

nimž může nejen dosahovat svých vytýčených cílů, ale také posílit vlastní konkurenceschopnost.  

 Dle mého názoru zde však existuje absence programu, jenž by zajistil vytvoření skupiny 

talentovaných jedinců, na jejichž rozvoj by se společnost zaměřila, o čemž rovněž vypovídá obsah 

dotazníku, který byl vyplněn pověřenou zástupkyní společnosti PROMONT, a.s. (viz příloha č. 4). 

Proto v tomto směru vzhledem k charakteru společnosti a jejímu potenciálu na poli vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců navrhuji aplikaci dvou úvodních fází metody TALENT MANAGEMENT, a 

to procesu identifikace talentů s vyústěním v koncepci talent-pool a návrh procesu rozvoje talentů v 

rámci společnosti PROMONT, a.s. 

 

5.1 Identifikace talentů a vytvoření talent-poolu 

 Proces získání talentů s vyústěním v talent-pool je složen z několika kroků, a to z: 1. 

identifikace klíčových rolí, 2. vymezení potřeby získání talentů, 3. identifikace klíčových 

kompetencí + vytvoření hodnotící stupnice, 4. hodnocení výkonu a předpověď potenciálu + 

vytvoření měřicích stupnic, 5. identifikace talentů a vytvoření talent-poolu. 

  

Identifikace klíčových rolí 

 Identifikace klíčových rolí stojí na základě „popisu rolí“ v organizaci (viz tab. 5.1) a rovněž 

na základě organizačního schématu. 

 

Tab. 5.1 Popisy rolí v organizaci 

Popisy Role v organizaci 

Role, které v případě jejich neobsazení mohou být příčinou 

ohrožení fungování organizace. 

- obráběči 

- svářeči 

- potrubáři 

- kotláři 

- zámečníci 

Provozně kritické role - vedoucí výroby a montáží 

- vedoucí strojní údržby 

- vedoucí nákupu 

- vedoucí technické skupiny 

Strategicky kritické role - výkonný ředitel 

- technický ředitel 

- finanční ředitel 

Provozně kritické i strategicky kritické role - výkonný ředitel 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 
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 Na základě dotazování bylo zjištěno, že společnost PROMONT, a.s. dosud žádným 

krizovým obdobím neprocházela. V minulosti se sice společnost dostala do krátkodobé druhotné 

platební neschopnosti, avšak s touto situací se vypořádala. Jedná-li se o úspěšné období fungování 

společnosti, toto je možné zařadit na dobu před recesí, tj. r. 2003 - 2008, kdy došlo ke stabilizaci 

společnosti, čímž současně vyvstala potřeba nalezení vhodného sídla společnosti. Ze strategického 

hlediska byla vyhovující možnost sídla v areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o., přičemž bude pro tuto 

firmu realizována také údržba strojního zařízení. V této době společnost PROMONT, a.s. 

disponovala solidními zakázkami nejen v rámci České republiky, nýbrž také ve Francii či v Polsku. 

Nástrojem úspěchu byl jednak management, jenž činil zásadní a odpovědná rozhodnutí, jednak 

vedoucí strojní údržby, jehož know-how bylo cestou k plynulé spolupráci s BorsodChem MCHZ, 

s.r.o., a jednak vedoucí výroby a montáží, který díky svým dlouholetým zkušenostem byl schopen 

řídit práce za hranicemi České republiky. Faktorem ovlivňující společnost jsou finanční možnosti 

zákazníků. Dále společnost PROMONT, a.s. klade důraz na dodržování pravidel ISO a ČSN a 

rovněž na kvalifikaci dělnických profesí (např. oprávnění svářečská, jeřábnická, vazačská). 

Udržování žádoucího stupně kvalifikace zaměstnanců je úzce spjato nejen s náklady na vzdělávání, 

ale také se mzdovými náklady. Zájmem společnosti je kvalitní zaměstnance - odborníky ohodnotit, 

v důsledku čehož dochází ke zvyšování hodinové sazby, s čímž souvisí i zhoršení 

konkurenceschopnosti společnosti na trhu práce. Díky změnám v rámci jednoho působiště 

společnosti došlo ke kumulaci některých funkcí, čímž u některých zaměstnanců vyvstala potřeba 

dalšího rozšíření jejich odbornosti. Jedná-li se o současné požadavky na dovednosti, u THP je 

požadována odbornost v dané oblasti, znalost práce na PC a rovněž je vítána znalost cizího jazyka. 

U kategorie dělníků je žádoucí vyučení strojního zaměření a praxe. Co se týče dostupnosti 

dovedností z externího prostředí, v případě dělnických profesí je bezproblémová. Společnost již 

má zkušenosti s firmami, jež jsou v naléhavých případech najímány na výpomoc. U kategorie THP 

je to konkrétně účetnictví, jenž zajišťuje externí firma. K významným cílům společnosti 

PROMONT, a.s. patří snaha o vytvoření silné, konkurenceschopné firmy, jež bez nezbytných 

subdodávek bude schopna realizace zakázek v plném rozsahu a o jejímž potenciálu nebudou 

pochybnosti.  
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 Dále byla provedena „analýza rizik“ (viz tab. 5.2 – 5.7), v rámci níž byly zodpovězeny 

následující otázky: 

1. popis pracovní pozice, 

2. rizika v případě neobsazenosti této pracovní pozice, 

3. účinek neobsazenosti – vysoký či nízký, 

4. jak dlouho může být tato pracovní pozice neobsazena, než dojde k negativnímu dopadu, 

5. aktivity k zajištění obsazenosti – nástupnictví, 

6. klíčové znalosti, dovednosti, kompetence. 

 

Tab. 5.2 Analýza rizik – 1. část 

Pracovní pozice Analýza 

Výkonný ředitel 1. Řízení, delegování úkolů; jednání se zákazníky; rozhodování 

    zásadních problémů. 

2. Neobsazenost nelze připustit – potřeba řešit promptně přijetí nových 

    zakázek; denní kontakt s podřízenými a řešení vzniklých problémů a 

    událostí. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Výběrové řízení na pozici, případně postup stávajícího zaměstnance 

    se zaškolením min. 3 měsíce před plánovaným ukončením 

    pracovního poměru. 

6. Technické a odborné ekonomické znalosti, schopnost řízení firmy. 

Technický ředitel 1. Získávání zákazníků; jednání se zákazníky; řešení organizačních 

    záležitostí. 

2. V případě neobsazenosti – nebyly by řešeny bezprostředně zásadní 

     problémy při získávání a realizaci zakázek. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Výběrové řízení na pozici, případě postup stávajícího zaměstnance se 

    zaškolením min. 3 měsíce před plánovaným ukončením pracovního 

    poměru. 

6. Odborné technické znalosti, organizační schopnosti. 

Finanční ředitel 1. Zásadní pozice – finanční tok; řízení. 

2. Neobsazenost – nelze připustit z důvodu odpovědnosti za ekonomiku 

    firmy. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Výběrové řízení na pozici, případě postup stávajícího zaměstnance se 

     zaškolením min. 3 měsíce před plánovaným ukončením pracovního 

     poměru. 

6. Odborné znalosti oblasti ekonomiky. 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 
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Tab. 5.3 Analýza rizik – 2. část 

Pracovní pozice Analýza 

Samostatný ekonom 1. Zajišťování podkladů pro fakturaci zakázek. 

2. V případě neobsazenosti – časové prodlevy ve fakturacích. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 

    6 měsíců před plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Znalosti ekonomiky, spolupráce s klienty/zákazníky. 

Finanční a mzdoví účetní Řešeno externí firmou. 

Vedoucí nákupu 1. Zajišťování materiálu pro zakázky. 

2. V případě neobsazenosti – časové prodlevy plnění zakázek. 

3. Nízký 

4. Dlouhodobě – zajištěn zástup vyhovující odborností. 

5. Nástup nového zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 

   3 měsíce před plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Odborné znalosti materiálů, orientace v cenách, jednání s dodavateli. 

Cenový kalkulant 1. Příprava rozpočtů zakázek 

2. Neobsazenost – je přípustná - rozpočty jsou schopni 

    zpracovávat min. další 2 zaměstnanci. 

3. Nízký. 

4. Dlouhodobě. 

5. Nástup nového zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 

   3 měsíce před plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Odborné znalosti materiálů, orientace v cenách, technické znalosti. 

Představitel společnosti pro QMS, 

EMS, BOZP 

1. Zajišťování  aplikace procesů dle daných norem, činnosti 

    související s audity. 

  2. V případě neobsazenosti – nedodržování či zanedbávání 

     stanovených  norem. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Výběrové řízení na pozici. 

6. Technické a administrativní předpoklady, organizační schopnosti. 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 
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Tab. 5.4 Analýza rizik – 3. část 

Pracovní pozice Analýza 

Sekretariát 1. Zajišťování administrativních činností, zpracování rozpočtů. 

2. Neobsazenost – přípustná – nehrozí žádné zásadní riziko. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 

   2 měsíce před plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Administrativní znalosti, komunikativnost, asertivita, pečlivost. 

Technický poradce - příprava a 

realizace zakázek 

1. Technické konzultace, porady; příprava zakázek. 

2. Neobsazenost – přípustná – úkoly lze delegovat na jiné 

    zaměstnance. 

3. Nízký. 

4. Dlouhodobě. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo pracovní postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 6 měsíců před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Znalost know-how firmy i klienta, technicky fundovaný. 

Vedoucí výroby a montáží 1. Řízení výroby a montáží – pro více zákazníků. 

2. Neobsazenost – nelze připustit – potřeba řešit přijetí nových 

    zakázek; denní kontakt s podřízenými a řešení vzniklých 

    problémů/událostí. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo pracovní postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 6 měsíců před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Technické a ekonomické znalosti, schopnost řízení výroby. 

Vedoucí strojní údržby 1. Řízení údržby a oprav – pro více zákazníků. 

2. V případě neobsazenosti – lze řešit zástupem - potřeba řešit přijetí 

nových zakázek; denní kontakt s podřízenými a řešení vzniklých  

     problémů/událostí. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo pracovní postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 6 měsíců před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Technické a ekonomické znalosti, schopnost řízení údržby. 

Vedoucí technické skupiny 1. Řízení projektové a konstrukční přípravy; vedení oddělení. 

2. V případě neobsazenosti – lze řešit zástupem – hrozí 

     nedostatečná kompetentnost zastupujícího pracovníka. 

3. Vysoký.  

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Výběrové řízení na pozici. 

6. Technické odborné znalosti, schopnost řízení kolektivu. 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 
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Tab. 5.5 Analýza rizik – 4. část 

Pracovní pozice Analýza 

Samostatný pracovník nákupu 1. Zajišťování materiálu pro zakázky. 

2. V případě neobsazenosti – zásadní riziko nehrozí s ohledem na 

     zastupitelnost. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Odborné znalosti materiálů, komunikativnost. 

Doprava – řidič 1. Přeprava materiálu; péče o svěřený dopravní prostředek. 

2. Neobsazenost – je přípustná – s ohledem na požadavek 

    kvalifikace lze řešit i externím zaměstnancem. Riziko: časové 

    prodlevy dopravy, složitější komunikace.  

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Výběrové řízení na pozici. 

6. Zodpovědnost, spolehlivost, svědomitost, pečlivost. 

Dílovedoucí 1. Realizace zakázek. 

2. V případě neobsazenosti – nekoordinované činnosti, časové 

     prodlevy, nedodržování předpisů a BOZP. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce  min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Technické odborné znalosti, schopnost řízení kolektivu. 

 

Skladník – materiály 1. Příjem a výdej materiálu pro zakázky; program Manager, MRP 

    aj. 

2. V případě neobsazenosti – nepřehlednost – chaos v uložených 

     materiálech. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce  min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Technické znalosti materiálů, administrativní schopnosti. 

Skladník - nářadí a vybavení 1. Zajišťování chodu skladu nářadí, plynů a pracovních 

   ochranných pomůcek. 

2. V případě neobsazenosti – chaos, nepřehlednost – s ohledem na 

    široký rozsah pracovních povinností. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce  min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Technické znalosti materiálů, administrativní schopnosti. 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 
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Tab. 5.6 Analýza rizik – 5. část 

Pracovní pozice Analýza 

Technický pracovník - TPV 

vodního paprsku 

1. Zajišťování provozu vodního paprsku. 

2. V případě neobsazenosti – nekoordinované činnosti, časové 

     prodlevy, nedodržování technologických postupů. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce  min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Technické znalosti materiálů, kreativita, zručnost. 

Mistři strojní údržby 1. Zajišťování provádění oprav a údržby strojů a zařízení; řízení 

    činnosti dělníků. 

2. V případě neobsazenosti – nekoordinované činnosti, časové 

    prodlevy, nedodržování předpisů a BOZP. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. V případě nového nástupu zaučení a zaškolení 

    nástupce min. 6 měsíců před plánovaným ukončením 

    pracovního poměru. V případě postupu stávajícího zaměstnance 

   zaškolení min. 3 měsíce. 

6. Znalosti strojního zařízení, materiálů, řízení kolektivu. 

Svářečský inženýr 1. Vedení projektů – zajišťování komplexní agendy oblasti 

    svařování. 

2. V případě neobsazenosti – nedodržování či zanedbávání 

    stanovených norem. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Výběrové řízení na pozici nebo pracovní postup stávajícího 

    zaměstnance se svářečskou kvalifikací a absolvováním kurzu 

   svářečského inženýra – 3 měsíce před plánovaným ukončením 

    pracovního  poměru. 

6. Přehled v oblasti svařování, aplikace v podmínkách firmy. 

Samostatný pracovník TK 1. Odpovědnost za jakost a kompletnost výrobků. 

2. V případě neobsazenosti – přehlédnutí event. nedostatků při 

    výstupní kontrole. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Znalosti materiálů, jakosti, příslušných norem. 

Samostatný pracovník diagnostiky 1. Zajišťování diagnostiky – měření; řízení provozu vodního 

    paprsku. 

2. V případě neobsazenosti – nebyly by zajištěny práce pro 

    zákazníka. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 6 měsíců před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Odborné znalosti, diagnostiky, vyhodnocování měření. 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 
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Tab. 5.7 Analýza rizik – 6. část 

Pracovní pozice Analýza 

Konstruktéři 1. Technická, výkresová příprava zakázek. 

2. V případě neobsazenosti – nedodržení norem, předpisů, typu 

     materiálů. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 6 měsíců před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Znalost strojního zařízení, materiálů, kreslení v AutoCadu. 

Administrátor dokumentace 1. Kompletace; výkresová dokumentace; administrativní činnost. 

2. V případě neobsazenosti – časové prodlevy. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu týdnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 3 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Spolehlivost, pečlivost, přehled. 

Obsluha vodního paprsku 1. Zajišťování provozu vodního paprsku. 

2. V případě neobsazenosti – nekoordinované činnosti, časové 

     prodlevy, nedodržování technologických postupů. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance nebo postup stávajícího 

    zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 2 měsíce před 

    plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Orientace ve výkresové dokumentaci, kreativita, pečlivost. 

Úklid, interní služby 1. Zajišťování úklidu dílen a kanceláří; činnosti související s 

    předáním praní prádla. 

2. Neobsazenost – přípustná – s ohledem na požadavek kvalifikace 

    lze řešit i externím zaměstnancem. 

3. Nízký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 

    1 měsíc před plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Smysl pro pořádek, pečlivost, spolehlivost. 

Obráběči; Svářeči; Potrubáři; 

Kotláři; Zámečníci 

1. Opravy; údržba strojů a zařízení. 

2. V případě neobsazenosti – nesplnění požadavků na práce v 

    zakázkách. 

3. Vysoký. 

4. Krátkodobě – v řádu dnů. 

5. Nástup nového zaměstnance. Zaučení a zaškolení nástupce min. 

    1 měsíc před  plánovaným ukončením pracovního poměru. 

6. Znalost materiálů, odborné znalosti příslušných profesí, pečlivost. 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 94. 

(upraveno) 

 

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že k pracovním pozicím, u nichž účinek neobsazenosti je 

vysoký a délka jejich možné neobsazenosti, než dojde k negativnímu dopadu je krátká, patří: 

výkonný ředitel; technický ředitel; finanční ředitel; vedoucí výroby a montáží; vedoucí strojní 

údržby; vedoucí technické skupiny; dílovedoucí; technický pracovník - TPV vodního paprsku; 

mistři strojní údržby; svářečský inženýr; samostatný pracovník diagnostiky; konstruktéři; obsluha 

vodního paprsku; obráběči; svářeči; potrubáři; kotláři; zámečníci. 
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Vymezení potřeby získání talentů 

 Vzhledem k charakteru hlavního předmětu činnosti společnosti PROMONT, a.s. je 

zapotřebí, aby společnost disponovala zaměstnanci, kteří jsou v rámci svých pracovních rolí 

odborníky.  Pro fungování společnosti PROMONT, a.s. jsou klíčovými technické, odborné a 

ekonomické znalosti; znalosti materiálů, norem a orientace v cenách; znalost požadavků trhu a 

zákazníků. Dále jsou zapotřebí organizační schopnosti; schopnost řízení firmy, kolektivu, výroby a 

údržby. Dále schopnost vyjednávat, komunikativnost, kreativita, zručnost, pečlivost. Společnost 

PROMONT, a.s. klade důraz na vysokou úroveň odbornosti a kvalifikace svých zaměstnanců, a 

proto budou talentovaní jedinci hledáni z vnitřních zdrojů. 

 

Identifikace klíčových kompetencí 

 

 V rámci identifikace klíčových kompetencí je nejprve zapotřebí identifikovat hybné síly 

organizace a základní kompetenční orientaci organizace.  

 

Tab. 5.8 Oblasti hybných sil a jejich analýza (příklad) 

Oblast hybné síly Důležitost pro naši organizaci: 

vysoká – střední - nízká 

Potřebné kompetence 

Poskytované výrobky a služby Vysoká – odlišení se od konkurence vysoká kvalifikace skrze všemi trhy, 

ekonomické znalosti 

Tržní potřeby Vysoká průzkum trhu, znalost zákazníka 

Technologie Vysoká odborné znalosti 

Výrobní schopnost Vysoká znalost výrobních postupů, 

technické a ekonomické znalosti, 

schopnost řízení výroby 

Způsob prodeje či „strategie 

distribučního kanálu“ 

Nízká vyrovnání se konkurenci 

Způsob distribuce Nízká vyrovnání se konkurenci 

Přírodní zdroje Nízká – mimo charakter organizace --- 

Velikost a růst Nízká obchodní dovednosti, vyhledávání 

příležitostí 

Míra návratnosti Vysoká – možnost projevit skrytý 

potenciál 

flexibilita, tržní orientace a jednání 

se zákazníky, podnikavost 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 52-55. 

(upraveno) 
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Klíčové kompetence představují souhrn faktorů směřujících k trvalým kladným výsledkům 

organizace na trhu a potažmo k její konkurenční diferenci. Konkretizace daných kompetencí 

znamená směr formování „talentovaných“ jedinců s cílem dosažení úspěšnosti organizace a 

současně ke klasifikaci míry naplnění předpokládaných očekávání. Charakteru pracovních pozic v 

rámci společnosti PROMONT, a.s. odpovídají tyto kompetence: 

 koučování a vedení, 

 odborné/funkční/obchodní způsobilosti, 

 komunikace, 

 orientace na zákazníka, 

 orientace na vlastní rozvoj, 

 kreativita/inovace, 

 týmová práce, 

 orientace na činnost, 

 vize a strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-62- 

 Kompetence byly následně popsány (viz tab. 5.9). 

 

Tab. 5.9 Popis klíčových kompetencí (příklad) 

Kompetence Popis kompetence 

koučování a vedení - analyzuje silné stránky v rámci rozvoje jednotlivců 

- umožňuje přesnou, včasnou a přímou zpětnou vazbu 

- respektuje a umí ocenit dobrý pracovní výkon 

- poskytuje podmínky pro učení se v průběhu pracovního procesu 

- motivuje ostatní k dosahování vytýčených cílů 

- využívá mentoringu 

odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 

- má technické/funkční znalosti 

- dokonale se orientuje v rámci organizace a její strategie 

- zná obchodních kontexty  

- je zdatný/á ve finanční oblasti 

- umí efektivně vyjednávat 

komunikace - umí efektivně předávat informace 

- přizpůsobuje způsob komunikace dané situaci 

- má kladný postoj k dialogu 

- přijímá podněty a názory ostatních 

- racionálně argumentuje 

orientace na zákazníka - zná potřeby a očekávání zákazníků 

- umí získat a udržet důvěru zákazníků 

- přispívá ke zvyšování úrovně uspokojení zákazníků 

- snaží se o zvyšování kvalitativní stránky poskytovaných služeb 

- pohlíží na poskytování služeb „očima“ zákazníka 

orientace na vlastní rozvoj - má schopnosti k učení se 

- zajímá se o společné cíle 

- uvažuje pružně 

- je flexibilní 

- věří ve vlastní schopnosti 

kreativita/inovace - je aktivní v rámci svých nových podnětů a myšlenek  

- podporuje rozvoj stávajících metod a stylů jednání 

- podporuje inovační podněty  

- umí nést riziko 

týmová práce - umí správně motivovat 

- je otevřený/á vůči názorům a podnětům ostatních 

- vytváří atmosféru důvěry a entuziasmu 

- zvládá konflikty 

- jako pracovní styl preferuje spolupráci 

orientace na činnost - vytyčuje závazky a normy 

- umí řešit problémy 

- má organizační schopnosti 

- zaměřuje se na výsledky 

- svými postoji podněcuje ostatní 

- je zodpovědný/á 

vize a strategie - uvažuje do budoucna v oblasti obchodních aktivit 

- usiluje o rozšíření obchodních hranic 

- přemýšlí v rozsáhlém rámci skrze dílčích specializací 

- srozumitelně předává vize i strategie ostatním 

-předvídá změny v souvislosti s obchodními aktivitami a reakce 

konkurence 

 Vlastní zpracování 
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Vytvoření hodnoticí stupnice: 

 

 Každá kompetence je dále ohodnocena ve vztahu k jejímu relativnímu přínosu pro 

organizaci (viz tab. 5.10 – 5.12). Hodnocení je stanoveno čísly 1 až 6, kdy číslo 1 znamená nejnižší 

úroveň a číslo 6 znamená nejvyšší úroveň dané kompetence.  

 

Tab. 5.10 Hodnoticí stupnice – 1. část (příklad) 

Definice „koučování a vedení“: 

Analyzuje silné stránky v rámci rozvoje jednotlivců. Umožňuje přesnou, včasnou a přímou zpětnou vazbu. 

Respektuje a umí ocenit dobrý pracovní výkon. Poskytuje podmínky pro učení se v průběhu pracovního 

procesu. Motivuje ostatní k dosahování vytýčených cílů. Využívá mentoringu. 

1 2 3 4 5 6 

Aktivně reaguje 

na odezvy 

zaměstnanců. 

Pozorně sleduje 

pracovní chování 

zaměstnanců. 

Spravedlivě 

hodnotí pracovní 

výkony 

zaměstnanců. 

 

Umí včas a 

správným 

způsobem 

motivovat za 

účelem splnění 

vizí organizace. 

 

Podporuje zájem 

zaměstnanců o 

profesní rozvoj. 

Má schopnost 

správně 

posuzovat 

potenciál 

zaměstnanců. 

Definice „odborné/funkční/obchodní způsobilosti“: 

Má technické/funkční znalosti. Dokonale se orientuje v rámci organizace a její strategie. Zná obchodních 

kontexty. Je zdatný/á ve finanční oblasti. Umí efektivně vyjednávat. 

1 2 3 4 5 6 

Má komplexní 

přehled o 

organizaci. 

Umí vyřešit 

překážky a 

problémové 

situace odborné 

povahy. 

Dobře se 

orientuje ve 

finanční sféře. 

Vyzná se v 

obchodních 

vztazích. 

Dokonale zná 

používané 

technologie a 

jejich 

problematiku. 

Diplomaticky 

navazuje  

obchodní vztahy. 

Definice „komunikace“: 

Umí efektivně předávat informace. Přizpůsobuje způsob komunikace dané situaci. Má kladný postoj k dialogu. 

Přijímá podněty a názory ostatních. Racionálně argumentuje. 

1 2 3 4 5 6 

Je zdatný/á na 

poli psané i 

verbální 

komunikace. 

Disponuje 

dostatečnou 

slovní zásobou. 

Komunikaci 

staví na faktech a 

logice. 

Je 

schopen/schopna 

usměrňovat styl 

komunikace dle 

vyvstalé situace. 

Podporuje 

otevřenost 

komunikace v 

rámci sdělování 

názorů. 

Umí srozumitelně 

a jednoznačně 

prezentovat 

informace. 

 Vlastní zpracování 
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Tab. 5.11 Hodnoticí stupnice – 2. část (příklad) 

Definice „orientace na zákazníka“: 

Zná potřeby a očekávání zákazníků. Umí získat a udržet důvěru zákazníků. Přispívá ke zvyšování úrovně 

uspokojení zákazníků. Snaží se o zvyšování kvalitativní stránky poskytovaných služeb. Pohlíží na poskytování 

služeb „očima“ zákazníka. 

1 2 3 4 5 6 

Je považován/a 

za 

důvěryhodného 

člověka.  

Dokonale zvládá 

průzkum trhu. 

Citlivě vnímá 

reakce 

konkurence a 

aktivně jedná. 

Dokáže pružně 

reagovat na 

požadavky 

zákazníků. 

Aktivity 

orientuje na 

vhodné cílové 

skupiny 

zákazníků. 

Je úspěšný/á v 

rámci 

vyjednávání se 

zákazníky. 

Definice „orientace na vlastní rozvoj“: 

Má schopnosti k učení se. Zajímá se o společné cíle. Uvažuje pružně. Je flexibilní. Věří ve vlastní schopnosti. 

1 2 3 4 5 6 

Usiluje o  osobní 

profesní růst. 

Navrhuje vlastní 

vzdělávací 

program. 

Účastní se 

odborných 

školení a 

vzdělávacích 

akcí. 

Dokáže 

srozumitelně 

předávat nové  

vědomosti 

ostatním. 

Je loajální vůči 

svému  

zaměstnavateli. 

Získané poznatky 

implementuje do 

svého pracovního 

výkonu. 

Definice „kreativita/inovace“: 

Je aktivní v rámci svých nových podnětů a myšlenek. Podporuje rozvoj stávajících metod a stylů jednání. 

Podporuje inovační podněty. Umí nést riziko. 

1 2 3 4 5 6 

Přesně a výstižně 

formuluje své 

podněty. 

Je si 

vědom/vědoma  

možného rizika v 

rámci 

implementace 

inovací. 

Svými nápady  

dokáže zaujmout 

a motivovat 

ostatní. 

Navrhuje nová 

řešení a 

zdokonalení 

pracovních 

postupů. 

Podněcuje 

kreativní  

myšlení a 

moderní 

přístupy.  

Rozšiřuje 

potenciál a 

konkurenční 

výhody 

organizace. 

 

 Vlastní zpracování 
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Tab. 5.12 Hodnoticí stupnice – 3. část (příklad) 

Definice „týmová práce“: 

Umí správně motivovat. Je otevřený/otevřená vůči názorům a podnětům ostatních. Vytváří atmosféru důvěry a 

entuziasmu. Zvládá konflikty. Jako pracovní styl preferuje spolupráci. 

1 2 3 4 5 6 

Dokáže se 

postavit za členy 

týmu. 

Umí s rozvahou 

a spravedlivě 

překonávat  

konfliktní situace 

uvnitř týmu.  

Umí sladit dílčí 

úkoly a činnosti. 

Podporuje a 

oceňuje ostatní v 

jejich rozvoji a 

podněcujícím 

myšlení. 

Správně a včas 

motivuje ostatní 

k dosahování 

cílů organizace. 

Jeho/její činnost 

je pro organizaci 

přínosnější díky 

nápadům  a 

podnětům 

ostatních. 

Definice „orientace na činnost“: 

Vytyčuje závazky a normy. Umí řešit problémy. Má organizační schopnosti. Zaměřuje se na výsledky. Svými 

postoji podněcuje ostatní. Je zodpovědný/á. 

1 2 3 4 5 6 

Ostatní jej 

vnímají jako svůj 

vzor. 

Na základě 

možnostech 

týmu rozhoduje 

o náročnosti cílů 

a hranic předpisů 

Přijímá 

odpovědnost za 

negativní 

výsledky. 

Záporné 

výsledky jsou 

pro něj 

ponaučením a 

snaží se jim 

předcházet. 

Dosahování 

dobrých 

výsledků je pro 

něj/ni prioritou. 

Dokáže regulovat 

pracovní  činnosti 

tak, aby dobrých 

výsledků bylo 

dosaženo co 

nejrychleji. 

Definice „vize a strategie“: 

Uvažuje do budoucna v oblasti obchodních aktivit. Usiluje o rozšíření obchodních hranic. Přemýšlí v rozsáhlém 

rámci skrze dílčích specializací. Srozumitelně předává vize i strategie ostatním. Předvídá změny v souvislosti 

s obchodními aktivitami a reakce konkurence. 

1 2 3 4 5 6 

Snaží se získávat 

informace o 

reakcích 

konkurence. 

Za účelem 

dosažení 

společných cílů 

dokáže  ostatním 

prezentovat cíle 

dílčí. 

Je odborníkem 

v rozsahu 

několika 

specializací. 

Umí předvídat na 

základě změn na 

poli trhu a 

konkurence. 

Získané znalosti 

a poznatky 

v rámci profese 

dokáže využít 

v souvislosti se 

svou pracovní 

náplní. 

Jeho/její jednání a 

aktivity přinášejí 

organizaci 

rozšíření sféry 

zákazníků a trhu. 

 Vlastní zpracování 

 

 Na základě hodnoticích stupnic klíčových kompetencí byla sestavena kompetenční mřížku 

neboli kompetenční model (viz tab. 5.13 – 5.17). Kompetence jednotlivých pracovních pozicí jsou 

ohodnoceny dle nutného přínosu pro organizaci. Stupnice má rozmezí 1 – 6, kdy číslo 1 představuje 

nejnižší přínos pro organizaci a číslo 6 naopak představuje nejvyšší přínos pro organizaci. 
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Tab. 5.13 Kompetenční mřížka – 1. část (příklad) 

 
Kompetence 

 

Pozice 

Výkonný 

ředitel 

Technický 

ředitel 

Finanční 

ředitel 

Samostatný 

ekonom 

Vedoucí  

nákupu 

Cenový 

kalkulant 

Koučování a vedení 6 6 6 1 4 1 

Odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 
6 6 

 

6 4 5 4 

Komunikace 6 6 6 4 5 2 

Orientace na zákazníka 6 6 6 4 3 3 

Orientace na vlastní 

rozvoj 

6 6 6 3 4 3 

Kreativita/inovace 6 6 6 2 2 1 

Týmová práce 6 5 5 2 3 2 

Orientace na činnost 6 6 6 3 3 3 

Vize a strategie 6 6 6 3 5 3 

 Vlastní zpracování 

          

 V případě výkonného ředitele se jedná o nejvyšší hodnocení, neboť tato pracovní pozice 

má největší přínos pro společnost. Technický a finanční ředitel mají rovněž téměř nejvyšší 

hodnocení. Pozice technického ředitele je spjata se zákazníky a s řešením organizačních 

záležitostí. Rovněž na tuto pracovní pozici jsou zapotřebí odborné technické znalosti. Finanční 

ředitel se zabývá finanční stránkou činnosti společnosti, přičemž jsou zapotřebí jeho znalosti 

v oblasti ekonomiky. Samostatný ekonom má nejvyšší hodnocení kompetence 

odborné/funkční/obchodní způsobilosti, komunikace a orientace na zákazníka, když jeho pracovní 

náplň souvisí se znalostmi ekonomiky a se spoluprací se zákazníky. Vedoucí nákupu má nejvyšší 

hodnocení v případě kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti, komunikace, a vize a 

strategie, neboť je u něj zapotřebí odborných znalostí v oblasti materiálů a cen a také jedná 

s dodavateli. V případě cenového kalkulanta se nejvyšší hodnocení nachází u kompetence 

odborné/funkční/obchodní způsobilosti, když při přípravě rozpočtů zakázek jsou zapotřebí odborné 

znalosti materiálů, cen a technické znalosti.  
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Tab. 5.14 Kompetenční mřížka – 2. část (příklad) 

 
Kompetence 

Pozice 

Představitel 

pro QMS, 

EMS, 

BOZP 

Sekretariát Technický 

poradce; 

příprava a 

realizace 

zakázek 

Vedoucí 

výroby a 

montáží 

Vedoucí 

strojní 

údržby 

Vedoucí 

technické 

skupiny 

Koučování a vedení 2 1 2 5 5 5 

Odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 
4 3 4 5 5 5 

Komunikace 3 3 3 4 4 4 

Orientace na zákazníka 1 1 3 5 5 5 

Orientace na vlastní 

rozvoj 

3 1 3 3 3 3 

Kreativita/inovace 1 1 2 2 2 2 

Týmová práce 2 1 3 4 4 4 

Orientace na činnost 3 1 3 4 4 4 

Vize a strategie 1 1 3 1 1 1 

 Vlastní zpracování 

       

 Pracovní role představitele pro QMS, EMS, BOZP má nejvyšší hodnocení kompetence 

odborné/funkční/obchodní způsobilosti, neboť jsou zapotřebí technické a administrativní 

předpoklady. Sekretariát má nejvyšší hodnocení v rámci kompetence  odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti a komunikace, když na této pozici jsou zpracovávány rozpočty a jsou tudíž zapotřebí 

administrativní znalosti a komunikativnost. Pracovní role technického poradce spočívá nejen v 

odborných konzultacích, ale rovněž v přípravě zakázek, kdy je zapotřebí technická fundovanost a 

také znalost know-how firmy i klienta. Z tohoto důvodu má tato pozice nejvyšší hodnocení 

kompetence  odborné/funkční/obchodní způsobilosti. Pracovní pozice vedoucího výroby a 

montáží, strojní údržby a technické skupiny mají nejvyšší hodnocení kompetence koučování a 

vedení,  odborné/funkční/obchodní způsobilosti a orientace na zákazníka, když tyto pozice souvisí s 

řízením procesů (i pro více zákazníků), kolektivu a oddělení, proto je zapotřebí technických, 

ekonomických a odborných znalostí. 
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Tab. 5.15 Kompetenční mřížka – 3. část (příklad) 

 
Kompetence 

Pozice 

Samostatný 

pracovník 

nákupu 

Doprava, 

řidič 

Dílovedoucí Skladník – 

materiály 

Skladník - 

nářadí a 

vybavení 

Technický 

pracovník 

TPV 

vodního 

paprsku 

Koučování a vedení 1 1 5 1 1 2 

Odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 
4 2 5 3 3 5 

Komunikace 4 1 4 2 2 2 

Orientace na zákazníka 3 1 3 1 1 2 

Orientace na vlastní 

rozvoj 

2 1 3 1 1 4 

Kreativita/inovace 2 1 3 1 1 5 

Týmová práce 2 1 5 1 1 2 

Orientace na činnost 2 1 3 1 1 3 

Vize a strategie 3 1 2 1 1 2 

 Vlastní zpracování 

 

 Samostatný pracovník nákupu má nejvyšší hodnocení kompetence 

odborné/funkční/obchodní způsobilosti a komunikace, když při zajišťování materiálu pro zakázky 

jsou nutné odborné znalosti materiálů a komunikativnost. Na pozici dopravy - řidiče má nejvyšší 

hodnocení kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti, když v rámci pracovního výkonu je 

nejen přeprava materiálů, ale rovněž i péče o svěřený dopravní prostředek. Pracovní role 

dílovedoucího má nejvyšší hodnocení kompetence koučování a vedení, odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti a týmová práce, neboť tato pozice je spjata s realizací zakázek, přičemž jsou zapotřebí 

technické odborné znalosti a schopnost řízení kolektivu. Pracovní pozice skladníků má nejvyšší 

hodnocení kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti, neboť jsou žádoucí technické 

znalosti materiálů, konkrétních PC programů a administrativní schopnosti. Technický pracovník -  

TPV vodního paprsku má nejvyšší hodnocení kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti 

a kreativita/inovace, když při zajišťování tohoto provozu jsou zapotřebí technické znalosti 

materiálů, kreativita a zručnost.  
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Tab. 5.16 Kompetenční mřížka – 4. část (příklad) 

 
Kompetence 

Pozice 

Mistři 

strojní 

údržby 

Svářečský 

inženýr 

Samostatný 

pracovník 

TK 

Samostatný 

pracovník 

diagnostiky 

Konstruktéři Administrátor 

dokumentace 

Koučování a vedení 5 3 1 1 1 1 

Odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 
5 5 4 4 4 1 

Komunikace 3 2 2 2 2 1 

Orientace na zákazníka 3 3 4 2 3 1 

Orientace na vlastní 

rozvoj 

3 4 2 3 2 1 

Kreativita/inovace 2 5 1 1 3 1 

Týmová práce 5 2 1 2 2 1 

Orientace na činnost 3 5 3 3 3 1 

Vize a strategie 2 2 1 1 2 1 

 Vlastní zpracování 

 

 Mistři strojní údržby mají nejvyšší hodnocení v rámci kompetence koučování a vedení, 

odborné/funkční/obchodní způsobilosti a týmová práce, když jejich pracovní náplň sestává ze 

zajišťování daných procesů a řízení činnosti dělníků, kdy jsou žádoucí znalosti strojního zařízení, 

materiálů a schopnost řízení kolektivu. Pozice svářečského inženýra má nejvyšší hodnocení 

kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti, kreativita/inovace a orientace na činnost, když 

v rámci vedení projektů je zapotřebí přehledu v oblasti svařování a aplikace v podmínkách firmy. 

Samostatný pracovník TK a samostatný pracovník diagnostiky mají nejvyšší hodnocení 

kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti, když jsou zapotřebí odborné znalosti 

materiálů, jakosti norem a diagnostiky. Samostatný pracovník TK má rovněž vysoce ohodnocenu 

kompetenci orientace na zákazníka, neboť má odpovědnost za jakost a kompletnost výrobků. 

Pracovní pozice konstruktérů má nejvyšší hodnocení kompetence odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti, když při technické a výkresové přípravě zakázek je zapotřebí znalost strojního 

zařízení, materiálů a příslušného PC programu. U pracovní pozice administrátora dokumentace 

jsou všechna hodnocení na stejné úrovni, neboť není zapotřebí zvláštních požadavků.  
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Tab. 5.17 Kompetenční mřížka – 5. část (příklad) 

 
Kompetence 

Pozice 

Obsluha 

vodního 

paprsku 

Úklid; 

interní 

služby 

Obráběči; 

Svářeči; 

Potrubáři; 

Kotláři; 

Zámečníci 

Koučování a vedení 1 1 1 

Odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 
5 1 5 

Komunikace 1 1 1 

Orientace na zákazníka 1 1 3 

Orientace na vlastní 

rozvoj 

3 1 4 

Kreativita/inovace 5 1 2 

Týmová práce 1 1 3 

Orientace na činnost 2 1 2 

Vize a strategie 1 1 1 

                      Vlastní zpracování 

             

 Obsluha vodního paprsku má nejvyšší hodnocení kompetence odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti a kreativita/inovace, když při zajišťování provozu je zapotřebí orientace ve výkresové 

dokumentaci, kreativita a pečlivost. Úklid, interní služby mají všechna hodnocení na stejné úrovni, 

neboť není zapotřebí zvláštních požadavků. Obráběči, svářeči, potrubáři, kotláři a zámečníci 

mají nejvyšší hodnocení kompetence odborné/funkční/obchodní způsobilosti, když pro výkon 

těchto rolí jsou zapotřebí znalosti materiálů a odborné znalosti příslušných profesí. 

 

Hodnocení výkonu a předpověď potenciálu + vytvoření měřicích stupnic 

 Dále dochází k hodnocení výkonu, a to na základě měřicí stupnice s rozmezím 1 – 5, kdy 

jednotlivá čísla hodnotí míru očekávání následovně: 

1 – výkon je hluboce pod očekáváním, 

2 – výkon je pod očekáváním, 

3 – výkon splňuje očekávání, 

4 – výkon překračuje očekávání, 

5 – výkon velmi překračuje očekávání. 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management.  Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 59.  
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 V rámci předpovědi potenciálu byla zvolena stupnice s rozmezím 1 – 5, která prezentuje 

počet úrovní, o které je možný postup zaměstnance v organizaci. Základem je hodnocení výkonu, 

rozvoje, kariérních preferencí v minulosti/v současnost a rovněž i úrovní kompetencí, a to jak 

současných, tak plánovaných. Hodnoticí stupnice má tuto podobu: 

1 – nulový potenciál – v současné době povýšení není možné, 

2 – omezený potenciál – možný horizontální přesun, 

3 – průměrný potenciál – možné povýšení o jednu úroveň, 

4 – vyšší potenciál – možné povýšení maximálně o 2 úrovně, 

5 – vysoký potenciál – možné povýšení o více než dvě úrovně či více. 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management.  Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 59.  
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 Hodnocení výkonu a předpověď potenciálu musí být zaznamenáno (viz tab. 5.17) a rovněž 

musí být zhodnocen i celkový výkon hodnoceného. 

 

Tab. 5.18 Hodnocení výkonu a předpověď potenciálu 

Zaměstnanec__________________Hodnotitel__________________Datum____________ 

 

Kompetence 

Zhodnocení zaměstnance v rámci jednotlivých kompetencí takto: 

1 – hluboce pod očekáváním, 2 – pod očekáváním, 3 – splňuje očekávání, 4 – překračuje očekávání, 5 – velmi 

překračuje očekávání. 

 

Koučování vedení 

Text hodnocení........... 

Hodnocení výkonu: __________________Potenciál:__________________ 

 

Odborné/účelné/obchodní způsobilosti 

Text hodnocení........... 

Hodnocení výkonu: __________________Potenciál:__________________ 

 

Komunikace 

Text hodnocení........... 

Hodnocení výkonu: __________________Potenciál:__________________ 

 

Orientace na zákazníka 

Text hodnocení........... 

Hodnocení výkonu: __________________Potenciál:__________________ 

 

Orientace na vlastní rozvoj 

Text hodnocení........... 

Hodnocení výkonu: __________________Potenciál:__________________ 

 

Kreativita/inovace 

Text hodnocení........... 

Hodnocení výkonu: __________________Potenciál:__________________ 

 

Shrnutí 

Celkový výkon (kompetence a schopnosti)__________________ 

(velmi překračuje očekávání, překračuje očekávání, splňuje očekávání, pod očekáváním, hluboce pod 

očekáváním) 

 

Celkový potenciál__________________(vysoký, vyšší, průměrný, omezený, žádný) 

 

Příští pozice  Dosažení pozice (ihned, do 12 měsíců, za více než 12 měsíců) 

1. __________________ __________________ 

2. __________________ __________________ 

 

Náhradník (náhradníci)  Dosažení pozice (ihned, do 12 měsíců, za více než 12 měsíců) 

1. __________________ __________________ 

2. __________________ __________________ 

 

Další poznámky: 

 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 60-61.  
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 Součástí hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu jsou doprovodné listy pro každou 

kompetenci (viz tab.5.19). 

 

Tab. 5.19 Doprovodný list (příklad) 

Hodnotitel__________________ 

Hodnocený________ Pozice________ Potenciál________ Celkový výkon________ 

Klíčová kompetence________ Osobní skóre ______ Hodnocení současné pozice_______ 

 

Silné stránky a oblasti vhodné k rozvoji 

- popis specifického chování a schopností představující silné stránky kompetencí – jsou hodnoceny jako: velmi 

   překračující očekávání či překračující očekávání, 

- popis chování a schopností, jenž je zapotřebí rozvíjet – jsou hodnoceny jako: pod očekáváním či hluboce pod   

   očekáváním. 

 

Popis konkrétních činností směřujících ke zvýšení výkonu či k přípravě zaměstnance na zlepšení, v případě že 

tento zaměstnanec nesplňuje očekávání.  

 

Oblasti silných stránek: 

 

 

Oblasti vhodné k rozvoji: 

 

Činnosti (výcvik, rozvoj, koučink, speciální projekty, přeložení apod.): 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 62 

 

 V rámci hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu se jako vhodný jeví typ hodnocení 

Trait – based, který může být aplikován pro všechny zaměstnance. Je založen na předpokladu, že na 

pracovní výkon mají vliv určité vlastnosti. Pomocí tohoto typu hodnocení jsou tedy měřeny osobní 

charakteristiky jedince zastávajícího dané pracovní místo. Samotný hodnoticí proces je postaven na 

vnímání a koresponduje s mírou či frekvencí projevování daných vlastností. Realizace hodnocení 

Trait - based není složitá, může být uplatněno u různých skupin zaměstnanců a rovněž komunikace 

ve vztahu ke klíčovým rysům bývá provedena předem. K dalším typům hodnocení patří Behaviour 

– based (vhodné pro vedoucí pozice), Knowledge/skill – based (vhodné pro vedoucí pozice, 

administrativu, některé specialisty) a Results – based (vhodné pro manažery a většinu specialistů). 

Jak již je uvedeno shora, podmínkám společnosti PROMONT, a.s. nejlépe odpovídá typ hodnocení 

trait – based. 

 K metodám hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu, jež byly v rámci podmínek 

společnosti PROMONT, a.s. vybrány, patří: Systém pravidelného hodnocení, Analýza kritických 

situací, 360° zpětná vazba a Práce na projektu. Byly zvoleny čtyři metody,  neboť proces 

identifikace talentů vyžaduje kombinaci vícero metod, kdy bude zhodnocen nejen současný výkon 

zaměstnanců, ale rovněž i provedena  prognóza jejich budoucího potenciálu. Systém pravidelného 

hodnocení je zaměřen na zjišťování aktuálního pracovního výkonu, dále na hodnocení pracovního 

chování, vztahů ke spolupracovníkům, zákazníkům a ostatním jedincům, se kterými ho pojí výkon 
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jeho pracovní náplně. Analýza kritických situací je založena na písemných záznamech hodnotitele 

o situacích v rámci jak pozitivního, tak i negativního výkonu práce konkrétního zaměstnance. 

Situace jsou monitorovány po určitou dobu, zpravidla 14 dní až jeden měsíc, kdy tyto údaje jsou 

základem pro samotný hodnoticí proces a jsou také oporou pro následný výkon práce hodnoceného 

zaměstnance. 360° zpětná vazba představuje metodu, na jejímž základě je možné identifikovat 

silné i slabé stránky zaměstnance a rovněž tato metoda skýtá možnost sestavit návrhy plánů za 

účelem eliminace slabých stránek a uplatnění stránek silných v budoucnu. Zásadní roli v rámci 

hodnocení zastává přímý nadřízený. Avšak v rámci tohoto procesu mohou být rovněž účastni jak 

zákazníci, dodavatelé, spolupracovníci a podřízení, tak i samotný hodnocený. Práce na projektu 

má za cíl přezkoumat styl sebeřízení a schopnost zvládání problémů v nové roli. Pomůckou v rámci 

této metody hodnocení může být 360° zpětná vazba.  

 Neodmyslitelným krokem procesu hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu je volba 

hodnotitelů. Hodnotitelem obvykle bývá osoba přímého nadřízeného hodnoceného jedince, neboť 

tento může jeho pracovní výkon monitorovat nepřetržitě a rovněž je podrobně obeznámen s náplní 

práce hodnoceného podřízeného. Není-li možné, aby přímý nadřízený sledoval práci hodnoceného 

jedince, vyvstává nutnost zvolení dalších hodnotitelů za účelem zajištění kompletního hodnocení, 

kterými mohou být jedinci shodné pozice, podřízení, klienti, zákazníci, dodavatelé či externí 

experti. 
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 V rámci společnosti PROMONT, a.s. by volba hodnotitelů mohla vypadat například takto: 

 

Tab. 5.20 Volba hodnotitelů (příklad) 

Hodnocená osoba: Možní hodnotitelé: 

výkonný ředitel technický ředitel/finanční ředitel/zákazníci/dodavatelé/vedoucí 

nákupu/vedoucí výroby a montáží/ vedoucí strojní 

údržby/vedoucí technické skupiny 

technický ředitel výkonný ředitel/finanční ředitel/zákazníci/dodavatelé 

finanční ředitel výkonný ředitel/technický 

ředitel/zákazníci/dodavatelé/samostatný ekonom 

samostatný ekonom finanční ředitel/finanční a mzdoví účetní (externí firma) 

vedoucí výroby a montáží výkonný ředitel/vedoucí strojní údržby/vedoucí technické 

skupiny/dílovedoucí/technický pracovník TPV vodního paprsku 

vedoucí strojní údržby výkonný ředitel/vedoucí výroby a montáží/vedoucí technické 

skupiny/mistři strojní údržby 

vedoucí technické skupiny výkonný ředitel/vedoucí výroby a montáží/vedoucí strojní 

údržby/svářečský inženýr/konstruktéři/administrátor 

dokumentace/samostatný pracovník TK/samostatný pracovník 

diagnostiky 

vedoucí nákupu výkonný ředitel/samostatný pracovník nákupu/doprava - řidič 

samostatný pracovník nákupu vedoucí  nákupu/dodavatelé 

doprava – řidič vedoucí nákupu/zákazníci 

obráběči; svářeči; potrubáři; kotláři; zámečníci dílovedoucí/zákazníci 

svářečský inženýr; samostatný pracovník TK; 

samostatný pracovník diagnostiky; 

konstruktéři; administrátor dokumentace 

vedoucí technické skupiny 

technický pracovník - TPV vodního paprsku vedoucí výroby a montáží/obsluha vodního paprsku 

obsluha vodního paprsku technický pracovník TPV vodního paprsku 

mistři strojní údržby vedoucí strojní údržby 

Dílovedoucí vedoucí výroby a montáží/obráběči, svářeči, potrubáři, kotláři, 

zámečníci 

skladník – materiály, skladník - nářadí a 

vybavení 

vedoucí výroby a montáží/dílovedoucí 

cenový kalkulant, představitel společnosti peo 

QMS, EMS, BOZP, sekretariát, technický 

poradce – příprava a realizace zakázek,  

výkonný ředitel 

 Vlastní zpracování 
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 Na základě výsledků zhodnocení výkonu a předpovědi potenciálu je zapotřebí za účelem 

vytvoření talent-poolu konkrétně vymezit skupinu talentovaných jedinců. Tito zaměstnanci musí 

odpovídat těmto stanoveným kritériím: Výkon musí být ohodnocen v rozmezí 5 až 3, tzn. že 

výkon velmi překračuje očekávání – překračuje očekávání – splňuje očekávání. Předpověď 

potenciálu musí být rovněž v rozmezí 5 až 3, tzn. vysoký – vyšší – průměrný. 

 Členy takto vymezené skupiny lze souhrnně nazvat talenty, avšak v případě aplikace talent 

managementu v rámci společnosti PROMONT, a.s. jsou talentovaní jednotlivci rozděleni do tří 

skupin, a to: top talent; talent a možný talent.  

        Zároveň bude rovněž hodnocen výkon i potenciál v souvislosti s možností povýšení talentů, 

přičemž kritéria jsou stanovena takto: 

 

Tab. 5.21 Kritéria povýšitelnosti talentů 

Potenciál Výkon Možnost povýšení  Potenciál Výkon Možnost povýšení 

5 5 o více než 2 úrovně či více  4 2 laterální přesun 

5 4 maximálně o 2 úrovně  4 3 laterální přesun 

4 5 maximálně o 2 úrovně  3 3 laterální přesun 

5 3 o 1 úroveň  3 4 laterální přesun 

4 4 o 1 úroveň  2 4 laterální přesun 

3 5 o 1 úroveň  ostatní připraveni pro laterální přesun 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 74. 

(upraveno) 
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         Tabulka 5.22 obsahuje konkrétní rozdělení skupiny talentovaných jedinců v závislosti na úrovni 

výkonu a potenciálu. Rovněž je zde specifikována jejich povýšitelnost. Zvýrazněná pole v tabulce 

představují talenty odpovídající předem stanoveným kritériím. 

 

Tab. 5.22 Klasifikační mřížka talentů 

POTENCIÁL                               nízký                     VÝKON / POVÝŠITELNOST                           vysoký                                                                                   

 

 

n 

í 

z 

k 

ý 

 

 

v 

y 

s 

o 

k 

ý 

 1 2 3 4 5 

1    možný talent možný talent 

2   možný talent možný talent 

- laterální 

přesun 

možný talent 

3  možný talent možný talent 

- laterální 

přesun 

možný talent 

- laterální 

přesun 

Talent 

- o 1 úroveň 

4 možný talent možný talent 

- laterální 

přesun 

možný talent 

- laterální 

přesun 

talent 

- o 1 úroveň 

top talent 

- max. o 2 

úrovně 

5 možný talent možný talent talent 

- o 1 úroveň 

top talent 

- max. o 2 

úrovně 

top talent 

- o více než 2 

úrovně či více 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 74. 

(upraveno) 

 

 Jestliže výkon splňuje očekávání a potenciál je průměrný, jedná se o možný talent. Jestliže 

výkon splňuje očekávání a potenciál je vysoký, jedná se o talent. Jestliže výkon překračuje 

očekávání a potenciál je průměrný, jedná se o možný talent. Jestliže výkon překračuje očekávání a 

potenciál je vysoký, jedná se o top talent. Jestliže výkon velmi překračuje očekávání a potenciál je 

průměrný, jedná se o talent. Jestliže výkon velmi překračuje očekávání a potenciál je vysoký, jedná 

se o top talent. Jestliže výkon splňuje očekávání a potenciál je vyšší, jedná se o možný talent. 

Jestliže výkon překračuje očekávání a potenciál je vyšší, jedná se o talent. Jestliže výkon velmi 

překračuje očekávání a potenciál je vyšší, jedná se o top talent. 

 V rámci řízení talentů bude v podmínkách společnosti PROMONT, a.s. sestaven technický  

talent-pool. Znakem tohoto typu talent-poolu je identifikace specifických dovedností a vstup je 

podmíněn výkonem či potenciálem v technické dovednosti. 

 

 

 

 

 



-78- 

 Proces získání talentů s vyústěním v koncepci talent-poolu není jednoduchou záležitostí. 

Talent management však pro danou společnost představuje nejen možnost regulace nákladů 

spojených s řízením lidských zdrojů, ale díky odborně vzdělaným zaměstnancům také zvýšení její 

výkonnosti a konkurenceschopnosti. Rovněž v rámci trhu práce se může stát atraktivním 

zaměstnavatelem.  

 

5.2 Rozvoj talentů 

Po vytvoření talent–poolu následuje sestavení rozvojového programu. Rozvojový program 

by měl být nastaven pro konkrétní skupinu talentovaných zaměstnanců (viz tabulka 5.22) a jeho 

forma by měla být v souladu s individuálními požadavky zvolených jednotlivců. 

 Podmínkám společnosti PROMONT, a.s. odpovídá rozvojový program Talent 

development. Systém tohoto typu rozvojového programu je nastaven pro talentované zaměstnance, 

kteří již mají ve společnosti své jisté postavení i historii. Na druhou stranu však jejich profesní 

kariéra je na počátku svého rozvoje a tudíž je žádoucí konkretizovat její směr.   

Skladba rozvojového programu může obsahovat varianty různých postupů, aktivit nebo 

prostředků na poli rozvoje talentovaných zaměstnanců, a to ve vztahu ke konkrétním potřebám dané 

společnosti. V souvislosti s těmito postupy, aktivitami či nástroji je možné použít metody on the job 

či off the job. Vzhledem ke skutečnosti, že metody on the job se jeví efektivnějšími, je preferována 

právě jejich aplikace.  

Vzdělávací potřeby v rámci kompetencí jednotlivých zaměstnanců vyplývají z hodnocení 

výkonu a předpovědi potenciálu (viz tabulka 5.18) a rovněž z doprovodného listu (viz tabulka 5.19). 

Rozvoj talentovaných zaměstnanců by měl být zaměřen především na kompetence s nízkou mírou 

hodnocení. 

Na základě zvolených kompetencí a charakteru společnosti PROMONT, a.s. se jako vhodné 

metody rozvoje jeví: 

- Koučink (on the job) 

- Mentoring (on the job) 

- Pověření úkolem (on the job) 

- Práce na projektech (on the job) 

- Plnění naléhavých úkolů (on the job) 

- Přednáška (off the job) 

- Seminář (off the job) 

- Samostudium odborné literatury (off the job) 
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Tab. 5.23 Varianty metod rozvoje k jednotlivým kompetencím (příklad) 

Kompetence Metoda rozvoje Směr rozvoje 
Koučování a vedení - Pověření úkolem 

- Práce na projektech 

- Plnění naléhavých úkolů 

- Samostudium odborné 

literatury 

- Samostatnost v rozhodování a 

řešení úkolů 

- Týmová práce 

- Vedení 

- Znalosti a dovednosti 

- Přizpůsobivost 

- Práce v časové tísni, pod tlakem 

- Vzdělávání se vlastním tempem 

Odborné/funkční/obchodní 

způsobilosti 

- Koučink 

- Mentoring 

- Přednáška 

- Seminář 

- Samostudium odborné 

literatury 

- Vlastní iniciativa 

- Pracovní výkon 

- Sebereflexe 

- Znalosti a dovednosti 

- Vzdělávání se vlastním tempem 

Komunikace - Práce na projektech 

- Přednáška 

- Seminář 

- Samostudium odborné 

literatury 

- Týmová práce 

- Vedení 

- Znalosti a dovednosti 

- Vzdělávání se vlastním tempem 

Orientace na zákazníka - Přednáška 

- Seminář 

- Znalosti 

Orientace na vlastní rozvoj - Přednáška 

- Seminář 

- Znalosti 

Kreativita/inovace - Pověření úkolem 

- Práce na projektech 

- Plnění naléhavých úkolů 

- Přednáška 

- Seminář 

- Samostudium odborné 

literatury 

- Samostatnost v rozhodování a 

řešení úkolů 

- Týmová práce 

- Vedení 

- Znalosti a dovednosti 

- Přizpůsobivost 

- Práce v časové tísni, pod tlakem 

- Vzdělávání se vlastním tempem 

Týmová práce - Koučink 

- Mentoring 

- Práce na projektech 

- Přednáška 

- Seminář 

- Samostudium odborné 

literatury 

- Vlastní iniciativa 

- Pracovní výkon 

- Znalosti a dovednosti 

- Týmová práce 

- Vedení 

- Vzdělávání se vlastním tempem 

Orientace na činnost - Pověření úkolem 

- Práce na projektech 

- Plnění naléhavých úkolů 

- Samostatnost v rozhodování a 

řešení úkolů 

- Týmová práce 

- Vedení 

- Znalosti a dovednosti 

- Přizpůsobivost 

- Práce v časové tísni, pod tlakem 

Vize a strategie - Koučink 

- Mentoring 

- Pověření úkolem 

- Práce na projektech 

- Vlastní iniciativa 

- Pracovní výkon 

- Znalosti a dovednosti 

- Samostatnost v rozhodování a 

řešení úkolů 

- Týmová práce 

- Vedení 

Vlastní zpracování 
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 Dle zjištěných individuálních vzdělávacích potřeb talentovaných zaměstnanců budou 

vybrány odpovídající metody rozvoje, jejichž varianty ve vztahu ke stanoveným kompetencím jsou 

uvedeny v tabulce shora (tab. 5.23). Koučink vede zaměstnance k patřičnému pracovnímu výkonu, 

k vlastní iniciativě i sebereflexi. Mentoring u zaměstnanců rozvíjí praktické znalosti a dovednosti. 

Pověření úkolem učí zaměstnance samostatnému rozhodování a zvládání daných úkolů. Práce na 

projektech je přínosná v rámci rozvoje týmové práce, schopnosti vést a také získávání nových 

znalostí a dovedností. Jsou-li navíc používána reálná data, může být dalším přínosem i jistý 

prospěch v oblasti obchodu. Plnění naléhavých úkolů rozvíjí u zaměstnanců jejich přizpůsobivost 

a rovněž schopnost práce v časové tísni a pod tlakem. Přednáška a Seminář jsou ve znamení 

rozvoje znalostí, přičemž seminář navíc obsahuje i skupinovou diskusi. Samostudium odborné 

literatury pro zaměstnance představuje možnost učení se dle vlastního tempa. 

 Hodnocení vzdělávacího programu stojí na základě zjištění zvýšení úrovně způsobilostí 

talentovaných zaměstnanců. Podstatou tohoto hodnoticího procesu je posouzení dosaženého 

pracovního výkonu daných zaměstnanců.  V rámci tohoto kroku systému talent managementu bude 

uskutečněno opětovné provedení hodnocení výkonu a předpovědi potenciálu s tím, že jeho zjištěné 

výsledky budou konfrontovány s tímto hodnocením realizovaným před započetím samotného 

rozvojového programu (viz tabulka 5.18 a 5.19). 

 Výše uvedený postup systému talent managementu by měl být pro společnost PROMONT, 

a.s. přínosem v tom směru, že budou identifikováni talentovaní zaměstnanci, jejichž potenciál bude 

možno využít jak ke splňování stanovených cílů, tak i k upevňování pozice na poli konkurence. 
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6 Závěr 

 Vzdělávání  a rozvoj  zaměstnanců je díky současnému konkurenčnímu tlaku stěžejní 

problematikou každé organizační jednotky. Soustavné změny na trhu práce vyžadují pružné reakce i 

flexibilitu v rámci zvyšování kvalifikace a rozšiřování odbornosti zaměstnanců. Tato stránka 

fungování organizací či společností souvisí s jejich prioritními cíli. V tomto ohledu neodmyslitelnou 

součást tvoří organizační strategie a potažmo motivovanost zaměstnanců.   

 Cílem mé diplomové práce je analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a rovněž 

návrhy a doporučení na změnu tohoto procesu ve společnosti PROMONT, a.s., konkrétně návrh 

aplikace dvou úvodních fází metody talent management, a to procesu identifikace talentů 

s vyústěním v koncepci talent-pool a návrh procesu rozvoje talentů v rámci společnosti PROMONT, 

a.s. 

 V úvodu teoretické části mé práce se zabývám lidskými zdroji, přičemž jsou zde blíže 

rozvedeny procesy jejich řízení a rozvoje. Dále je v této části věnována pozornost jak vztahu mezi 

klíčovými pojmy, jako je rozvoj, výcvik, vzdělávání a učení se, tak jednotlivým metodám 

vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, organizačním přístupům i současným moderním trendům. 

 Praktická část diplomové práce sestává z podrobného popisu dané společnosti a rovněž z 

analýzy současného procesu vzdělávání a rozvoje jejích zaměstnanců.  

 V rámci návrhů a doporučení byl vypracován návrh aplikace dvou úvodních fází metody 

talent management, a to procesu identifikace talentů s vyústěním v koncepci talent-pool a návrh 

procesu rozvoje talentů v rámci společnosti PROMONT, a.s. Na základě získaných informací byly 

provedeny popisy rolí ve společnosti i analýza rizik v souvislosti s pracovními pozicemi. Rovněž 

byly identifikovány klíčové kompetence, vytvořeny hodnoticí stupnice a sestavena kompetenční 

mřížka ve vztahu k jednotlivým pracovním pozicím. Dále byl navržen systém hodnocení výkonu a 

předpověď potenciálu s měřicími stupnicemi, identifikace talentů a vytvoření talent-poolu současně 

s kritérii povýšitelnosti talentů a klasifikační mřížkou talentů. Závěrem byl navržen proces rozvoje 

talentů, v rámci něhož byly k jednotlivým kompetencím zvoleny odpovídající metody rozvoje. 

 Výsledkem praktické části je tedy analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a 

rovněž návrhy a doporučení na změnu tohoto procesu ve společnosti PROMONT, a.s., konkrétně 

návrh aplikace dvou úvodních fází metody talent management, a to procesu identifikace talentů 

s vyústěním v koncepci talent-pool a návrh procesu rozvoje talentů v rámci společnosti PROMONT, 

a.s., čímž je splněn cíl mé diplomové práce. 
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Seznam zkratek 

AJ:          Anglický jazyk 

a.s. :        Akciová Společnost 

BSC:       Balances Scorecard 

BOZP:    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CNC:      Computer Numeric Control 

ČSN:       Česká technická norma 

EMS:       Environment Management Systém 

ES:           Evropská směrnice 

ESF:         Evropský sociální fond 

EWE:       European Welding Engineer 

EWI-C:    European Welding Inspector - Certificate 

EWT:       European Welding Technologist 

ISO:         International Organization for Standardization 

HR:          Human Resources 

IT:            Informační technologie 

IWE:        International Welding Engineer 

IWI-C:     International Welding Inspector – Certificate  

MCHZ:    Moravské chemické Závody 

OP LZZ:  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

PC:           Personal computer 

SR:           Státní rozpočet 

s.r.o. :       Společnost s ručením omezeným 

THP:        Technicko-hospodářský pracovník 

TK:          Technická kvalita 

TPV:        Technická příprava výroby 

QMS:       Quality Management System  
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Příloha č. 1 

Organizační schéma: 
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Příloha č. 4 

Dotazník 

1.  Je ve Vaší organizaci využíván talent management? 

 

ano                  (přejděte k otázce 3)                                                                          

 

ne                                                                                                                                   x 

 

2.  Z jakého důvodu talent management ve Vaší organizaci nevyužíváte? 

 

neznáme ho                                                                                                                    x                                                                 

 

známe ho, ale zdá se nám organizačně příliš náročný  

 

známe ho, ale nemáme k dispozici potřebné zdroje, hlavně personální 

 

známe ho, ale nemáme k dispozici potřebné zdroje, hlavní finanční 

 

známe ho, ale nepovažujeme ho za vhodný pro naši organizaci (uveďte proč) 

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

jiný důvod (uveďte jaký) 

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

 

3. Které z nástrojů řízení lidských zdrojů v oblasti hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců v organizaci používáte? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědi.) 

 

systém pravidelného hodnocení 

 

hodnocení podle stanovených cílů (MBO – Management by Objectives) 

 

assessment centrum 

 

360° zpětná vazba  

 

testy pracovní způsobilosti 

 

behaviorální (kompetenční) rozhovor 

 

jiný nástroj/nástroje (uveďte jaký/jaké)                        žádné 

…..................................................................................................................... 
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4. Které z nástrojů řízení lidských zdrojů v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v 

organizaci používáte? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědí.) 

 

koučování 

 

mentoring 

 

rotace práce  

 

práce na projektech              x  

 

pověření úkolem              x 

 

stáže, dočasné přeložení 

 

přednáška 

 

workshop 

 

development centrum 

 

outdoor training/learning 

 

e-learning 

 

jiný nástroj/nástroje (uveďte jaký/jaké) speciální odborné kursy a školení                  x 

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

 

5. Které z nástrojů řízení lidských zdrojů v oblasti motivace a udržení zaměstnanců v 

organizaci používáte? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědí.) 

 

nabídka odpovídající odměny                                                                                       x 

 

nabídka zajímavé a oceňované práce                                                                            x 

 

zajištění příležitosti k učení a rozvoji a postupu v kariéře                                            x 

 

nabídka kvalitních pracovních podmínek a vybavení                                                   x 

 

respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem                                 x 

 

poskytnutí pocitu uznání, úcty a respektu           x 

 

nabídka flexibilní pracovní role 

 

jiný nástroj/nástroje (uveďte jaký/jaké) 

…................................................................................................................. 
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6. Které činnosti v oblasti řízení kariéry provádíte ve Vaší organizaci? 

 

jak plánování kariéry, tak plánování nástupnictví 

 

jen plánování kariéry 

 

jen plánování nástupnictví             x  

 

ani jedno, ani druhé 

 

(Pokud jste u otázky 1 zvolil/a variantu „ne“, přejděte k otázce 21.) 

 

7. Jak dlouho Vaše organizace talent management využívá? 

 

méně  než 2 roky  

 

2-5 let  

 

více než 5 let 

 

8. Z jakých skupin interních zdrojů vyhledáváte talenty ve Vaší organizaci? 

 

jen mezi manažery 

 

mezi manažery a specialisty 

 

jen mezi specialisty 

 

mezi všemi zaměstnanci 

 

v jiných skupinách (uveďte jakých) 

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

 

9. Získáváte ve Vaší organizaci talenty i z externích zdrojů? 

 

ano (uveďte z jakých) 

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

 

ne (uveďte důvod) 

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

 

10. Je ve Vaší organizaci chápán talent management jako systém tří procesů – získávání, 

udržení a rozvoje talentů? 

 

Ano 

 

ne (uveďte jak) 

….................................................................................................................... 
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11. Jak velkou pozornost věnujete jednotlivým procesům talent managementu, tedy získání 

talentů, jejich rozvoji a udržení v organizaci? 

 

všem třem procesům je věnována stejná pozornost 

 

největší pozornost je věnována získání, menší rozvoji a udržení 

 

stejná pozornost je věnována získání a rozvoji, menší udržení 

 

jiná kombinace (uveďte jaká) 

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

 

 

 

12. Máte ve Vaší organizaci vytvořenou strategii řízení talentů? 

 

ano 

 

ne (uveďte proč) 

 

13. Bylo iniciátorem využívání talent managementu ve Vaší organizaci vrcholové vedení 

organizace? 

 

ano 

 

ne (uveďte kdo) 

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

 

14. Je talent management ve Vaší organizaci považován za jednu z hlavních priorit? 

 

ano 

 

ne (uveďte proč) 

 

15. Provádíte pravidelné hodnocení (audit) využívání talent managementu ve Vaší organizaci? 

 

ano (uveďte jak často) 

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

 

ne (uveďte proč) 

…..................................................................................................................... 
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16. Jaká byla reakce zainteresovaných osob na zavedení a využívání talent managementu ve 

Vaší organizaci? 

 

kladné přijetí 

 

zprvu odmítavá reakce, postupně kladné přijetí 

 

zprvu kladné přijetí, postupně odmítavá reakce 

 

odmítavá reakce 

 

17. Za jak úspěšné a přínosné považujete využívání talent managementu ve Vaší organizaci? 

 

za velice úspěšné a přínosné 

 

za částečně úspěšné a přínosné 

 

za částečně neúspěšné a málo přínosné 

 

za zcela neúspěšné a málo přínosné 

(Pokud jste zvolil/a první či druhou variantu, přejděte k otázce 19. V případě, že jste zvolil/a třetí či 

čtvrtou variantu, pokračujte otázkou 18.) 

 

18. Jaké příčiny jsou podle Vašeho názoru důvodem neúspěchu využívání talent 

managementu ve Vaší organizaci? 

 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

(Přejděte k otázce 21.) 
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19. Jaké přínosy podle vás plynou z využívání talent managementu ve Vaší organizaci? 

(Můžete zvolit i více variant odpovědí.) 

 

kvalitní identifikace a udržení talentů 

 

větší příspěvek talentů k naplňování strategie a ekonomických cílů organizace 

 

umístění talentů na vhodných pozicích a s tím související lepší využití 

jejich potenciálu 

 

efektivnější zajišťování zaměstnanců z interních zdrojů a jejich motivace 

 

klesající náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců 

 

efektivnější plánování nástupnictví klíčových pozic 

 

minimalizace ztrát spojených s neobsazenými klíčovými pozicemi 

 

jiné (uveďte jaké) 

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

 

20. Ovlivnila současná hospodářská krize nějakým způsobem přístup k využívání talent 

managementu ve Vaší organizaci? 

 

ne, řízení talentů zůstává  naší prioritou 

 

ne, do této chvíle naše podnikání nebylo dotčeno 

 

ne, talent management považujeme za klíčovou investici do budoucna 

 

ne, v současném klimatu by organizace měly přisuzovat talent managementu 

ještě větší hodnotu 

 

ano, snížením rozpočtu určeného na talent management 

(nebo některé jeho části, například na rozvoj a vzdělávání) 

 

ano, talent managementu nyní věnujeme ještě větší pozornost 

 

ano, klademe teď větší důraz na udržení talentů 

 

ano, přezkoumáváme účelnost nákladů stávajícího systému 

 

jiný způsob (uveďte jaký) 

…........................................................................................................................ 
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Identifikační otázky: 

21. Převažující činnost (odvětví) Vaší organizace: 

 

zemědělství, myslivost, lesnictví 

rybolov a chov ryb 

těžba nerostných surovin 

zpracovatelský průmysl 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 

stavebnictví 

obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu 

a převážně pro domácnost 

ubytování a stravování 

doprava, skladování a spoje 

finanční zprostředkování 

činnosti v oblasti  nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

vzdělávání 

zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 

ostatní veřejné, sociální a osobní služby 

činnosti domácností 

exteritoriální organizace a instituce 

jiné                                                                                                                                 x 

dodávky technologií, výroba speciálních aparátů.................... 

 

22. Právní forma Vaší organizace: 

obchodní společnost                                                                                                      x 

soukromý podnikatel 

družstvo 

státní podnik 
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23. Doba fungování Vaší organizace: 

méně než 2 roky 

2 roky až 5 let 

5 až 10 let 

10 až 15 let 

více než 15 let                                                                                                                x                 

                                                                                            

24. Zahraniční majitel (podílník) Vaší organizace: 

ano 

ne                                                                                                                                   x 

 

25. Aktuální počet zaměstnanců Vaší organizace: 

do 50 osob 

51-250 osob                                                                                                                   x 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent Management. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. s. 238-

243. (upraveno) 
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