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1 Úvod 

 Pro fungování každé společnosti je nutné zabezpečit materiální zdroje, finanční zdroje, 

informační zdroje a v neposlední řadě lidské zdroje. Lidské zdroje jsou jedním z faktorů, 

který ovlivňuje úspěšnost společnosti v tržním hospodářství. Každá společnost se chce stát 

konkurenceschopnou vůči ostatním společnostem, a proto musí mít produktivní zaměstnance, 

kteří by se postarali o její výkonnost. Dnes si již každá společnost uvědomuje, že lidské 

zdroje jsou nepostradatelné a hrají velmi důležitou roli. Lidské zdroje jsou podstatným 

faktorem určujícím celkovou strategii a cíle organizace. Společnosti jsou si vědomy 

důležitosti zaměstnanců, proto se zaměřují na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jako jednu 

z nejpodstatnějších složek řízení lidských zdrojů.  

Proto je důležité investovat dostatek finančních prostředků do vzdělávání svých 

zaměstnanců. Vzdělaný zaměstnanec je schopen efektivně plnit pracovní úkoly, a tím pomáhá 

k dosažení vyššího zisku a plné spokojenosti zákazníků. 

Každá společnost, pokud chce být úspěšná, považuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

za velmi důležitou oblast, a jejich snahou je, jí neustále zdokonalovat. Zabezpečovat efektivní 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, má za úkol personální útvar. Personální útvar musí umět 

identifikovat potřebu vzdělávání, naplánovat realizaci vzdělávání, sestavit rozpočet celého 

vzdělávání, vyhodnotit výsledky, ke kterým dospěli a s využitím zpětné vazby odstranit 

nedostatky.  

Má diplomová práce zpracovává oblast lidského potenciálu, konkrétně problematiku 

zaměřenou na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, kterou jsem si zvolila z důvodu stálé 

aktuálnosti, poněvadž mít kvalitně vzdělané zaměstnance je značnou předností firmy. V 

diplomové práci se mimo jiné zabývám teoretickými východisky procesu vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců podle odborné literatury, která jsou potřebná k porovnání skutečného 

procesu využívaného v praxi.  

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

společnosti Trojice spol. s r. o.  Zajímá mě, jak si tato společnost vzdělává a rozvíjí své 

zaměstnance. K doplnění mých informací použiji dotazníkové šetření.  Mým vybraným 

souborem respondentů budou zaměstnanci společnosti Trojice spol. s r. o. na různých 

pracovních pozicích. Na závěr se pokusím společnosti navrhnout doporučení na zlepšení 

současného systému vzdělávání a rozvoje.  
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2 Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Další část mé diplomové práce se bude věnovat teoretickým poznatkům, které se týkají 

lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

2.1 Lidské zdroje a jejich řízení 

Lidské zdroje tvoří největší bohatství společnosti. Termínem lidské zdroje jsou 

popisovány osoby, které tvoří pracovní sílu společnosti. Lidské zdroje mají pro společnost 

nepostradatelný význam. Jsou také tím nejcennějším a nejdražším zdrojem, který rozhoduje o 

rozvoji a konkurenční schopnosti společnosti. [4] 

Řízení lidských zdrojů lze chápat jako strategicky a logicky promyšlený přístup k 

řízení nejcennějšího majetku společnosti – lidí, kteří ve společnosti pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosahování cílů společnosti. „Při řízení lidských zdrojů 

by měl být důraz kladen na:  

- zájmy managementu,  

- uplatnění strategického přístupu,  

- chápání lidí jako majetku, do nějž se investuje v zájmu dosažení cílů společnosti a 

posílení jeho zájmů  

- dosahování přidané hodnoty za pomoci lidí, a to prostřednictvím procesu rozvoje 

lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu,  

- dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám společnosti,  

- potřebu silné podnikové kultury vyjádřené deklarací vlastního poslání a hodnot a 

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

[4, str. 45] 

 

Cílem řízení lidských zdrojů by mělo být zabezpečení toho, aby si společnost získala a 

udržela potřebné kvalifikované, oddané a dobře motivované zaměstnance. Proto je důležité 

podnikat kroky, které směřují k předvídání budoucí potřeby zaměstnanců společnosti, k budování 

jejich potenciálů a zaměstnavatelnosti, tím že jim budou nabízet příležitosti ke vzdělávání a 

soustavnému rozvoji. [1] 

  



7 

Úloha personálního útvaru 

Personální útvar se specializuje na řízení a rozvoj zaměstnanců ve společnosti. Vytváří 

personální strategii a politiky následujících činností: vytváření a rozvoj společnosti, 

personální plánování, řízení talentů, řízení znalostí, získávání a výběr zaměstnanců, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení odměňování, vztahy s pracovníky, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, personální správa, plnění ze zákona 

vyplývajících povinností, záležitosti rovného zacházení, řízení rozmanitosti a všechny další 

záležitosti týkající se zaměstnaneckých vztahů. [1] 

 

Ve své diplomové práci se budu věnovat politice vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

 

Vzdělávání je proces, během kterého, lidé získávají a rozvíjí své znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje. Existují čtyři typy vzdělávání: 

 

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

dosaženo základní úrovně výkonu.  

2. Poznávací vzdělávání- výsledky vzdělávání jsou založeny na formování postojů 

nebo pocitů než na formování znalostí.  

3. Citové vzdělávání- výsledky vzdělávání jsou založeny na formování postojů nebo 

pocitů než na formování znalostí. 

4. Sebereflektující vzdělávání- formování nových vzorů nazírání, myšlení a chování, 

a v důsledku toho se vytvářejí nové znalosti. [1] 

 

Cílem politiky vzdělávání je zajistit kvalifikované, vzdělané a schopné zaměstnance 

potřebné k uspokojování současných i budoucích potřeb společnosti. 

 

Rozvoj je vývojový proces, který umožňuje růstově postupovat ze současného stavu 

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

dovedností a schopností. Bere na sebe podobu vzdělávací aktivity, která připravuje 

zaměstnance pro širší, odpovědnější a náročnější pracovní úkoly. V programech rozvoje se 

klade důraz na plánování osobního rozvoje a na plánované učení se ze zkušenosti. [1] 
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2.2 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

V současné době se neustále mění požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnance. 

Aby mohl zaměstnanec pracovat jako pracovní síla, musí si své znalosti a dovednosti neustále 

rozšiřovat a rozvíjet. Doba, kdy si zaměstnanec vystačil se svými znalostmi, které získal 

během přípravy na povolání, je už dávno pryč.  Nyní se musí zaměstnanec neustále vzdělávat 

a rozvíjet, aby se stal konkurenceschopný a výkonný na trhu práce. Vzdělávání a rozvoj 

pracovních schopností zaměstnanců se stává nejdůležitější činností personálních útvarů ve 

společnosti.  

Personální útvar už se nezabývá jenom zácvikem, doškolováním nebo přeškolováním, 

ale používá více rozvojové aktivity, které jsou zaměřené na formování širších znalostí a 

dovedností, než jaké vyžaduje současné pracovní místo. Velmi důležité také je, rozvíjet 

aktivity zaměstnance, které se přizpůsobují kultuře společnosti. Právě tyto aktivity formují 

flexibilitu zaměstnanců a jejich připravenost na změny. Tyto aktivity jsou jedním ze 

základních zákonů podnikání a úspěšnosti společnosti.  

Důvody proč se společnosti věnují vzdělávání a rozvoji zaměstnanců: 

- stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže 

znalostí a dovednosti zaměstnanců rychleji zastarávají, 

- častěji se mění technika a technologie ve společnostech, 

- častěji jsou organizační změny, jež lidé musejí zvládat, 

- výraznější orientace na kvalitu výrobků a služeb a na službu zákazníkovi, 

- zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a společnosti na to musejí 

reagovat 

- mění se organizace práce, povaha práce i způsoby řízení, 

- rozvoj informačních technologií a jejich používání ve společnostech,  

- nutnost snižovaní nákladu a lepšího využití technických zařízení a technologií, 

- péče o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců spoluvytváří dobrou 

zaměstnavatelskou pověst společnosti a usnadňuje získávání a stabilizaci 

zaměstnanců. [3] 
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2.3 Formování pracovních schopností člověka a formování pracovních 

schopností zaměstnance společnosti 

V souvislosti s formováním pracovních schopností je potřeba rozlišovat pojmy 

formování pracovních schopností člověka a formování pracovních schopností zaměstnance. 

Formování pracovních schopností člověka - jde o formování pracovních schopností 

v obecném slova smyslu, tedy v průběhu celého jeho života. 

Formování pracovních schopností zaměstnanců - zde jde formování pracovních 

schopností zaměstnance v konkrétní společnosti. Jde formování aktivit, které souvisí s prací, 

které zaměstnanec vykonává. Jedná se o aktivitu organizovanou, podporovanou nebo 

umožňovanou společnosti v rámci její personální a sociální práce.  Viz obr. 2.1 

Formování pracovních schopností zaměstnance je tedy součástí formování pracovních 

schopností člověka. 

 Obr. 2. 1 Schéma oblasti formování pracovních schopností člověka 

 

Zdroj: Koubek Josef, 2007 
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2.4 Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti 

Vzdělávání lze definovat jako proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí své 

znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje.[1] 

2.5 Systém vzdělávání zaměstnanců ve společnosti 

V systému vzdělávání zaměstnanců společnosti se musí angažovat nejen personální 

útvary, ale také všichni vedoucí zaměstnanci, odbory či jiná sdružení zaměstnanců.  

Personální útvar v činnosti vzdělávání zaměstnanců, úzce spolupracuje s externími 

odborníky či specializovanými vzdělávacími institucemi.  

Mnohé společnosti dávají přednost získávání již ,,hotových“ zaměstnanců. Zde se jedná 

o zaměstnance, kteří by už měli mít dostatečné znalosti a dovednosti na dané pracovní místo. 

Nevýhodu tohoto přístupu je, že personální útvar musí klást veliké nároky při získávání a 

výběru zaměstnanců. Je důležité, aby personalista dokázal odhadnout, jaké znalosti a 

dovednosti zaměstnanec vlastní a jestli tyto znalosti budou stačit na výkon pracovního místa.  

Další skupinu tvoří společnosti, které se uchylují ke vzdělávání zaměstnanců, je-li to 

nezbytné nutné nebo pokud jim zbudou peníze.  

Poslední skupinu tvoří společnosti, které věnují vzdělávání svých zaměstnanců trvalou 

pozornost. Tyto společnosti mají vypracovanou vlastní koncepci vzdělávání, vyčleněnou 

vlastní skupinu lidí, kteří se touto problematikou zabývají a hlavně mají své vzdělávací 

instituce. Výhodou pro společnosti je, že tyto aktivity jsou podporovány daňovou politikou 

nebo státními dotacemi. 

2.6 Systematické vzdělávání zaměstnanců ve společnosti 

Systematické vzdělávání zaměstnanců ve společnosti je cyklus, který se neustále 

opakuje. Vychází ze zásad politiky vzdělávání a sleduje cíle strategie vzdělávání.  

Cyklus vzdělávání začíná identifikaci potřeby vzdělávání zaměstnanců společnosti. 

Další fáze je fáze plánování vzdělávání, během které se řeší otázky rozpočtu, časovou plánu, 

kterých zaměstnanců se bude vzdělávání týkat apod. Třetí fáze je samotná realizace 

vzdělávacího procesu. Následující fáze zahrnuje vyhodnocení výsledků vzdělávání a 

vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu. Viz obr. 2.6 
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 Obr. 2.6 Cyklus vzdělávání zaměstnanců 

 

 

Zdroj: Koubek Josef, 2007 

Systematické vzdělávání zaměstnanců ve společnosti má spoustu výhod. Jsou to 

především:  

- společnost získává odborně připravené zaměstnance bez mnohdy obtížného 

vyhledávání na trhu práce, 

- umožňuje průběžné formování pracovních schopností zaměstnanců podle 

potřeb společnosti, 

- neustále zlepšuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti i osobnost zaměstnanců, 

- přispívá ke zlepšování pracovních výkonů, produktivity práce i kvality 

výrobků a služeb.[3] 

2.6.1 Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Jelikož se obtížně stanovují kvalifikační požadavky na jednotlivá pracovní místa, je 

identifikace potřeby vzdělávání zaměstnanců velmi složitý problém. Obtížné je měření a 
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stanovení souladu mezi požadavky na pracovní místo a pracovními schopnostmi 

zaměstnance.  Také vzdělání a kvalifikaci zaměstnance dokážeme měřit a posuzovat jen velmi 

primitivními způsoby, např. stupněm dokončeného školního vzdělání.  

Právě proto každé pracovní místo klade na zaměstnance určité požadavky. Z toho 

vyplývá, že jednodušší práce je spojena s menšími pracovními nároky a naopak složitější 

práce již vyžaduje speciální znalosti, dovednosti apod.  

Velmi často se potřeba vzdělávání opírá o požadavky vedoucích zaměstnanců i 

zaměstnanců řadových. Protože vzdělávání zaměstnanců neprospívá pouze společnosti, ale 

také samotným zaměstnancům. Nepostradatelným podkladem, který je důležitý pro 

identifikaci potřeby vzdělávání bývají materiály pravidelného hodnocení zaměstnanců a 

hodnocení jejich pracovního výkonu.  Pokud chceme mít hodnocení identifikace potřeby 

vzdělávání co nejkvalitnější, musí být hodnocení zaměstnanců a jejich pracovního výkonu 

podrobné a měly by být také detailně nastíněny nedostatky zaměstnance. 

2.6.2 Plánování vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců volně přechází do fáze 

plánování vzdělávání zaměstnanců. 

V předchozí fázi se objevovaly všechny návrhy plánů a předběžné plány, také se 

stanovily první úkoly a priority vzdělávání a z nich vyplývající návrhy vzdělávacích 

programů a návrhy finančních rozpočtů. 

Ve fázi plánování se veškeré zmiňované návrhy postupně upřesňují a projednávají, 

dokud nevznikne finální verze programu a rozpočtu.  

Podrobnější program potom v konečné podobě vymezuje oblasti, na které se vzdělávání 

musí zaměřit, stanovuje počty a oblasti zaměstnanců, kterých se bude vzdělávání týkat, určuje 

také metody a finanční prostředky vzdělávání a nakonec časový plán vzdělávání. 

Před samotnou realizací programu vzdělávání a rozvoje probíhá registrace 

navrhovaných účastníků, popřípadě zájemců a výběr účastníků. Při této realizaci programu 

spolupracují v případě potřeby linioví manažeři nebo jiní vedoucí pracovníci. 
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Fáze osobního rozvoje [1] 

1. Analyzovat současný stav a potřeby rozvoje- lze udělat v rámci procesu řízení 

pracovního výkonu. 

2. Stanovit cíle- zahrnuje zlepšování výkonu na současném pracovním místě, získávání 

nových schopností a dovedností, rozšíření důležitých znalostí, rozvoj konkrétní oblasti 

schopnosti atd. 

3. Připravit plán činnosti- stanovuje, co a jak je třeba udělat, a to například jaké budou 

očekávané výsledky, rozvoje aktivity, odpovědnost za rozvoj a časový rozvrh. Do 

plánu by měla být zahrnuta i paleta aktivit, která je přizpůsobena potřebám daného 

jedince.  

4. Realizovat- v této fázi budou účastníci vzdělávání podnikat plánované kroky.  

 

Každý dobře sestavený plán vzdělávání by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky: 

 

 jaká témata vzdělávání je nutné zajistit – aby vzdělávání co nejvíce 

vyhovovalo konkrétní společnosti, jsou tak zohledněna specifika společnosti i 

její zvláštní požadavky, 

 jaká bude cílová skupina účastníků – jestli se bude vzdělávání týkat 

jednotlivce či skupiny zaměstnanců a jaká budou měřítka výběru účastníků 

vzdělávání, 

 jaké metody a techniky budou při vzdělávání realizovány – můžeme použít 

spoustu vzdělávacích metod, které můžeme realizovat na pracovišti při 

výkonu práce nebo mimo pracoviště, jaká bude potřeba učebních pomůcek a 

režim vzdělávání, 

 kdo bude vzdělávání realizovat– vzdělávání zaměstnanců může být 

realizováno institucemi nebo jednotlivci, interními odborníky nebo externími 

odborníky čí vzdělávacími institucemi. Výběr zmiňovaných je ovlivněn 

rozsahem používaných vzdělávacích metod.  

 kdy a v jakém časovém rámci se vzdělávání uskuteční – jestli půjde o 

souvislý proces, zda se bude opakovat v pravidelných intervalech nebo jestli 

půjde o jednorázovou akci, 

 kde se vzdělávání uskuteční – vzdělávání může být realizováno přímo ve 

společnosti nebo mimo společnost, 
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 jak se budou hodnotit výsledky a účinnost vzdělávání – jaké metody 

hodnocení se při hodnocení vzdělávání použijí, kdo je zodpovědný za 

hodnocení vzdělávání a kdy se bude vzdělávání hodnotit, 

 jaké vzniknou náklady na vzdělávání – náklady mohou být různé např. 

náklady na pracovní a studijní materiál, dopravu, stravu, ubytování, mzdy 

lektorů, ale i vynaložený pracovní čas účastníků. 

Abychom mohli vzdělávání správně naplánovat, musíme si stanovit několik prvků: 

 cíle, 

 program, 

 motivace, 

 metody, 

 účastníci, 

 lektoři. [4] 

 

Cíle vzdělávaní můžeme vymezit podle stanovených potřeb vzdělávání. Aby naplnění 

cílů přineslo požadovaný efekt nejen zaměstnanci, ale také celé společnosti, je vhodné 

umožnit všem účastníkům společnosti seznámení s cíly kurzu předem. Je také důležité, aby 

cíle vzdělávacího procesu byly v souladu se strategií a cíly celé společnosti.  Cíle vzdělávání 

musí zapadnout do celého systému rozvoje lidských zdrojů a musí mít základní atributy a cíle, 

tzn., musí být SMART- konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, realistické a časově 

vymezitelné.  

Program by měl být přizpůsoben konkrétní vzdělávací akci a je důležité, aby se 

účastníci naučili co nejvíce. K odstranění všech nejasností je důležité, aby se mohli účastníci 

vyjádřit ke všem částem programu. Vytváří se tak možnost doplnění programu o témata, která 

jsou požadována účastníky a nejsou v rozporu s cíli vzdělávacího procesu. 

Motivace je jeden z nejdůležitějších prvků vzdělávacího procesu. Účastnící 

vzdělávacího procesu musí být motivování ke vzdělávání. Měli by vědět, že jejich znalostí, 

dovedností nebo schopnosti je potřeba neustále rozvíjet nebo zlepšit. Aby mohli být účastníci 

motivování, musí ve vzdělávání nalézt vlastní uspokojení.   

Vysoká motivace ke vzdělávání a rozvoji zajišťuje u zaměstnanců vysokou míru 

transformaci výstupu vzdělávacích aktivit do kvality a kvantity výkonnosti společnosti. Tato 

motivace se pak projeví v lepším vztahu zaměstnanců ke vzdělávání a jejich ochotě se 
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neustále rozvíjet a vzdělávat, využívat získané vědomosti a dovednosti v profesním životě. 

 Pro společnost je důležité mít vytvořený vhodný systém motivace zaměstnanců ke 

vzdělávání- příklady motivačních faktorů vzdělávání jsou zvýšení pracovní kvalifikace, 

udržení pracovního místa, vyšší platové ohodnocení, pracovní postup možnost seberealizace, 

zlepšení postavení v týmu a ve skupině, atd. [4] 

Metody vzdělávání jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů zajišťující vzdělávání 

zaměstnanců. Pro výběr nejvhodnější a nejúčinnější metody není stanoven přesný návod. 

 Volba metody vzdělávání se odvíjí od cílů vzdělávání a obsahu vzdělávacího 

programu. Velmi důležité je také zohlednit individuální styl učení všech účastníků. Výběr 

vhodné metody je ovlivňován různými faktory jako např. počet a věk účastníků, jejich 

současná a požadovaná úroveň vědomostí, motivace k učení, pracovní pozice a další.  

Účastníci tvoří klíčový prvek vzdělávání, kterému jsou všechny vzdělávací aktivity 

určeny. Každá osoba má svůj vlastní styl učení a to je také potřeba zohlednit. Mezi dvě 

nejznámější klasifikace stylů učení patří dělení dle Kolba nebo Honeyho a Mumforda. Kolb 

zastává myšlenku, že existuje cyklus učení, který se skládá ze čtyř fází: 

1. konkrétní zkušenost (zážitek) zde existují dvě možnosti- může být plánovaná nebo 

může být náhodná, 

2. pozorování a reflexe – je důležité aktivně přemýšlet o zkušenosti (zážitku) a jejím 

významu, 

3. abstraktní vytváření pojetí (vytváření teorií) – je zjednodušena na základě 

zkušenosti (zážitku) za účelem vytvoření různých pojetí a myšlenek, které lze použít 

v případě, že se lidé ocitnou v podobných situacích, 

4. aktivní experimentování – je testování myšlenek v nových situacích, poskytuje 

východisko pro novou konkrétní zkušenost a tím se celý cyklus se znovu opakuje [1]. 

Jinou analýzu provedli Honey a Mumford, kteří se věnovali důsledkům učebních stylů, 

na jejichž základě definovali čtyři styly učení: 

1. aktivisté – tento styl učení využívají osoby, které se plně a bez předsudků zapojují 

do nových zkušeností a zážitků, užívají si  nových úkolů, působí na ně nejvíce 

výukové techniky, které jim umožní plně se zapojit do procesu učení, 
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2. přemítaví – tento styl učení využívají účastníci stojící v pozadí a pozorující nové 

zkušenosti a zážitky z různých úhlů, účastníci shromažďují údaje, důsledně je 

zkoumají a nakonec docházejí k závěru, 

3. teoretici – tento styl učení využívají osoby upravující a aplikující svá pozorování 

ve formě logických teorií, tyto osoby mají sklon k dokonalosti, oceňují racionalitu 

a mají snahu být objektivní a analytičtí, 

4. pragmatici – tento styl učení využívají účastníci, kteří rádi zkoušejí nové 

myšlenky, přístupy a pojetí, aby si ověřili, zda fungují [1]. 

Všechny tyto styly se mohou doplňovat. Jestliže se podaří sladit styl vzdělávání se 

stylem učení, tak si pak jednotlivci ze vzdělávací aktivity mohou často odnést více, než sami 

předpokládali. 

U dospělých osob je efektivita a ochota k učení ovlivňována více faktory, které můžeme 

zařadit do tří základních skupin: 

 • fyzické – schopnost vnímání a učení ovlivňuje zdravotní kondice, stav zrakového a 

sluchového smyslu, stres a další. 

 • emocionální – schopnost lidi učit se a měnit se, je ovlivňováno tím, jak člověk vidí 

sám sebe, jak je motivován a podporován v učení ze strany vedení, kolegů nebo rodiny, 

 • intelektuální – je-li možné na získané vědomosti navázat a stavět na nich, může učení 

podpořit množství a kvalita dosud získaných vědomostí a dovedností. Mohou však také být 

bariérou učení, pokud jsou dosavadní vědomosti a dovednosti k novým vědomostem a 

dovednostem v protikladu. [4] 

Osobnostní předpoklady lektorů jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů úspěšného 

vzdělávání. Pozitivní výsledek vzdělávání závisí především na lektorových schopnostech. 

Mezi tyto schopnosti patří například zvládnout správným způsobem podat dané skupině 

posluchačům požadované téma, udržet pozornost účastníku atd. Obecně platí, že schopný 

lektor musí hodně naslouchat, podporovat, umožní účastníkům reálnou zpětnou vazbu, 

povzbuzuje účastníky v aktivitách, je trpělivý, poskytuje dostatek času na přemýšlení a 

pochopení tématu, nedává příliš snadné ani příliš obtížné úkoly, snaží se povzbudit tvořivost a 

pozitivní atmosféru k učení a respektuje individualitu každého z účastníků. [4] 
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Metody vzdělávání, jejich použitelnost a účinnost 

Při výběru vhodných metod vzdělávání je důležité stanovit konkrétní cíle společnosti a 

pochopit individuální potřeby zaměstnance. Nemělo by se předpokládat, že postačí pouze 

jedna metoda. Lepší výsledky přinese, když budeme kombinovat různé metody vzdělávání. 

Viz obr 3. 

Metody vzdělávání můžeme rozdělit do dvou velkých skupin. Metody vzdělávání, které 

používáme na pracovišti při výkonu práce, a metody vzdělávání používané mimo pracoviště.  

Metody vzdělávání, které požíváme při výkonu práce. Můžeme používat také název 

metody ,,on the job“. Tyto metody se týkají vzdělávání na konkrétním pracovním místě a při 

vykonávání běžných pracovních úkolů.  

Mezi metody používané zpravidla při vzdělávání zaměstnanců při výkonu práce na 

pracovišti patří [3]: 

Instruktáž při výkonu práce- Je to nejčastěji používaná vzdělávací metoda. Jde o 

nejjednodušší způsob jednorázového zácviku nového, popř. méně zkušeného zaměstnance, při 

kterém zkušený zaměstnanec či bezprostřední nadřízený předvede pracovní postup a 

vzdělávaný zaměstnanec si pozorováním osvojí tento pracovní postup a použije jej při plnění 

svých vlastních pracovních úkolů. 

Výhody: Metoda umožňuje rychlý zácvik a pozitivně ovlivňuje vztahy spolupráce mezi 

zaměstnanci samotnými, ale také mezi vzdělávaným zaměstnancem a jeho bezprostředně 

nadřízeným. 

Nevýhody: Tento zácvik se dá použít spíše u jednodušších pracovních postupů. Jde 

obvykle o jednorázové, krátkodobé působení. Vzdělávání probíhá v hlučném a rušivém 

pracovním prostředí a pod tlakem pracovních úkolů. 

Koučování- Jedná se o dlouhodobější instruování, vzdělávání a sdělování připomínek 

při výkonu zaměstnance nadřízeným nebo vzdělavatelem.  Jde o soustavné podněcování a 

směřování vzdělávaného zaměstnance k žádoucímu výkonu práce, přičemž se bere v úvahu 

individualita zaměstnance. Jádrem koučování je dobře členěný a k určitému cíli směřující 

dialog.  
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Potřeba koučování může vzniknout na základě formálního nebo neformálního zkoumání 

a posuzování pracovního výkonu, ale příležitost ke koučování se mohou objevit i během 

každodenních činností.  

Obvyklým rámcem, který koučové používají, je tzv. GROW model [1]. 

G- (goal= cíl) Je ho třeba vyjádřit v konkrétních měřitelných požadavcích, 

smysluplný krok k budoucímu rozvoji. 

R-(reality=skutečnost) Jde o proces vytvoření pokud možno úplného popisu 

toho, co se vzdělávaná osoba potřebuje naučit. 

O- (option= nabídka, možnost) týká se zkoumání nabízejících možností. 

Jedná se o rozpoznání tolika možných řešení a aktivit, jak jen je možné.  

W- (wrapping up=shrnutí, zabalení) Dochází k němu, když kouč zjistí, že je 

vzdělávaný účastník odhodlán k akci.  

Koučování je nejefektivnější, když vzdělavatel (kouč) chápe, že jeho náplní je pomáhat 

lidem, aby se učili. Vzdělávaným zaměstnancům by měla být poskytnutá rada, co by se měli 

naučit, a měla by jim být poskytnutá zpětná vazba, aby vzdělávaní účastníci věděli, jak se jim 

daří. 

Výhody: Vzdělávaný zaměstnanec je soustavně informován o hodnocení své práce.  

Tato metoda umožňuje oboustrannou spolupráci vzdělávaného zaměstnance a vzdělavatele. 

Také komunikace mezi těmito zaměstnanci se zlepšuje a prohlubuje. 

Nevýhody: Formování pracovních schopností probíhá pod tlakem pracovních úkolů, 

v hlučném a rušivém prostředí a bývá dosti rozkouskované a nesoustavné. 

Mentoring- je podobou koučinku, určitá odpovědnost v tomto případě spočívá na 

samotném vzdělávaném zaměstnanci, který si sám vybírá jakéhosi rádce (mentora).  Tento 

mentor mu radí, stimuluje jej a usměrňuje.  Tento člověk, mu také pomáhá v jeho kariéře, 

prosazuje jej, a stává se jeho patronem. Mentor, by měl zkušený odborník a osobnost, ale je 

otázkou jak samotný zaměstnanec dokáže odhadnout, kdo je pro něj ten správný mentor. 

Výhody: Vzdělávaný zaměstnanec je soustavně informován o hodnocení své práce.  

Tato metoda umožňuje oboustrannou spolupráci vzdělávaného zaměstnance a vzdělavatele. 

Také komunikace mezi těmito zaměstnanci se zlepšuje a prohlubuje.  
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Nevýhody: Formování pracovních schopností probíhá pod tlakem pracovních úkolů, 

v hlučném a rušivém prostředí a bývá dosti rozkouskované a nesoustavné. Také výběr 

mentora může být značně komplikovaný.  

Konzultace- Patří k nejnovějším metodám formování pracovních schopností 

zaměstnance. Jde o konzultování a vzájemné ovlivňování, které překonává jednosměrnost 

vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, podřízeným a nadřízeným. 

Výhody: Vzdělávaný zaměstnanec vnáší do vztahu svou iniciativu tím, že se vyjadřuje 

ke všem problémům své práce i procesu vzdělávání. Překládá své návrhy na řešení problémů 

a tím prohlubuje komunikaci mezi ním samotným a vzdělavatelem. 

Nevýhody: Metoda je více časově náročná, vzdělávání se tak může dostat do rozporu 

s plánem plnění běžných pracovních úkolů pracoviště. 

Asistování- Vzdělávány zaměstnanec je přidělen jako pomocník zkušenému 

zaměstnanci, kterému pomáhá při plnění jeho úkolů a učí se jeho pracovním postupům. 

Postupně se podílí na pracovních úkolech, a časem je schopen sám vykonávat danou práci.  

Metoda se používá nejen při vzdělávání pro manuální zaměstnance, ale i při výchově řídících 

zaměstnanců a specialistů.  

Výhody:  Soustavnost působení a důraz na praktickou stránku vzdělávání. 

Nevýhody: Vzdělávaný zaměstnanec se může naučit i některým nevhodným návykům 

vzdělavatele.  

Pověřovaní úkolem – je rozvinutím předcházející metody. Vzdělávaný zaměstnanec je 

svým vzdělavatelem pověřen splnit určitý úkol. Má vytvořené všechny potřebné podmínky a 

je vybaven příslušnými pravomocemi.  

Výhody: Zaměstnanec si vyzkouší své schopnosti, je více motivován k jejich rozvoji a 

rozšiřuje se mu pole působnosti.  

Nevýhody: Zaměstnanec se může dopustit chyb čí nesplnit daný úkol, protože sledování 

jejich úkolů není vždy možné.  

Rotace práce- Tato metoda postupně přemisťuje zaměstnance v různých částech 

organizace s jednoho pracovního úkolu na jiný.  Metoda se používá především při vzdělávání 

řídících zaměstnanců a při seznamování čerstvých absolventů škol se společností..  
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Výhody: Zaměstnanec si rozšiřuje své schopnosti a zkušenosti, vytvářejí se u něj nové 

zájmy, poznává komplexní pracovní postupy a úkoly společnosti. Rozvíjí se flexibilita 

pracovní síly. 

Nevýhody: Zaměstnanec nemusí na každém pracovním místě uspět, což se může odrazit 

v jeho hodnocení. 

Pracovní porady-  Během této metody se účastnicí seznamují s problémy a fakty 

týkajícími se nejen vlastního pracoviště, ale i celé společnosti či jiné oblasti zájmu. 

Výhody: Je to neformální metoda, která může dosti účinně přispět i k rozšíření znalosti 

nových nebo méně zkušených zaměstnanců. 

Nevýhody: Problém, kdy časově umístit poradu. Uspořádání poradu během pracovní 

doby zkracuje dobu určenou k plnění pracovních výkonů. [3]. 

Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště. Také můžeme používat výraz 

metody ,,off the job“. Tyto metody se používají, pokud chceme vzdělávat vedoucí 

zaměstnance a specialisty. 

Přednáška- Je obvykle zaměřena na zprostředkování faktických informací či 

teoretických znalostí. 

Výhody: Tato metoda rychle přenáší informace a je nenáročné na podmínky. 

Nevýhody: Jde o jednostranný tok informací pasivně přijímaných účastníků vzdělávání. 

Přednáška spojena s diskusí- Překonává nevýhody přednášky.  Tato metoda 

zprostředkovává spíše znalosti a formou diskuse se dají dořešit různé problémy.  

Výhody: Během diskuse se objevují nápady a jsou řešeny problémy. Všichni účastnici 

jsou nuceni ke komunikaci. 

Nevýhody: Celá přednáška musí být důkladněji organizačně připravena a měla by být 

vhodným způsobem moderována.  

Demonstrování- Tato metoda napomáhá názorným způsobem získat znalosti a 

dovednosti za pomocí audiovizuální techniky, počítačů, předvádění různých pracovních 

postupů apod. Tato metoda vnáší do vzdělávání důraz na praktické využití získaných znalostí 

a orientuje se více na dovednost.  
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Výhody: Všichni účastnici vzdělávání si mohou vyzkoušet svou dovednost 

v bezpečném prostředí. Tato metoda je orientována na získání praktických znalostí a 

dovedností. 

Nevýhody: Na skutečném vzdělávacím zařízení mohou být rozdílné podmínky.  

Případová studie- Používá se při vzdělávání manažerů a tvůrčích zaměstnanců. Je to 

velmi oblíbena a rozšířena metoda vzdělávání. Jedná se o skutečná nebo smyšlená vylíčení 

určitého problému. Samotní účastníci poté danou situaci diagnostikují a navrhují nejlepší 

řešení problému. 

Výhody: Metoda pomáhá rozvíjet analytické myšlení a je schopna nalézt správné řešení 

problému. Dané řešení se dá pak výborně použít v praxi a při řešení podobného problému.  

Nevýhody: Vysoké požadavky na přípravu i na výběr vhodného vzdělavatele. 

Workshop – Dané problémy se řeší týmově a z komplexního hlediska. Jedná se o 

komplexní případové studie. 

Výhody: Účastníci se dělí o nápady při řešení problému a posuzují problémy s různých 

aspektů. Je to vhodný nástroj k výchově účastníků k týmové práci a interdisciplárnímu 

přístupu.  

Nevýhody: Mohou se vyskytnout problémy, kdy tým řešitelů postrádá znalosti nebo 

zkušenosti nutné k řešení daného problému. 

Brainstorming- Každý účastník vzdělávání navrhne určitý způsob řešení daného 

problému. Poté každý z nich svůj návrh od prezentuje, a následně jsou všichni účastníci 

vyzváni k diskuzi a hledání optimálního návrhu řešení. 

Výhody: Metoda přináší nové nápady a alternativní přístupy k řešení problému.  

Nevýhody: Mohou se vyskytnout problémy, kdy tým řešitelů postrádá znalosti nebo 

zkušenosti nutné k řešení daného problému 

Simulace - Metoda je zaměřena na aktivní účast vzdělávaných a na praxi. Všichni 

účastníci vzdělávání obdrží dosti podrobný scénář a jsou vyzvání, aby během určité doby 

učinili řadu rozhodnutí. Jedná se o řešení běžné životní situace, vyskytují se v práci vedoucích 

zaměstnanců.  
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Výhody: Účastnící vzdělávání se naučí formovat své schopnosti vyjednávat a 

rozhodovat se.  

Nevýhody: Metoda je velmi náročná na přípravu.  

Hraní rolí - Je orientována na rozvoj praktických schopností účastníků.  Od účastníků 

se vyžaduje aktivita, samostatnost a potřebná dávka hravosti. Účastníci na sebe berou určitou 

rolí a v ní poznávají mezilidské vztahy a vyjednávání. Samotní účastníci účastnicí si dotvářejí 

scénář pro svou roli. 

Výhody: Účastníci se naučí samostatně myslet, reagovat a hlavně se naučí ovládat své 

emoce. 

Nevýhody: Důraz na pečlivou organizační přípravu a klade veliký důraz na 

vzdělavatele. 

Assessment centre, development centre – neboli také diagnosticko-výcvikový program. 

Je to moderní a velmi vysoce hodnocena metoda výběru a vzdělávání zaměstnanců. Účastníci 

plní různé úkoly a řeší problémy, které tvoří každodenní náplň manažerů. Tyto úkoly jsou 

náhodně generovány počítačem. Díky tomu je možné měnit jejich frekvenci a vytvářet tak 

různé stresové situace.  

Výhody: V tomto případě si účastník vzdělávání komplexním způsobem osvojit nejen 

své znalosti, ale především manažerské dovednosti. Hlavní náplní této metody je, že účastníci 

se učí překonávat stres.  

Nevýhody: Náročná metoda na přípravu a technické dovednosti.  

Outdoor training/learning- můžeme označit také jako ,,učení se hrou či pohybovými 

aktivitami“. Používá se ke vzdělávání manažerů. Jde o hry nebo akce, které jsou spojeny se 

sportovními výkony, které by se uplatnily na skautském táboře. V tomto případě manažeři 

hrají tyto hry a učí se při tom manažerským dovednostem. Vzdělávání se odehrává ve volné 

přírodě, tělocvičně nebo upravené místnosti.  

Výhody: Účastníci se učí manažerským dovednostem a zdokonalují se. Také se učí 

uvědomovat si a rozpoznávat tyto dovednosti a aplikovat na manažerskou práci.  Je to ideální 

propojení hry a sportu se zdokonalením pracovních schopností manažerů.  
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Nevýhody: Je důležité překonat určité předsudky a neochotu manažerů si hrát, strach ze 

zesměšnění a nechuť k pohybovým aktivitám. V mnoha případech je program fyzicky 

náročný. 

Vzdělávání pomocí počítačů- Počítače umožňují simulovat pracovní situaci, usnadňují 

učení pomocí grafů, obrázku a schémat. Vzdělávajícím se osobám poskytují obrovské 

množství informací, nabízejí jim různé testy a cvičení.   

Výhody: Tuto metodu lze použít ke kolektivnímu i individuálnímu vzdělávání.  Tempo 

vzdělávání lze přizpůsobit individuálním potřebám účastníka.  Umožňuje vzdělávání 

zábavnou a velmi názornou formou.  

Nevýhody: Vzdělávací programy jsou poměrně drahé.  

Mezi metody vzdělávání mimo pracoviště patří také samostudium na základě 

doporučené literatury. Jeho výhodu je, že šetří pracovní dobu. Zaměstnanec si pak sám určuje 

vlastní tempo vzdělávání. Nevýhodou je, že organizace nemá plně pod kontrolou zaměstnance 

a nemá právo po zaměstnanci chtít, aby se věnoval práci mimo pracovní dobu. [3]. 

Obr. 2.6.2 Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vodák Josef a Kucharčíková Alžběta, 2007 
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2.6.3 Realizace vzdělávacího procesu 

Po ukončení fáze plánování, začíná fáze realizace konkrétních vzdělávacích aktivit, 

které jsou v souladu s plánem podnikového vzdělávání. Realizační fáze je tvořena několika 

prvky. Tyto prvky jsou cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři. Cíle vzdělávání 

jsou určovány v souladu se stanovenou potřebou vzdělávání a určují, jak absolvované školení 

nebo kurz ovlivní zaměstnance při jeho pracovní činnosti. Program vzdělávací aktivity musí 

obsahovat časový harmonogram, obsah, používané vzdělávací metody a potřebné pomůcky.  

 Aby bylo vzdělávání účinné a efektivní, je důležité zaměstnance ke vzdělávání 

motivovat. Motivace je proto dalším prvkem realizační fáze. Samotní účastníci školení jsou 

klíčovým prvkem podnikového vzdělávání. Jakmile jsou stanoveny všechny cíle vzdělávání, 

je potřeba zvolit metodu vzdělávání k jejich plnění. Tou mohou být například přednášky, 

semináře, instruktáž, konzultace (dále viz kapitola 2.6.2) Posledním nepostradatelným 

prvkem realizační fáze jsou lektoři. Na lektory jsou kladeny veliké nároky a jejich osobnostní 

rysy jsou předpokladem úspěšného vzdělávání. [4] 

2.6.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu 

V první řadě budeme vyhodnocovat výsledky porovnáváním výsledků vstupních testů 

účastníků s testy uskutečněnými po ukončení vzdělávacího programu. Tento způsob má 

bohužel pár úskalí. Je velmi obtížné sestavit test, který by změřil úroveň znalostí a 

dovedností, testy mohou být ovlivněny i momentálním rozpoložením testovaného.   

Další méně spolehlivou metodou vyhodnocování je monitorování vzdělávacího procesu 

a programu. Jedná se o hodnocení vhodnosti a účinnosti jednotlivých zvolených metod a 

postupů, popř. hodnocení práce vzdělavatelů. Je to dosti subjektivní metoda, protože 

hodnotitelé mají sklon pozitivněji hodnotit ty metody, které sami upřednostňují. Také metody 

a postupy, které nevyžadují od účastníků žádné mimořádné úsilí a aktivní účast, bývají 

hodnoceny příznivěji.  

Kvantifikovat praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů, např. 

zvýšení produktivity práce, poklesu nákladovosti, zvýšení kvality výrobků a služeb, patří 

mezi metody vyhodnocování výsledků vzdělávání. 

Důležité je, že výsledky vzdělávání závisí hlavně na tom, jaká je motivace zaměstnanců 

se vzdělávat, jaké je klima ve společnosti ve vztahu ke společnosti, jak se ve společnosti 

využívá pracovní doba, jaká je kontrola zaměstnanců atd.  
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Pro posouzení úspěšnosti vzdělávacího programu lze použít Kirkpatrickův model, 

který obsahuje čtyři úrovně hodnocení [1]: 

• 1. úroveň – Reakce – na této úrovni se zkoumá, jak účastníci na toto vzdělávání 

reagují. V tomto smyslu se zkoumá spokojenost účastníků. Kirkpatrick navrhuje následující 

kroky pro hodnocení reakcí: 

- určete, co chcete zjistit, 

- vytvořte formulář, který bude kvantifikovat reakce, 

- podněcujte účastníky, aby napsali své připomínky a návrhy, 

- zajistěte si, abyste získali odpověď od všech účastníků, 

- zajistěte si, abyste získali poctivé a upřímné odpovědi, 

- vytvořte přijatelné standardy, 

- posuzujte reakce účastníků podle těchto standardů a podnikněte vhodné kroky,  

- pokud je to vhodné, informujte se o reakcích účastníků. 

• 2. úroveň – Hodnocení poznatků – na této úrovni se získávají informace o tom, do 

jaké míry byly splněny cíle vzdělávání. Je potřeba zjistit, kolik znalosti a dovednosti si 

účastníci osvojili nebo zlepšili a do jaké míry se změnily jejich postoje v žádoucím směru.  

• 3. úroveň – Hodnocení chování – na této úrovni se hodnotí, do jaké míry se po 

návratu účastníku do zaměstnání změnilo jejich chování. Je potřeba si odpovědět na otázku, 

nakolik absolventi vzdělávání uplatňují získané znalosti, dovednosti a postoje při výkonu 

zaměstnání.  

• 4. úroveň – Hodnocení výsledků – jde o poslední úroveň hodnocení a poskytuje 

základnu pro posouzení prospěšnosti vzdělávání z hlediska jeho nákladů. Cílem je určit 

přidanou hodnotu programu vzdělávání a rozvoje. Je důležité zjistit, jak vzdělávání účastníků 

ovlivnilo zvýšení výkonu společnosti oproti předchozímu. Hodnocení musí být založeno na 

zkoumání před vzděláváním a po něm a musí určit míru, v jaké byly dosaženy základní cíle 

vzdělávání v oblastech, jako je přírůstek prodeje, zvýšení produktivity snížení počtu úrazu 

apod. [1] 

K těmto čtyřem úrovním přidal Jack J. Phillips pátou úroveň a model je tak nazýván 

Kirkpatrickův/Phillipsův model. 



26 

• 5. úroveň – Návratnost investic (ROI) – porovnávají se finanční přínosy 

vynaloženými náklady, v podstatě hledáme odpověď na otázku:,,Vyplatilo se to?“  

ROI měří příjmy v porovnání s náklady potřebnými k jejich dosažení. 

Je používán vzorec: 

  přínos ze vzdělávání (Kč) – náklady na vzdělávání (v Kč) 

ROI =     náklady na vzdělávání (v Kč)   x 100 

Výsledkem je procentuální návratnost investic [1]: 

2.6.5 Přínosy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Vhodnější pro posouzení úspěšnosti vzdělávání a rozvoje je sledování přínosů, které 

zahrnují: 

• Lepší využití potenciálu zaměstnanců – samotní zaměstnanci a také celý pracovní tým 

se stávají přizpůsobivější, flexibilnější a jsou schopnější plnit požadavky týkající se zvyšování 

výkonu. 

• Lepší využití zařízení a systémů – společnosti investují značnou část prostředků do 

technologií, přitom však musí brát v úvahu dostatečné vzdělané zaměstnance, kteří s nimi 

pracují a udržují společnost konkurenceschopnou.  

• Zvýšení výkonu – oblastmi, které mohou společnosti zlepšit, jsou výrobní procesy, 

administrativní postupy, kvalita, bezpečnost, spokojenost zákazníka. 

• Snížení fluktuace – spočívá v pozitivní reakci zaměstnanců na možnost vzdělávání a 

rozvoje. Tento přístup zlepšuje pověst společnosti, láká zaměstnance s vyšší úrovní 

kvalifikace a zvyšuje pravděpodobnost, že zůstanou ve společnosti. 

• Zvýšení spokojenosti zákazníků – snížení odchodu zákazníků ke konkurenci, snížení 

počtu stížností, zvýšení kvality produkce a služeb. 

2.7 Úloha vedoucích zaměstnanců a úloha personálního útvaru 

Všichni vedoucí zaměstnanci musí soustavně zkoumat, zda jejich podřízení vyhovují 

kvalifikačním požadavkům pracovních míst. Také musejí soustavně sledovat pracovní výkon 

a pracovní chování svých podřízených. Právě samotní vedoucí zaměstnanci jsou rozhodujícím 
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činitelem v procesu identifikace vzdělávání zaměstnanců.  Vedoucí zaměstnanci na všech 

pracovních úrovních, rozhodují o tom, kdo a v jaké oblasti by měl být vzděláván.  

Vedoucí zaměstnanci se také starají o realizaci, průběh a obsah vzdělávání. Pokud se 

vzdělávání uskutečňuje přímo při výkonu zaměstnání, vedoucí zaměstnanci fungují v mnoha 

případech jako vzdělavatelé. 

Role vedoucích zaměstnanců v oblasti vzdělávání je jedním z nejdůležitějších zdrojů 

informací, které jsou potřebné pro vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacího programu.  

Personální útvar formuluje a navrhuje politiku a strategii vzdělávání zaměstnanců 

v organizaci a vytváří organizační předpoklady ke vzdělávání. Personální útvar zabezpečuje 

odbornou a organizační stránku všech fázi systematického vzdělávání, analyzuje potřebu 

vzdělávání, navrhuje program a rozpočet vzdělávání a plní také další úkoly souvisejícím 

s plánováním vzdělávání. Personalisté také zajišťují vzdělávání mimo společnost a kontrolují 

průběh celého procesu vzdělávání.  Důležitou rolí personálního útvaru také je vyhodnocování 

výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu a propojuje vzdělávání zaměstnanců 

s ostatními personálními činnostmi. [3] 

2.8 Vztah vzdělávání zaměstnanců k jiným personálním činnostem 

Vzdělávání zaměstnanců je považována za nejdůležitější personální činnost a má silnou 

vazbu na ostatní personální činnosti.  

Vytváření a analýza pracovních míst má se vzděláváním zaměstnanců oboustranně 

významný vztah. Je důležité nejen pro společnost, ale hlavně pro zaměstnance. Vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti usnadňuje řešení problémů spojených s personálním plánováním. 

 Týká se plánování pokrytí dodatečné potřeby pracovních sil z vnitřních zdrojů, ale 

také plánování, získávání a výběru zaměstnanců z vnějších zdrojů a v neposlední řadě 

plánování personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců  

Společnosti, které se snaží zvyšovat konkurenceschopnost svých zaměstnanců, se 

stávají na trhu práce atraktivnější. Často se o možnosti vzdělávání ve společnosti, zájemci 

dozví už v inzerátech při hledání zaměstnání. 

Systematické vzdělávání zaměstnanců ve společnosti, také usnadňuje výběr 

zaměstnanců, jelikož společnosti nemohou přijímat uchazeče, kteří nejsou schopni v plné 
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míře vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. Je to důležité v situaci, kdy na trhu 

práce je nedostatek lidských zdrojů s požadovanými pracovními schopnostmi.  

Vzdělávání, které je zabezpečováno společností, napomáhá k dosažení lepšího 

pracovního výkonu. Mimořádný význam mají vazby hodnocení a vzdělávání zaměstnanců ve 

společnosti, které uplatňují koncepci řízení pracovního výkonu. 

Vzdělávání zaměstnanců je provázané i s odměňováním zaměstnanců. Rozvoj 

kvalifikace a vzdělání může vést k vyšším výdělkům. Tato příležitost, dosáhnout vyšších 

výdělků může zaměstnance motivovat k rozvoji kvalifikace a získání vyššího vzdělání. 

Vzdělávání zaměstnanců významně ovlivňuje potenciál jednotlivých zaměstnanců a 

ulehčuje proces rozmísťování zaměstnanců. Existence systému vzdělávání ve společnosti 

umožňuje rekvalifikovat zaměstnance, které by jinak musela společnost propustit.  

Vzdělávání a rozvoj formuje nejen znalosti a dovednosti zaměstnanců, ale stále více 

formuje i jejich osobnost. To se příznivě odráží také v oblasti pracovních a mezilidských 

vztazích. Vzdělávání zaměstnanců je také výrazem péče o zaměstnance. [3] 
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3 Charakteristika společnosti Trojice spol. s r.o. 

 

 

 

 

Název společnosti:   TROJICE spol. s r.o. 

Adresa společnosti:   Na Burni 1985/2 

      710 00 Slezská Ostrava 

      Česká Republika 

      GPS: 49.836736 N,18.303992 E 

IČ:      48392791 

DIČ:      CZ48392791 

Společnost je vedena Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11063 

3.1 O společnosti 

Mezi hlavní předměty činnosti společnosti TROJICE spol. s r.o. je zakázková 

kovovýroba, CNC zpracování plechu, dále také výroba ocelových konstrukcí a 

technologických zařízení. 

Společnost TROJICE spol. s r.o. vznikla v roce 1993 z oddělení „Centrální údržby 

technologických zařízení úpraven a třídíren uhlí a koksu společnosti OKD, a.s.”. 

Společnost TROJICE spol. s r.o. je významnou výrobní a dodavatelskou společností 

v oblasti technologie CNC zpracování plechu a již dlouhodobě působí v mnoha 

průmyslových odvětvích, například ve strojírenství, energetice, stavebnictví, zemědělství, 

v chemickém a zpracovatelském průmyslu. 

Vzhledem k tomu, že společnost TROJICE spol. s r.o. klade velký důraz na kompletní 

provedení výrobku tzv. in-house, zakázková kovovýroba se neomezuje pouze na CNC 

stříhání, ohýbání, skružování a děrování plechů. Náplní jejich práce je také zámečnictví, 

svařování a kovoobrábění. V oblasti zakázkové kovovýroby a CNC zpracování plechu je 
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společnost TROJICE spol. s r.o. schopna zajistit veškeré služby, počínaje výrobou 

jednoduchých prvků (např. děrované plechy), a složitější výrobou ocelových konstrukcí a 

zařízení, přes dodávku objednaného zboží, až po jeho montáž. 

3.2 Technické zázemí firmy 

Společnost TROJICE spol. s r.o. má momentálně kolem 50 kvalifikovaných a 

zkušených zaměstnanců, kteří jsou schopni a připraveni splnit veškeré přání svých zákazníků 

týkající se kovovýroby na zakázku, CNC ohýbání a skružování plechů, CNC stříhání a 

děrování plechů, nebo výroby ocelových konstrukcí a technologických zařízení. 

Stejně tak výrobní prostory společnosti TROJICE spol. s r.o. jsou vybaveny kvalitními, 

spolehlivými a komplexně uspořádanými stroji, které zajišťují, že veškerá zakázková 

kovovýroba proběhne ve vysoké kvalitě a co nejkratším čase a stejně tak CNC zpracování 

plechů bude provedeno rychle, precizně a bez závad. 

Protože je pro společnost zákazník na prvním místě, mají zaveden a certifikován systém 

managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, přesto neustále pracují na zvyšování 

kvalifikace. 

Společnost TROJICE spol. s r.o. je špičkou v oblasti CNC zpracování plechu, 

stříhání, ohýbání, skružování a děrování plechů a ve výrobě ocelových konstrukcí a 

technologických zařízení. Kromě toho trvale pracují na vytváření vhodných podmínek pro 

dlouhodobou spolupráci se zákazníky. Odpovídající kvalitu a vysokou technickou úroveň 

výroby dokazuje také velké množství již realizovaných zakázek a dlouhodobá důvěra jejich 

zákazníků, mezi které patří i některé renomované společnosti. 

3.3 Hlavní zákazníci 

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří: OKD, a.s., OKK Koksovny, a.s., TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s.,VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Kohimex, spol. s 

r.o.,GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o., Stord Czech s.r.o. 

3.4 Hlavní filozofie společnosti 

Hlavním cílem společnosti TROJICE spol. s r.o. není jen výroba ocelových 

konstrukcí, či CNC zpracování plechů. Nejdůležitější věcí pro společnost je maximálně 

spokojený zákazník a maximálně kvalitní odvedení práce. Proto nabízí všem svým 

http://www.trojice.cz/file/CERT_ISO_2011_CZ.pdf
http://www.trojice.cz/reference-okk.html
http://www.trojice.cz/reference-trinecke-zelezarny.html
http://www.trojice.cz/reference-trinecke-zelezarny.html
http://www.trojice.cz/reference-vitkovice-power-engineering.html
http://www.trojice.cz/reference-kohimex.html
http://www.trojice.cz/reference-kohimex.html
http://www.trojice.cz/reference-grupo-antolin-ostrava.html
http://www.trojice.cz/reference-stord-czech.html
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zákazníkům individuální a také komplexní přístup k řešení veškerých požadavků. Vysoká 

odbornost a požadovaná kvalita dodaných výrobků je samozřejmostí. 

 Zakázková kovovýroba pro společnost neznamená jen rutinní práci podle 

jednoznačných zadání v podobě výkresové dokumentace. Jejich zaměstnanci jsou také 

schopni pomoci s optimalizací konkrétního řešení, podle požadavků zákazníka 

3.5  Zaměstnanci společnosti 

Ve společnosti pracuje celkem 51 zaměstnanců. Ve společnosti jsou 4 ředitelé a to 

ředitel výroby, finanční ředitel, personální ředitel a obchodní ředitel. Dále ve společnosti 

pracují 3zaměstnanci vedoucího oddělení, 2 zaměstnanci jsou administrativní zaměstnanci, 9 

zaměstnanců jsou technicko-hospodářští zaměstnanci, a 32 zaměstnanců pracuje na dělnické 

pozici.  

3.6 Zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti  

Ve společnosti Trojice spol. s.r.o. pracují čtyři ředitelé oddělení, a jelikož neexistuje 

jeden hlavní ředitel, kterému by jednotliví ředitelé předkládali návrhy na řešení, veškerá 

zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj spadá do kompetence personálního ředitele společnosti.  
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4 Analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti Trojice spol. s r. o. 

V následující části budu analyzovat současný proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti Trojice spol. s r. o.  

4.1 Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Jedním z cílu společnosti Trojice spol. s r.o. je, pomocí různých školení a vzděláních 

kurzů, zvyšovat dosavadní schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je v současné době jedna z nejdůležitějších 

personálních činností společnosti. Jestliže společnost nabízí svým zaměstnancům rozšiřování 

jejich kvalifikace, stává se pro své zaměstnance atraktivnější. 

Výhodou vzdělávání a rozvoje pro společnost také je, že peněžní prostředky, které do 

vzdělávání svých zaměstnanců vkládají, se považují za investici, která zajistí společnosti 

konkurenční výhodu na trhu práce.  

Analýza současného systému vzdělávání a rozvoje vychází z vnitřní organizační 

směrnice lidských zdrojů OS 16 a konzultace s vedoucím personálního oddělení společnosti. 

 Díky těmto získaným informacím je analýza procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců rozčleněna do těchto oblastí: 

- identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

- plánování vzdělávaní a osobního rozvoje zaměstnanců, 

- realizace vzdělávacího procesů zaměstnanců, 

- vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. 

4.1.1 Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Pokud chce společnost Trojice spol. s.r.o. dostát svým podnikatelským cílům, musí 

naplnit všechna pracovní místa kvalifikovanými a způsobilými zaměstnanci, kteří budou 

odpovídat popisu pracovního místa a budou v souladu ze strategickými cíly společnosti. 
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 Společnost využívá pro identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců 

tyto údaje: 

- o společnosti jako celku a o jednotlivých odděleních společnosti, 

- z kvalifikačních požadavků a potřebných dovedností potřebné pro vykonávání 

určité pracovní pozice, 

- ze strategie společnosti, 

- z hodnocení zaměstnanců, 

- z určitého problému společnosti, 

- z požadavků zákazníků. 

Odpovědnost za správnou identifikaci vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců mají 

vedoucí zaměstnanci jednotlivých oddělení a personální ředitel společnosti. Pokud vedoucí 

zaměstnanci pocítí potřebu vzdělávat své zaměstnance, konzultují tento návrh s personálním 

ředitelem a po domluvě spolu vypracují osobní vzdělávací plán zaměstnance.  

Ve společnosti Trojice spol. s.r.o. pracují čtyři ředitelé oddělení, a jelikož neexistuje 

jeden hlavní ředitel, kterému by jednotliví ředitelé předkládali návrhy na řešení, veškerá 

zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj spadá do kompetence personálního ředitele společnosti. 

4.1.2 Plánování vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců 

Návrhy na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců připravují vedoucí zaměstnanci či 

personální ředitel vždy na následující pracovní rok. Pokud se však vyskytne potřeba vzdělávat 

své zaměstnance také v průběhu roku, mohou podávat návrhy na vzdělávání kdykoli během 

této doby.  

Své návrhy a odůvodnění, proč je potřeba vzdělávat zaměstnance předkládají vedoucí 

zaměstnanci personálnímu řediteli. Současně musí také předložit finanční náročnost 

vzdělávání a případné přínosy pro společnost. Po důsledném prozkoumání všech návrhu, 

odůvodnění, nákladů a přínosu sdělí své rozhodnutí personální ředitel jednotlivým ředitelům 

společnosti. Tito zaměstnanci také seznámí s konkrétním plánem vzdělávaní zaměstnance, 

kterých se bude aktivita týkat.   

Po předložení návrhů vzdělávání je vypracován plán samotného vzdělávání. Tento plán 

obsahuje souhrn všech požadovaných přípravných a vzdělávacích akcí pro dané období a 

plánované náklady. Každá plánovaná nebo vzdělávací akce, která překračuje rámec programu, 

musí být projednána s personálním ředitelem. Personální ředitel má také právo kdykoli 
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zpracovaný plán změnit nebo doplnit  podle aktuální potřeby přípravy vzdělávání 

zaměstnanců.  

Společnost Trojice spol. s r.o. používá ke vzdělávání svých zaměstnanců tyto metody: 

Školení, kurzy, instruktáž, koučování, konzultace, pověřování úkolem, rotace práce, 

brainstorming, E-learning (vzdělávání pomocí počítačů) a další akce, které jsou organizované: 

a) vlastními silami společnosti 

Na tomto školení jsou zaměstnanci seznámení s interními předpisy společnosti a 

předpisy integrovaného managementu.  Školení k tomuto účelu je organizováno 2x ročně 

nebo podle aktuálnosti. Okruh zaměstnanců, kterých se toto školení týká, určuje personální 

ředitel. Účast na tomto školení zajišťují vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Tito 

zaměstnanci jsou také zodpovědní za neúčast svých podřízených a navrhnou termín 

náhradního školení. Pokud se zaměstnanec nedostaví na toto školení opakovaně, je to 

považováno za porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jeho 

vykonávané práci. 

b) externími osobami nebo vzděláními institucemi 

Příprava vzdělávacího plánu nebo samotné vzdělávaní, může být také zajišťováno 

prostřednictvím externích osob nebo vzdělávacími institucemi. Tímto způsobem bývají 

organizovány tyto vzdělávací aktivity: školení, kurzy, instruktáže, které se mohou konat v 

sídle společnosti, ale také mimo něj. Především se tyto aktivity týkají školení BOZP a požární 

ochranu, školení svářečů, řidičů a zaměstnanců obsluhujících soustruhy, atd. Za účast 

vybraných zaměstnanců na těchto školeních odpovídají vedoucí zaměstnanci jednotlivých 

oddělení. Vedoucí zaměstnanci jsou také povinni uvolnit zaměstnance, kterých se toto školení 

týká z pracovního procesu. Vybraní zaměstnanci se musí školení zúčastnit. Pokud se 

zaměstnanec včas neumluví s neúčasti na uvedených akciích, může tato neúčast pro 

zaměstnance v některých případech znamenat i ztrátu oprávnění k vykonávání pracovní 

činnosti nebo ztrátu kvalifikace k vykonávání pracovní činnosti. Pokud tato situace nastane a 

zaměstnanec ztratí oprávnění nebo kvalifikaci k vykonávání pracovní činnosti, řeší se tato 

situace podle Zákoníku práce v jeho platném znění.  

V některých případech nastávají také situace, kdy jsou vzdělávací programy 

provozovány mimo sídlo společnosti. V tomto případě jsou zaměstnanci vysílání na toto 
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školení v rámci služební cesty. Veškeré výdaje na toto školení, konkrétně dopravu, ubytování 

a stravu hradí společnost. 

4.1.3 Realizace vzdělávacího procesu 

Vzdělávání, které ve společnosti probíhají, můžeme rozdělit na školení zákonná a 

odborná.  

a) Zákonná školení 

Veškerá zákonná školení jsou dána právním řádem. Musí se řídit legislativními 

předpisy, zákony a vyhláškami. Tyto školení se provádění v pravidelných časových 

intervalech a musí se pravidelně obnovovat. Doba, jak často se musí školení opakovat je 

uvedena v příslušných normách, zákonech a vyhláškách. Pokud zaměstnanec nemá školení 

vykonané, není možné, aby pokračoval ve své pracovní činnosti. O to zda jsou všichni 

zaměstnanci pravidelně proškolování a seznamováni s platnými normami jsou zodpovědní 

vedoucí pracovníci. Také oni dávají personálnímu řediteli hlášení, kdy je potřeba školení 

opakovat a určit konkrétní zaměstnance, kteří se mají školení zúčastnit. 

Vstupní školení zaměstnanců 

Každý nový zaměstnanec, který podepíše ve společnosti pracovní smlouvu, se musí 

zúčastnit vstupních školení. Veškerá vstupní školení jsou organizována personálním 

ředitelem, který se také postará o proškolení nových zaměstnanců. Školení probíhá 

jednorázově vždy po vzniku pracovního poměru. 

Ve společnosti Trojice spol. s r. o. probíhají vstupní školení týkající se: bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany PO, managementu kvality ISO 9001 a 

kategorizace rizik na pracovišti. 

Při vstupním školení se nový zaměstnanec seznámí také s veškerými informacemi o 

společnosti (předmět podnikání, právní forma, předmět podnikání…), o organizační struktuře 

společnosti, seznámí se s vedoucími zaměstnanci, jsou mu vysvětleny vnitřní předpisy a 

normy.  

Po absolvování všech vstupních školení je zaměstnanec předám přímému nadřízenému, 

který ho odvede na pracoviště a seznámí ho s jeho pracovní náplní přímo na pracovišti a 

seznámí ho s jeho spolupracovníky.  
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b) Odborná školení 

Ve společnosti Trojice spol. s r. o., se provádí odborná školení jednorázově nebo 

opakovatelně v pravidelných intervalech.  

Jednorázová odborná školení 

Jednorázového odborného školení se účastní zaměstnanci, kteří tato školení potřebují 

k výkonu svého zaměstnaní, a bez něj tuto práci vykonávat nemohou. Na tato školení se musí 

zaměstnanci dostavit také, pokud se změní zákon, podle kterého, vykonávali příslušnou práci. 

V posledních letech ve společnosti proběhly tyto školení: 

Kurz svářecího inženýra 

V roce 2011 se tohoto kurzu zúčastnil zaměstnanec na pozici Technolog. Kurz probíhal 

444 hodin a probíhal formou  ,,dvousemestrového“ studia. Kurz byl zakončený písemnou a 

ústní zkouškou. Tímto kurzem získal zaměstnanec všeobecný přehled o svařovacích 

procesech a zařízeních, materiálech a jejich svařitelnosti, navrhování svařovacích konstrukcí, 

výrobě a aplikovaném inženýrství, a praktický přehled o nejnovějším stavu normalizace a 

NDT. Po úspěšném vykonání písemných a ústních zkoušek obdržel absolvent osvědčení o 

absolvování kurzu a diplom Mezinárodního svářečského inženýra od CWS ANB. 

Cena tohoto kurzu byla 55 000,- Kč (+ 20% DPH), V ceně bylo zahrnuto kurzovné, 

studijní literatura a příslušné zkoušky. Dále si zaměstnanec mohl dokoupit diplom IWE od 

EWF (vydává CWS ANB), který stál 5 150,- Kč (+ 20% DPH) Tento diplom si zaměstnanec 

hradil z vlastních zdrojů. 

Kurz vizuální kontroly svarů 

Začátkem roku 2012 navštívil tento kurz Technolog výroby. Školení probíhalo 16 hodin 

a zkouška se skládala z všeobecné, specifické a praktické části. Kvalifikací se zaměstnanec 

seznamuje s vizuální kontrolou tavných svarů nejen z hlediska metodického, ale i z hlediska 

kritérií přípustnosti a dalších legislativních předpisů. V celém průběhu školení byl kladen 

důraz na aktivní procvičování praktického zkoušení s aplikací kritérií přípustnosti, které jsou 

řízeni normami ČSN EN 970, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 12062, ČSN EN 6520-1, ČSN EN 

13018. Po úspěšném absolvování kurzu bylo možné vystavit certifikát, který prokázal 

získanou kvalifikaci. K vystavení certifikátu byla potřeba prokázat zdravotní způsobilost dle 



37 

EN 473, tj. ostrost vidění na blízko. Kontrolu zraku si musel zaměstnanec zajistit u svého 

očního lékaře.  

Cena tohoto kurzu byla 7735 Kč včetně DPH. 

 

Další jednorázové kurzy, které zaměstnanci navštívili, byly: školení daňového 

poradenství, semináře Krajské hospodářské komory, různá setkání a semináře, předváděcí a 

školící akce k určitým produktům, zařízením a strojům.  

Opakovatelná školení 

Tato školení se provádějí v pravidelných intervalech. Je důležité, aby zaměstnanci, 

kterých se tato školení týká, si opakovatelně obnovovali své znalosti a dovednosti. V mnoha 

případech se jedná o doplnění dovedností díky neustálému technickému pokroku.  

Mezi opakovatelná školení, kterých se zaměstnanci v poslední době zúčastnili, patří: 

Svářečská přezkoušení 

Svářečských přezkoušení se musí účastnit všichni zaměstnanci na pozici Svářeč. 

Zkoušky probíhají v pravidelných intervalech každé 2 roky.  

Cena jedné zkoušky je 350 Kč (+ 20% DPH). Pokud se zaměstnanec nevykoná tuto 

zkoušku na poprvé, tak si další pokusy hradí sám. K vykonávání své pracovní činnosti musí 

zaměstnanec přezkoušení absolvovat.  

Školení vazačů a jeřábníků.  

Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Za zdvihací zařízení 

je považováno každé zařízení, kterým se pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo 

uchopení zdvihají a přepravují břemena. Jeřábník musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze 

jeřábů - jeřábnický průkaz, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení 

a seznámen s jeho Návodem k obsluze. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání 

břemen - vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, 

zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich Návodem k obsluze. Toto školení probíhá 1x 

ročně.  
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Cena kurzu se pohybuje od 1400 Kč do 4700 Kč. Cena se určuje podle náročnosti 

kurzu. 

Další odborná školení, kterých se musí zaměstnanci pravidelně účastnit, jsou svářecí 

kurzy pro nová oprávnění, školení řidičů vysokozdvižných vozíků a školení na referentská 

vozidla. 

4.1.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu 

Po vykonání vzdělávacího procesu jsou vedoucí zaměstnanci povinni prozkoumat, zda 

bylo vzděláváním dosaženo vše, co jím bylo naplánováno. Vedoucí zaměstnanci musí 

prověřit nově nabyté znalosti a dovednosti vzdělávaného zaměstnance. Ve většině případech 

doprovodí vedoucí zaměstnanci zaměstnance na pracoviště a pozorují, zda byl zaměstnanec 

důsledně proškolen a ovládá činnost kvůli které, byl na školící aktivitu vyslán. Pokud nastane 

problém a vzdělávány zaměstnanec neovládá činnost, pro kterou byl vzděláván, musí vedoucí 

zaměstnanci zjistit, kde nastal problém. Tuto situaci musí také řešit nadřízený zaměstnanec, 

případným vysvětlením nebo opakovatelným školením. Ve společnosti nastala tato situace, 

kdy příčinou nedostatečných znalostí nebyl zaměstnanec schopný vykonávat svou práci. 

Důvodem bylo, že zaměstnanec se vzdělávání podcenil a nepřipravoval se na něj. Pokud tedy 

chtěl zaměstnanec zůstat na svém pracovní pozici, musel si školení zopakovat, uhradit 

náklady na něj s vlastních zdrojů a vzít si na něj pracovní volno nebo ho vykonat po pracovní 

době.  

Ve společnosti bohužel neexistují formuláře, kde by mohli vzděláváni zaměstnanci 

zaznamenat své připomínky nebo naopak poznatky se kterými byli spokojeni. Mohou toto 

sdělit svým nadřízeným, ale ti to mohou brát na velkou váhu nebo jim mohou některé 

informace uniknout. 
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4.2 Analýza procesu vzdělávání a rozvoje pomocí dotazníkového šetření 

K získání potřebných informací o systému vzdělávání ve společnosti Trojice spol. s r.o. 

jsem se rozhodla provést dotazníkové šetření. Dotazníkem jsem oslovila zaměstnance na 

všech pozicích společnosti. V dotazníku byly použity otázky týkající se spokojenosti se 

vzděláváním ve společnosti a otázky týkající se metod vzdělávání na pracovišti i mimo něj. 

 Dotazníkové šetření se mi jevilo jako nejlepší způsob, jak tyto informace zjistit.  

Vyplněním dotazníků jsem si chtěla také potvrdit své hypotézy, které byly: 

- H1 - 70% respondentů společnosti Trojice spol. s r.o. je spokojeno se 

systémem vzdělávání ve společnosti a měli by zájem své znalosti a dovednosti 

dále prohlubovat. 

- H2-  Pro 60% respondentů, je nejdůležitější při vzdělávání finanční motivace. 

- H3- Minimálně 50% respondentů je dostatečně seznamováno s plánovanými a 

 připravovanými vzdělávacími aktivitami.  

4.2.1 Výběr respondentů 

Respondenty jsem si vybrala po konzultaci s personálním ředitelem. Také personální 

ředitel mi pomohl dotazníky rozdat, vysvětlit případné nejasnosti v otázkách a následně 

vysbírat dotazníky. Zaměřila jsem na všechny pracovní pozice ve společnosti, tedy na 

dělníky, technicko-hospodářské zaměstnance, a vedoucí zaměstnance. Všem těmto 

zaměstnancům byl rozdán totožný dotazník, který je uveden v příloze č. 1. Anonymního 

dotazníkového šetření se zúčastnilo 42 zaměstnanců (tj. 82% z celkového počtu 

zaměstnanců). Z tohoto počtu bylo 71% zaměstnanců na dělnické pozici, 19 % zaměstnanců 

pracujících na technicko-hospodářské pozici, a 10% zaměstnanců byli vedoucí zaměstnanci. ¨

 Návratnost dotazníků byla 100% a odpovědi byly kvalitně zpracovány. Díky 

odpovědím respondentů se mi podařilo graficky zpracovat odpovědi, které vypovídají o 

vzdělávání ve společnosti Trojice spol. s r. o. Dotazování proběhlo na konci března letošního 

roku. 

Dotazník obsahoval 21 otázek. Z tohoto počtu bylo 16 otázek zaměřeno na získání 

informací o systému vzdělávání a rozvoji zaměstnanců ve společnosti Trojice spol. s r. o, a 5 

otázek se zaměřilo na zjištění identifikačních údajů.  
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4.2.2 Zpracování dotazníků a interpretace získaných výsledků 

Dotazníky jsem zpracovala statisticky, pomocí počítačového programu Microsoft Office 

Excel. Odpovědi jsem procentuálně vyhodnotila a znázornila graficky na koláčových a 

sloupcových grafech.  

 Otázka č. 1.: Jste spokojen (a) s Vaším současným vzděláváním ve společnosti? 

Při této otázce se měli respondenti zamyslet nad tím, zda jsou spokojeni se současným 

systémem vzdělávání ve společnosti Trojice spol. s r. o.  Důležité také bylo, aby si 

respondenti uvědomili, jestli jim společnost umožňuje rozvíjet jejich pracovní potenciál.   

Z odpovědí vyplynulo, že 19% respondentů je se současným vzděláváním rozhodně 

spokojeno, 59% respondentů je spíše spokojeno, 16% respondentů je spíše nespokojeno se 

vzděláváním ve společnosti a 6% respondentů není vůbec spokojeno se současným 

vzděláváním ve společnosti. 

S těchto odpovědi je zřejmé, že 78% všech oslovených respondentů je spíše spokojeno 

se současným vzděláváním. Většina těchto respondentů je staršího věku, a tito respondenti 

mohou srovnávat dnešní dobu s obdobím, kdy se na vzdělávání nekladl tak velký důraz.  

 

 Graf č. 4. 1. Spokojenost se současným vzděláváním ve společnosti. 
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 Otázka č. 2.: Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní 

činnosti? 

Na tuto otázku jsem obdržela pouze odpovědi ano a ne. Z toho 37% respondentů si 

myslí, že je vzdělání důležité pro výkon jejich pracovní činnosti a 63% respondentů 

nepotřebuje vzdělání k vykonávání své činnosti.  

Myslím si, že tyto odpovědi jsou takové z důvodu, že zaměstnanci na nižších 

pracovních pozicích nestojí o případné vzdělávání.  

 

 Graf č. 4. 2. Potřeba vzdělání pro výkon pracovní činnosti.  
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 Otázka č. 3.: Jak často se těchto školení a kurzů účastníte? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak často se zaměstnanci účastní školení a 

vzdělávacích kurzů. Bohužel jsem se dozvěděla, že 7 respondentů (tj 17%) se školení 

nezúčastňuje vůbec.  28 respondentů (tj. 66%) se zúčastňuje školení 1-2 ročně, a 7 

respondentů (tj. 17%) se zúčastňuje školení 3-4 ročně. Respondenti, kteří se zúčastňují 

školení víckrát do roka, jsou respondenti ve vedoucím postavení nebo technicko-hospodářští 

zaměstnanci.  

Po následné konzultaci s personálním ředitelem jsem však zjistila, že tyto odpovědi 

nejsou příliš pravdivé, jelikož všichni zaměstnanci se zúčastňují vstupního školení, které 

obsahuje školení BOZP, školení o požární ochraně, školení na management kvality ISO 9001, 

školení ohledně kategorizace rizik na pracovišti. Tato školení musí zaměstnanci absolvovat 

každý rok.  

 Graf č. 4. 3. Jak často se účastní školení a kurzů 
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 Otázka č. 4.: Jaký přínos vidíte v dosud absolvovaných školeních a kurzech? 

Na tuto otázku respondenti odpověděli podle mého očekávání. Více jak polovina 

dotazovaných 18 respondentů tj. 42% odpověděla, že přínosem vzdělávání je zvyšování 

výkonnosti a produktivity práce.  16 respondentů (tj. 38%) vidí ve vzdělávání získání nových 

poznatků ve svém oboru, 7 respondentů (tj. 18%) by se chtělo díky vzdělávání seberealizovat 

a najde se také jeden respondent, který ve vzdělávání nevidí žádný přínos.  Jiný důvod toho, 

jaký vidí respondenti ve vzdělávání přínos, jsem nezískala. 

 Graf č. 4. 4.  Přínos absolvovaných školení a kurzů 
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 Otázka č. 5:  Uplatňujete nově získané poznatky ze školení a kurzů při výkonu 

zaměstnaní? 

Je důležité, aby investice, které jsou do vzdělávání zaměstnanců vynakládány, byly 

využity efektivně. Proto je potřebné, aby zaměstnanci využívali znalosti a dovednosti, které 

během školení získali a využili tyto dovednosti také v praxi. Jsem ráda, že ve společnosti 

Trojice spol. s r. o.  

Z celkového počtu respondentů 38 respondentů využívá své poznatky ze školení při 

výkonu zaměstnání. 3 respondenti používají poznatky jen zřídka kdy. A jeden respondent své 

poznatky nevyužil nikdy. V tomto případě není zřejmé, zda je chyba na straně zaměstnance, 

nebo na straně vzdělávacích agentur. 

 Graf. č. 4.  5.  Získané poznatky ze školení a kurzů 
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 Otázka č. 6.: Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované 

školení vedoucími zaměstnanci? 

Odpověď na tuto otázku není vůbec povzbuzující, a vyplývá ze situace, že ve 

společnosti neexistují hodnotící formuláře, kde by mohli zaměstnanci zaznamenat své 

poznatky ze školení. Více jak polovina respondentů je nespokojena s tím, že nejsou 

zjišťovány jejich názory na školení. 19 respondentů odpovědělo, že se na jejich názor nikdo 

neptá, 18- ti respondentů se vedoucí zaměstnanci na názor o vykonaném školení zeptá zřídka 

kdy, a 5 respondentů naopak tvrdí, že se jich na názor vedoucí zaměstnanci nebo personální 

ředitel vždy zeptá. 

Po konzultaci s personálním ředitelem jsem zjistila, že těchto 5 respondentů budou 

zaměstnanci vedoucích oddělení nebo administrativní zaměstnanci. S těmito zaměstnanci je 

personální ředitel v bližším kontaktu a vždy s nimi o absolvovaném školení komunikuje. Se 

zaměstnanci na dělnické pozici nebo technicko-hospodářské pozici jsou spíše v kontaktu 

jejich přímí nadřízení a ti s nimi o ukončených školeních nemluví. Často se stane, že o 

absolvovaném školení komunikují se zaměstnanci až v případě, kdy zaměstnanec neplní 

100% svou práci.  

 Graf č. 4. 6. Zjišťování názoru po absolvování školení 
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 Otázka č. 7.: Jste-li nespokojen (a) se školením, máte možnost se k němu 

vyjádřit? 

Tato otázka souvisí také s otázkou č. 6. V otázce č. 6. jsme se dozvěděli, že nejsou od 

respondentů zjišťovány názory o absolvovaném školení. Ovšem v této otázce jsme se naopak 

dozvěděli, že pokud zaměstnanci chtějí vyjádřit své nespokojenosti se školením, mohou se 

kdykoli ústně obrátit na svého nadřízeného. Tuto odpověď jsem získala od 73 % respondentů. 

V číslech to je 31 respondentů. Jenom 11 respondentů tvrdí, že se nemohou se svými 

stížnostmi na nikoho obrátit.  

Takto rozlišné odpovědi mohou být také příznakem toho, že zaměstnanci na dělnické 

pozice nechtějí se svými nadřízenými zaměstnanci komunikovat. 

S těchto odpovědi vyplynulo, že pokud zaměstnanci chtějí svou nespokojenost se 

školením někomu sdělit, mají tuto možnost. Problém tedy nastává v tom, že zaměstnanci o 

absolvovaném školení nechtějí hovořit s vlastní iniciativy. 

Graf č. 4. 7. Možnost vyjádření s nespokojenosti se školením 
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 Otázka č. 8.: Ve kterých z uvedených oblastí byste měli zájem rozšiřovat své 

znalosti, schopnosti a dovednosti? 

Mí respondenti by měli největší zájem rozšiřovat své jazykové znalosti. Těchto kurzů 

by se rádo zúčastnilo 20 respondentů. 10 respondentů by si rádi prohloubili svou kvalifikaci, 7 

respondentů by si rozvíjeli své technické dovednosti, 4 respondenti by si rádi rozvinuli 

znalosti v oblasti výpočetní techniky a 1 respondent by si rozšířil své znalosti v jiné oblasti, 

ale neuvedl v které. 

Graf č. 4. 8. Oblasti rozšiřování svých znalostí, schopnosti a dovednosti. 
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 Otázka č. 9.: Se kterými metodami vzdělávání se na pracovišti setkáváte? 

(možnost označit více odpovědí) 

U této otázky měli respondenti na výběr metody, které se používají při vzdělávání 

zaměstnanců na pracovišti, a jejich úkolem bylo označit, se kterou metodou, se zaměstnanci 

při vzdělávání setkali. Jelikož mohli respondenti označit více odpovědi, vytvořila jsem 

tabulku, kde jsou tyto odpovědi zaneseny.  

 Tab. č. 4. 1.  

Metody vzdělávání 

používaný na pracovišti 

Pořadí Četnost 

Instruktáž při výkonu práce 1 35 

Konzultace 2 30 

Pověřování úkolem 3 18 

Koučování 4 17 

Pracovní porady 5 15 

Asistování 6 11 

Rotace práce 7 2 

 Poradenství 8 1 

Mentoring 9 0 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Díky tabulce vidíme, že nejčastější odpověď byla, že se respondenti nejčastěji setkávají 

s metodou „instruktáž při výkonu práce“. Jde o nejjednodušší způsob jednorázového zácviku 

nového, popř. méně zkušeného zaměstnance, při kterém zkušený zaměstnanec či 

bezprostřední nadřízený předvede pracovní postup a vzdělávaný zaměstnanec si pozorováním 

osvojí tento pracovní postup a použije jej při plnění svých vlastních pracovních úkolů. 

Druhou nejpoužívanější metodou, která společnost při vzdělávání používá je 

konzultace, následuje pověřování úkolem, koučování, pracovní porady, asistování, rotace 

práce a nakonec poradenství. Metoda ,,mentoring“ se ve společnosti ke vzdělávání svých 

zaměstnanců nepoužívá. 
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 Graf č. 4. 9. Metody vzdělávání na pracovišti 
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 Otázka č. 10.: Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? 

(možnost označit více odpovědí) 

Také u této otázky, měli respondenti na výběr více odpovědi. Abych mohla vyhodnotit, 

se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se zaměstnanci setkávají, vytvořila jsem 

pro přehlednost opět tabulku. 

Tab. č. 4. 2. 

Metody vzdělávání 

používaný mimo pracoviště 

Pořadí Četnost 

Vzdělávání pomocí počítačů 1 38 

Přednáška 2 31 

Demonstrování 3 29 

Workshop 4 7 

Brainstorming 5 6 

Assessment centre, 

development centre 

6 2 

Případová studie 7 0 

Simulace 7 0 

Hraní rolí 7 0 

Outdoor training 7 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

S tabulky vyplynulo, že nejčastější metodou, se kterou se respondenti setkávají při 

vzdělávání mimo pracoviště je vzdělávání pomocí počítačů. Zaměstnanci se tímto způsobem 

mohou vzdělávat v pohodlí domova. Zaměstnanci obdrží program, který si pak doma přehrají 

a procvičí si aktivity, které potřebují k tomu, aby zvládali svou pracovní činnost. V programu 

jsou nahrány také teoretické informace, které poslouží zaměstnanci k rozvinutí svých znalosti.  

Další metodou, která společnost ke vzdělávání mimo pracoviště využívá je přednáška. 

Další používány metody jsou demonstrování, workshop, brainstorming, assesment centre a 
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development centre. Případové studie, simulace, hraní rolí, a outdoor training se ve 

společnosti Trojice spol. s r.o. nepoužívají. 

 Graf č. 4. 10. Metody vzdělávání mimo pracoviště 
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 Otázka č. 11.: Byl (a) byste ochoten (ochotna) se vzdělávat také mimo pracovní 

dobu bez náhrady na mzdu?  

Ve společnosti Trojice spol. s r.o. se najdou respondenti, kteří jsou schopni se vzdělávat 

mimo pracovní dobu a také přesto, že za to nedostanou zaplaceno. Těchto respondentů, kteří 

by byli ochotni se takto vzdělávat je z celkového počtu dotazovaných 17. Ale bohužel se 

najde větší polovina tj. 42 respondentů, kteří se vzdělávání zúčastní pouze, když za to 

dostanou zaplaceno nebo pracovní volno.  

 

Graf č. 4. 11. Ochota vzdělávání mimo pracovní dobu 
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 Otázka č. 12.: Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

Při této otázce se potvrdila moje hypotéza, že 71% tj. 29 respondentů přiměje ke 

vzdělávání finanční motivace. Pokud by společnost nabídla svým zaměstnancům určitou 

finanční částku např. zvýšení platu, tak by byli ochotni se vzdělávání zúčastnit. Bohužel se 

také při vyhodnocovaní dotazníků, vyskytly odpovědi, že pouze 5 respondentů vidí v 

absolvovaném vzdělávání prohloubení své kvalifikace. S odpovědí také vyplynulo, že 5 

respondentů by se chtělo vzdělávat díky vidině profesního růstu. 2 respondenti ve společnosti 

nejsou motivování vůbec a 1 respondent je motivován jiným faktorem, ale nebylo uvedeno 

kterým.  

 

Graf č. 4. 12. Motivace ke vzdělávání 
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 Otázka č. 13.: Jste dostatečně informován (a) o probíhajících a plánovaných 

školeních a kurzech spojených se vzděláváním? 

S této otázky je zřejmé, že respondenti jsou s informovanosti o probíhajících a 

plánovaných školení a kurzech spojených se vzděláváním na velmi špatné úrovni. Více jak 

polovina respondentů tj. 54% (23 respondentů) má o probíhajících a plánovaných kurzech a 

školeních špatnou informovanost. Tito respondenti nemají informace žádné, nebo nejsou 

úplné. 14 respondentů jsou o školení spíše informovaní, a pouze 5 respondentů má informace 

úplné. Opět se může jednat o vedoucí zaměstnance, kteří jsou v bližším kontaktu 

s personálním ředitelem, nebo jim přímo přichází nabídka školení a kurzů. 

 

Graf č. 4. 13. Informovanost o probíhajících školeních a kurzech 
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 Otázka č. 14.:   Kdo ve společnosti Trojice spol. s. r. o. rozhoduje o zařazení do 

vzdělávacího kurzu? 

74% respondentů jsou seznámení s tím, že o zařazení do vzdělávacího kurzu rozhoduje 

personální ředitel. Pouze 26% tj. 11 respondentů si myslí, že o zařazení do vzdělávacích 

kurzů rozhodují nadřízení. 74% respondentů jsou seznámení s tím, že o zařazení do 

vzdělávacího kurzu rozhoduje personální ředitel. Pouze 26% tj. 11 respondentů si myslí, že o 

zařazení do vzdělávacích kurzů rozhodují nadřízení.  

 

 Graf č. 4. 14.  Zařazení do vzdělávacího kurzu 
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Graf č. 4. 15. Možnost informovat nadřízeného o požadavcích týkajících se školení 
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 Otázka č. 17. : Vaše pohlaví 

Ve společnosti Trojice spol. s r.o. obsazují pracovní pozice pouze muži. Proto byla 

odpověď na tuto odpověď 100% jednoznačná.  

 

Graf č. 4. 17. Pohlaví respondentů 
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 Otázka č. 18.: Věková skupina 

Ve společnosti, je větší část respondentů ve věku 46-55let. Těchto zaměstnanců je mezi 

mými respondenty 16. Druhou skupinu tvoří respondenti ve věku 36-45 let. V této skupině je 

celkem 13 respondentů. Ve věku 26-35 let je celkem 9 respondentů a poslední část tvoří 

respondenti ve věku 56 a více a to 4 respondenti. V mém dotazníkovém šetření se nenacházel 

žádný respondent mladší 26 let.  

 

 Graf č. 4. 18. Věk respondentů  
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 Otázka č. 19.: Vaše pracovní pozice 

Ve společnosti mohou zaměstnanci pracovat ve třech pracovních skupinách. Mohou 

pracovat jako výrobní dělníci, směnoví vedoucí a techničtí zaměstnanci nebo je jejich 

pracovní pozice ve vedoucím postavení a poslední část mohou tvořit administrativní 

zaměstnanci. V mém výzkumu pracuje 32 respondentů v první skupině. Tedy jako výrobní 

dělníci, směnoví vedoucí anebo jako techničtí zaměstnanci. Tímto je očividné, že ve 

společnosti Trojice spol. s r. o. jsou tyto pozice obsazeny nejvíce zaměstnanci. Dalších 

5respondentů tvoří vedoucí zaměstnanci. Zbývající část respondentů tj. 4, tvoří zaměstnanci 

administrativy.  

 

 Graf č. 4. 19. Pracovní pozice 
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 Otázka č. 20.: Vaše dosažené vzdělání 

Ve společnosti pracuje 16 respondentů, kteří ukončili své vzdělání výučním listem, 15 

respondentů mají nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské, 7 respondentů mají dosažené 

vzdělání vysokoškolské, a 4 respondenti absolvovali pouze základní školu. Tito 4 respondenti 

museli před nástupem do pracovního poměru projít rekvalifikačními kurzy.  

 

 Graf 4. 20. Dosažené vzdělání 

 

 

 

11% 

38% 

35% 

16% 

základní 

vyučen 

středoškolské 

vysokoškolské 



61 

 Otázka č. 21.: Počet odpracovaných let ve společnosti 

16 respondentů pracuje ve společnosti déle jak 6 let, 15 respondentů pracuje ve 

společnosti 2-5 let, a 11 respondentů jsou ve společnosti teprve na zkušební dobu nebo 

v délce 0-2 roky.  

 

  Graf č. 4. 21. Počet odpracovaných let ve společnosti 
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Shrnutí 

Po vyhodnocení všech otázek v dotaznících jsem zjistila, že většina zaměstnanců 

společnosti je se vzdělávacím systémem spokojena, ale 22% respondentů je z části nebo úplně 

se současným systémem vzdělávání nespokojeno Pokud se zaměřím na vzdělávání a rozvoj 

schopností a dovedností respondentů, dozvěděla jsem se, že 63 % respondentů se domnívá, že 

nepotřebují rozšíření a zkvalitnění svých schopností a dovedností ke své pracovní činnosti. 

 Pokud se zaměstnanci školení zúčastní, tak je to většinou 1-2 ročně. Je pozitivní, že 

zaměstnanci, kteří školení absolvovali, používají své poznatky, které na tomto školení získali, 

při výkonu zaměstnaní. Zaměstnanci jsou ochotni vzdělávat se, pokud si tímto školením zvýší 

svou produktivitu práce nebo získají nové znalosti ve svém oboru. Z dotazníku také 

vyplynulo, že více jako od 88 % respondentů nejsou zjišťovány názory na absolvované 

školení. Respondenti vědí, na koho se mohou obrátit v případě pochybnosti v tématu 

vzdělávání. Veškeré otázky jim zodpoví vedoucí zaměstnanci. Bohužel jen málo respondentů 

této možnosti využívají.  

Jestliže by si respondenti mohli zvolit oblast, ve které by se chtěli rozvíjet své 

schopnosti a dovednosti, absolvovali by počítačové kurzy, a kurzy zaměřené na prohloubení 

vlastní kvalifikace. Největší motivace ke vzdělávání by pro respondenty byla finanční 

motivace a vidina prohloubení kvalifikace. 

 Problém nastává při informovanosti o probíhajících a plánovaných školeních a kurzech, 

kdy nejsou respondenti příliš informováni a nevědí, kde se informace o těchto školeních a 

kurzech dozvědí.  Respondenti jsou seznámení s tím, že o zařazení do vzdělávacího kurzu 

rozhoduje personální ředitel. Jakékoli požadavky týkající se vzdělávání mohou respondenti 

sdělit svým nadřízeným, a ti jejich požadavky předají personálnímu řediteli. Při vzdělávání a 

rozvoji ve společnosti Trojice spol. s r. o. se respondenti setkávají s různými metodami 

vzdělávání. Mezi metody, které společnost používá při vzdělávání zaměstnanců na pracovišti, 

patří instruktáž při výkonu povolání, konzultace, pověření úkolem, koučování, asistování, 

pověřování úkolem, rotace a poradenství.  

Mezi metody, které společnost využívá ke vzdělávání mimo pracoviště, patří vzdělávání 

počítačů, přednáška, demonstrování, workshop, brainstorming, assessment a development 

centre. 

Hypotéza 1, že 70 % respondentů společnosti Trojice spol. s r.o. je spokojeno se 

systémem vzdělávání ve společnosti a měli by zájem své znalosti a dovednosti dále 
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prohlubovat, se potvrdila. Po vyhodnocení všech dotazníku jsem zjistila, že celých 78 % 

respondentů tj. 33 respondentů je se současným vzděláváním spokojeni a chtěli by své 

znalosti a dovednosti nadále rozvíjet. 

Hypotéza 2, že pro 60% respondentů,  je nejdůležitější při vzdělávání finanční 

motivace. Tato hypotéza byla také potvrzena, jelikož ve výsledcích bylo zjištěno, že finanční 

motivace přiměje ke vzdělávání 71% respondentů.  

Hypotéza 3, že 50% respondentů je dostatečně informování o plánovaných 

probíhajících školeních a kurzech se nepotvrdila, jelikož 54% respondentů tj. 23 respondentů 

je o probíhajících školeních a kurzech informováno nedostatečně. 
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5 Návrhy a doporučení na změnu procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Trojice spol. s r.o. 

Na základě vlastního pozorování, konzultace s personálním ředitelem a vyhodnocením 

dotazníkového šetření jsem našla návrhy pro zlepšení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti Trojice spol. s r. o.  Budou se týkat vytvoření formuláře pro hodnocení 

vzdělávání, zavedení jazykových kurzů pro zaměstnance, využití dotace z evropských 

strukturálních fondů a zvýšení informovanosti zaměstnanců o vzdělávacích kurzech. 

Vytvoření formulářů pro hodnocení vzdělávání 

Jelikož společnost Trojice spol. s r. o. nemá vytvořen formulář pro hodnocení 

vzdělávání, nemá zaměstnanec možnost se k vykonanému vzdělání vyjádřit což je pro 

zaměstnance velmi důležité. Pro vzdělávané zaměstnance je tento formulář potřebný, aby 

mohli zachytit své poznatky ze školení, a vyjádřit svou spokojenost nebo naopak 

nespokojenost.  

Zaměstnanec má možnost tyto informace sdělit svému nadřízenému ústní formou, ale 

né vždy dokáže být zaměstnanec otevřený a vyjádřit kritiku vedoucímu do očí. Také tím, že 

se informace zanesou na papír, budou snadněji vyhodnotitelné a vedoucí zaměstnanci nebo 

personální ředitel se k nim mohou kdykoli vrátit. 

Také pro samotné vedoucí zaměstnance není vytvořen formulář pro zaznamenávání 

hodnocení efektivnosti vzdělávání. Tento formulář je důležitý pro celou společnost. Do tohoto 

formuláře mohou vedoucí zaměstnanci zaznamenat přínosy, které zaměstnanci získali během 

absolvování kurzu, ale také jaké přínosy vznikly pro společnost.  

Návrh formuláře viz příloha 2 a 3.  

 

Zavedení jazykových kurzů pro zaměstnance 

Při dotazníkovém šetření jsem zjistila, že by měli zaměstnanci zájem rozšířit své 

jazykové znalosti. Jelikož společnost obchoduje se zahraničními klienty, je důležité, aby cizí 

jazyk ovládali přinejmenším vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci, kteří se zabývají obchodem. 

V současné době je ve společnosti pouze jeden zaměstnanec, který mluví plynně anglicky a 

pokud je tento zaměstnanec mimo společnost, jsou najímání k uzavření obchodu překladatelé. 
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 Najímání těchto osob je pro společnost velmi nákladné, tak by bylo vhodné, aby cizí 

jazyk ovládalo co nejvíce zaměstnanců. V současné době je nerozšířenější jazyk anglický. 

 Společnosti bych navrhovala, aby se jazykových kurzů zúčastnili všichni vedoucí 

zaměstnanci a administrativní zaměstnanci.  

Každý zaměstnanec, který by měl o výuku cizích jazyků zájem, podá svůj požadavek 

svému nadřízenému zaměstnanci a ten by měl rozhodnout, zda bude tento kurz pro 

zaměstnance efektivní. Vedoucí zaměstnanci podávají svůj návrh na výuku cizích jazyků 

personálnímu řediteli. 

Pro výuku cizích jazyků zaměstnanců jsem našla jazykovou školu TEBURG se sídlem 

v Ostravě. Tato společnost se zabývá mimo jiné výukou angličtiny ve firmách. Lektoři 

přijedou přímo na pracoviště, zjistí, na jaké jazykové úrovni jsou jednotliví zaměstnanci a 

vytvoří pro ně tematický plán výuky. Následné kurzy mohou probíhat přímo na pracovišti 

nebo v sídle jazykové školy. Po vykonání kurzu vykonají zaměstnanci mezinárodní zkoušku, 

která testuje jazyk v obchodní sféře. Agentura také upraví cenu kurzu podle počtu 

zaměstnanců a podle počtu hodin, kterou zaměstnanci na kurzech stráví. Cena kurzu se bude 

pohybovat kolem 5000 Kč za 80 hodin výuky. V ceně získají zaměstnanci také e-learningový 

program, který si mohou zaměstnanci vzít domů, a tam si jazyk procvičovat.  

 

Využití dotace z evropských strukturálních fondů 

Díky vstupu ČR do evropské unie mohou společnosti čerpat dotace z evropských 

strukturálních fondů na vzdělávání svých zaměstnanců. Tyto prostředky mohou společnosti 

následně využít na zaplacení školení pro zaměstnance, nebo jako náhradu na mzdové náklady 

po dobu nepřítomnosti zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo 3,3 miliardy 

korun na podporu společností a jejich zaměstnanců z Evropského sociálního fondu.  Za tímto 

účelem byly vytvořeny dva projekty: Výzva ,,Školení je šance“ a Projekt ,,Vzdělávejte se!“ 

V obou případech je vzdělávání rozděleno na vzdělávání obecné a specifické.  

Obecné vzdělávání se zaměřují na vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje 

pouze na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců ve společnosti, ale která také 

poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních společnost nebo pracovních 

oborů (např. jazykové vzdělávání, IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové 

vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební 

práce, svářečské zkoušky atd.). 
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Specifické vzdělávání zahrnují vzdělávání, které se zaměřují na výuku s přímým a 

zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců ve společnosti a 

poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném 

rozsahu, do dalších společností a pracovních oborů (např. školení na práci se specifickým 

softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro danou společnost). 

Výzva ,,Školení je šance“ v  rámci tohoto projektu mohou zaměstnavatelé získat 

finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, tvorbu vzdělávacích 

programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, zavádění systému rozvoje a 

řízení lidských zdrojů ve společnostech vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a 

zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání a na další obdobné aktivity. 

 Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si 

své odborné znalosti, dovednosti a kompetence a zaměstnavatelé jsou motivováni k vytváření 

efektivního systému řízení lidských zdrojů a k uplatňování pružných forem práce. Tento 

projekt je realizován formou grantových projektů. Aby mohla společnost Trojice spol. s r. o. 

získat prostředky z tohoto fondu, je nutno vyplnit přihlášku online přímo na webových 

stránkách www.eu-zadost.cz. 

Kromě nákladů na realizaci vzdělávání mohou být zaměstnavatelům hrazeny  náklady 

na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu, kdy se jejich 

zaměstnanci účastní vzdělávacích kurzů. Výše podpory může být v určitých případech až 

100% celkových nákladů. Při omezení z důvodu pravidel veřejné podpory se zaměstnavatelé 

budou podílet určitou procentní částí ze svých finančních prostředků. Stanovení míry podpory 

závisí jednak na typu vzdělávání (obecné/specifické), na velikosti společnosti a také na 

režimu veřejné podpory. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.mpsv.cz/
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Tab. č. 5.1: Maximální intenzita veřejné podpory na vzdělávání 

Subjekty Specifické vzdělávání Obecné vzdělávání 

Velké podniky v ČR 25% 60% 

Střední podniky 35% 70% 

Malé podniky (včetně 

mikropodniků) 

45% 80% 

Zdroj: www.mpsv.cz 

Společnost Trojice spol. s r.o. zaměstnává cca 50 zaměstnanců, proto je považován za 

střední podnik. Uvedu příklad, jak by vypadala úhrada mzdových nákladů na zaměstnance za 

dobu strávenou na školení. (příklad při výši mzdových nákladů 22 000 Kč měsíčně včetně 

odvodu na sociální a zdravotní pojištění). 

Tabulka č. 5.2. Podpora pro střední podnik 

 Intenzita 

podpory (%) 

Náklady 

hrazené z OP LZZ 

Náklady 

hrazené podnikem 

Obecné 

vzdělávání 

70 % 15 400,- 6 600,- 

Specifické 

vzdělávání 

35 %  7 700,- 14 300,- 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Ve společnosti nejčastěji probíhají školení obecná a zde by bylo z grantu uhrazeno více 

jak polovina nákladů. 

Druhý projekt je Projekt ,,Vzdělávejte se!“. V rámci tohoto projektu mohou 

zaměstnavatelé čerpat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své 

zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn společnosti 

v důsledku krize. Aby společnost získala finanční prostředky z tohoto projektu, musí podat 

žádost o zapojení do projektu na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a 

schválí. Žádost musí obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, 

seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané 

http://www.mpsv.cz/
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vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Součástí musí být i kalkulace 

nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy). Cena vzdělávání nesmí přesáhnout obvyklou cenu 

v daném regionu a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou 

maximální. Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních 

náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. 

V tabulce uvedu maximální podporu na vzdělání  

Tab. č. 5.3. Maximální podpora na vzdělání 

Subjekty Obecné vzdělávání 

Velké podniky v ČR 60 % 

Střední podniky 70 % 

Malé podniky (včetně mikropodniků) 80 % 

Zdroj. www.mpsv.cz 

Uvedu příklad, kdy zaměstnavatel předloží žádost s kalkulací a následně i vyúčtování ve 

výši: 

- Na vzdělávání – 500 000 Kč 

- Počet zapojených zaměstnanců - 40 zaměstnanců 

- Počet hodin trvání vzdělávací aktivity - 100 hodin 

- Kalkulace náhrad mzdových nákladů/mezd – 240 000 Kč (při 60 Kč/hod) 

Střední podnik obdrží 70 % z prokázaných nákladů. Prokázané náklady jsou ve výši 

740 000. Z této částky je 70% je 518 000 Kč.   

Společnost by tímto způsobem získala 518 000 Kč a pouze 222 000 by musela uhradit 

z vlastních zdrojů. 

Společnosti Trojici spol. s r. o. bych doporučila, aby se zařadila do tohoto programu a 

získala by tak finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců. 

http://www.mpsv.cz/
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Zvýšení informovanosti zaměstnanců o vzdělávacích kurzech 

Posledním mým návrhem na zlepšení systému vzdělávání je zvýšení informovanosti 

zaměstnanců o vzdělávacích kurzech. Společnost Trojice spol. s. r. o. si je vědoma důležitosti 

vzdělávání svých zaměstnanců, a také ví, že zaměstnanci jsou s jejich vzděláváním spokojeni. 

 Z dotazníkového šetření však vyplynulo, že více jak polovina dotazovaných 

zaměstnanců není dostatečně informováno o probíhajících a plánovaných kurzech nebo 

školeních. Proto bych navrhla zlepšení informačního systému ve společnosti. V interním 

systému by se mohl vytvořit odkaz na vzdělávání nebo odkaz na probíhající a plánovaná 

vzdělávání nebo probíhající a plánované kurzy. Po kliknutí na jednotlivé kurzy nebo školení 

by se zaměstnancům objevil podrobnější popis, a informace o tom kdy budou tato školení 

nebo kurzy probíhat.  Rozpis kurzů by také mohl být rozdělen podle profesí, kterých se dané 

kurzy a školení týkají. V případě společnosti Trojice spol. s r. o. jsou to dělnické profese, 

vedoucí zaměstnanci, a technicko-hospodářské profese. Dále je také důležité, aby probíhající 

a plánované kurzy nebo školení byly umístěny na nástěnkách, jelikož ne všichni zaměstnanci 

mají přístup k počítačům. Tyto nástěnky by měly být umístěny na pracovišti, chodbách a 

šatnách, aby k nim měli všichni zaměstnanci přístup.  
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6 Závěr 

V mé diplomové práci jsem se věnovala vzdělávání a rozvoji zaměstnanců ve 

společnosti Trojice spol. s r. o. Má diplomová práce je rozdělena do čtyř části.  

V první části jsem se věnovala tématu vzdělávání a rozvoj zaměstnanců z teoretického 

hlediska. K tomu, abych mohla danou problematiku co nejlépe vysvětlit, mi pomohla odborná 

literatura. Podrobně jsem charakterizovala vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, identifikaci 

potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, metody, které se používají při vzdělávání na 

pracovišti i mimo pracoviště, vyhodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího 

programu, přínosy vzdělávání, vztah vzdělávání k jiným personálním činnostem a úlohu 

vedoucích zaměstnanců a úlohu personálního útvaru ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.  

Ve druhé části jsem charakterizovala společnost Trojice spol. s. r.o.  Krátce jsem 

společnost představila, popsala její technické zázemí, představila její hlavní zákazníky a 

objasnila hlavní filosofii společnosti, popsala jsem, jaké zaměstnance společnost Trojice spol. 

s r. o. zaměstnává a nakonec jsem objasnila, kdo je ve společnosti Trojice spol. s r o. 

zodpovědný za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

Ve třetí části mé diplomové práce jsem analyzovala současný proces vzdělávání a 

rozvoje ve společnosti Trojice spol. s r.o. Postupně jsem popsala identifikaci potřeby 

vzdělávání, plánování vzdělávání, realizaci vzdělávacího procesu a vyhodnotila výsledky 

vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. V této části jsou také uvedeny hypotézy a 

následná analýza toho zda byly vyvráceny či potvrzeny.  

V mé diplomové práci jsem také provedla dotazníkové šetření. Dotazník jsem vytvořila 

a zkonzultovala s  personálním ředitelem. Personální ředitel mi také pomohl rozdat dotazník 

42 respondentům.  

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí dotazníkového šetření, konzultace s vedoucími 

zaměstnanci a personálním ředitelem a důsledném prozkoumání dané problematiky zhodnotit 

současný proces vzdělávání a rozvoje ve společnosti Trojice spol. s. r.o. Také jsem chtěla 

zjistit názory dotazovaných zaměstnanců na vzdělávání ve společnosti a na jejich odpovědích 

navrhnout případné změny na zlepšení vzdělávání zaměstnanců ve společnosti, které povede 

ke spokojenosti zaměstnanců a k vyšší produktivitě práce.  
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Tyto návrhy a doporučení jsou obsaženy ve čtvrté části diplomové práce. Společnosti 

Trojice spol. s r. o. jsem navrhla vytvoření formulářů pro hodnocení absolvovaného školení a 

efektivnosti tohoto školení. Těmito formuláři by mohli zaměstnanci vyjádřit poznatky se 

školení, uvést co se jim na školení líbilo nebo naopak s čím byli nespokojeni. Ve společnosti 

žádný takový formulář neexistuje a zaměstnanci nechtějí sdělovat své negativní poznatky ze 

školení nadřízenému přímo. Také formulář na efektivnost školení ve společnosti neexistuje a 

tak nemají vedoucí zaměstnanci kam zaznamenávat přínosy pro zaměstnance a pro společnost 

získané díky školení.  

Dalším návrhem na zlepšení je přihlášení vedoucích a administrativních zaměstnanců 

do jazykových kurzů. Tito zaměstnanci by se naučili cizí jazyk, a nepotřebovali by při 

uzavírání obchodu a kontaktu se zahraničními zákazníky překladatelé, kteří stojí firmu 

zbytečné náklady.  

Mým návrhem na zlepšení stavu vzdělávání také bylo, aby společnost Trojice spol. s r. 

o. využívala dotace na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců z evropských strukturálních 

fondů. Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje v rámci programu Evropského 

sociálního fondu společnosti, které čelí nepříznivé ekonomické situaci. Společnosti jsem také 

na příkladu ukázala, jak díky projektům ,,Školení je šance“ a ,,Vzdělávejte se!“ může získat 

finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců.  

Poslední mé doporučení na zlepšení systému vzdělávání ve společnosti je zlepšení 

informovanosti o probíhajících a plánovaných školeních a kurzech, které jsou spojené se 

vzděláváním. Mnozí zaměstnanci netuší kde získat informace o probíhajících školeních a 

kurzech, proto bych navrhla, aby se všechny tyto školení a kurzy daly do interního 

informačního systému. V tomto systému by každý zaměstnanec našel odkaz na právě 

probíhající školení a sám by se mohl kdykoli o těchto školeních a kurzech informoval. Také je 

důležité, aby všechna tato probíhající školení a kurzy byly vyvěšeny na nástěnkách na 

pracovišti, halách a šatnách, aby i ti zaměstnanci, kteří nemají přístup k počítači, získali 

případné informace. 
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Příloha č. 1. Dotazník 

 

Příloha č. 2.  Hodnocení vzdělávací akce účastníkem 

 

Příloha č. 3. Vyhodnocení efektivnosti školení 



 

 

Příloha č. 1.  

DOTAZNÍK 

Hezký dobrý den, 

chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který se bude týkat vzdělávání a rozvoje 

ve společnosti Trojice spol. s r. o. Vyhodnocení dotazníků mi poslouží ke zpracování 

diplomové práce. Dotazník má 21 otázek, je anonymní a jeho časová náročnost je 10-15 

minut. Předem vám moc děkuji za vyplnění dotazníku. 

      Michaela Sztefková 

1. Jste spokojen (a) s Vaším současným vzděláváním ve společnosti? 

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

 

2. Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní činnosti? 

 □ ano 

 □ ne 

 □ pouze v některých oblastech (uveďte)..................................................................... 

 

3. Jak často se těchto školení a kurzů účastníte? 

 □ 1-2x / rok 

 □ 3-4x / rok 

 □ 5-6x / rok 

 □ 6x a vícekrát / rok 

 □ dosud jsem se neúčastnil (a) 

 

Příloha č.1, str.1. 



 

 

4. Jaký přínos vidíte v dosud absolvovaných školení a kurzech?  

 □ zvyšování výkonnosti a produktivity práce 

 □ získání nových poznatků ve svém oboru 

 □ možnost seberealizace 

 □ jiný (uveďte)................................................................................................................ 

 □ žádný         

 

5. Uplatňujete nově získané poznatky ze školení a kurzů při výkonu zaměstnaní? 

 □ velmi často 

 □ často 

 □ zřídka kdy 

 □ ne 

 

6. Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované školení vedoucími 

 zaměstnanci? 

 □ ano 

 □ zřídka kdy 

 □ ne 

 

7. Jste-li nespokojen (a) se školením, máte možnost se vyjádřit? 

 □ ano, a kde (uveďte).................................................................................................. 

 □ ne 

Příloha č.1, str.2. 



 

 

 8. Ve kterých z uvedených oblastí byste měl (a) zájem rozšiřovat své znalosti, 

 schopnosti a dovednosti? 

 □ výpočetní technika 

 □ technické dovednosti 

 □ jazykové kurzy 

 □ prohloubení kvalifikace 

 □ jiná oblast (uveďte).................................................................................................. 

 

9. Se kterými metodami vzdělávání  se na pracovišti setkáváte? (možnost označit více 

 odpovědí) 

 □ instruktáž při výkonu práce (zkušený pracovník předvede pracovní postup novému 

nebo méně zkušenému zaměstnanci) 

□ koučování (vysvětlování a sdělování připomínek, podněcování a směrování 

zaměstnance k pracovnímu výkonu nadřízeným) 

 □ mentoring (podobné koučování, ale pracovník si vybírá školitele sám) 

 □ konzultace (vzájemné konzultování a ovlivňování školeného pracovníka) 

 □ asistování (pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému zaměstnanci) 

 □ pověření úkolem (školený zaměstnanec je sledován při plněn daného úkolu) 

 □ rotace práce (plnění různých pracovních úkolů v různých částech společnosti)  

 □ poradenství 

 □ pracovní porady 

 □ jiné  (uveďte)........................................................................................................... 

 

a které z uvedených metod považujete za zajímavé a přínosné (vyberte 3 možnosti) 

........................................................................................................................................ 

Příloha č.1, str.3. 



 

 

 10. Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? (možnost označit 

více odpovědí) 

 □ přednáška 

 □ demonstrování (praktické vyučování za využití techniky a jiných pomůcek) 

 □ případové studie (smyšlený problém, jež umožní školenému samostatně myslet a 

 nalézt řešení) 

 □ workshop (praktické problémy se řeší týmově)  

 □ brainstorming (navrhování řešení zadaného problému a následuje diskuse) 

 □ simulace (účastníci získají scénář a musí udělat různá rozhodnutí) 

 □ hraní rolí (je orientována na rozvoj praktických schopností účastníků) 

 □ outdoor training (učení manažerským dovednostem zábavnou formou) 

 □  Assessment centre, development centre (účastníci plní různé úkoly a řeší problémy, 

 které tvoří každodenní náplň manažerů) 

 □ vzdělávání pomocí počítačů 

 □ jiné  (uveďte)............................................................................................................ 

 

a které z uvedených metod považujete za zajímavé a přínosné (vyberte 3 možnosti) 

........................................................................................................................................ 

 

11. Byl (a) byste ochoten (ochotna) se vzdělávat i mimo pracovní dobu bez náhrady 

mzdy?  

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

Příloha č.1, str.4. 



 

 

 12. Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

 □ finanční motivace 

 □ prohloubení kvalifikace 

 □ profesní růst 

 □ nejsem motivován (a) 

 □ jiná motivace (uveďte jaká)..................................................................................... 

 

13. Jste dostatečně informován (a) o probíhajících a plánovaných školeních a kurzech 

spojených se vzděláváním? 

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

 

14. Kdo ve společnosti Trojice spol. s r. o. rozhoduje o zařazení do kurzu? 

 □ nadřízený 

 □ personální útvar 

 □ sám (sama) 

 

15. Máte možnost informovat nadřízeného o svých požadavcích týkajících se školení? 

 □ ano 

 □ ne 

 

16. S čím jste v oblasti vzdělávání ve společnosti Trojice spol. s r.o. nespokojeni? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Příloha č.1, str.5. 



 

 

Identifikační údaje 

 

17. Vaše pohlaví 

 □ žena 

 □ muž 

 

18. Věková skupina 

 □ do 25 let 

 □ 26-35 let 

 □ 36-45 let 

 □ 46-55 let 

 □ 56 a více let 

 

19. Vaše pracovní pozice 

 □ výrobní dělník, směnový vedoucí, technický pracovník 

 □ vedoucí zaměstnanec 

 □ administrativní pracovník 

 

20. Vaše dosažené vzdělání 

 □ základní 

 □ vyučen 

 □ středoškolské 

 □ vysokoškolské 

 

21. Počet odpracovaných let ve společnosti 

 □ 0-2 let 

 □ 2-5 let 

□ 6 a více let 

Příloha č.1, str. 6. 



 

 

Příloha č. 2. 

HODNOCENI VZDĚLAVACÍ AKCE UČASTNÍKEM 

 

Jméno účastníka: 

 

Název akce: 

 

Název pořadatele školení (společnost): 

 

Jméno a příjmení školitele: 

 

Datum školení: 

 

Místo školení: 

 

1. Jednalo se o první akci pořádanou touto společností, které jste se zúčastnil/a? ANO - NE 

 

2. Byl jste spokojen se vzdělávací akcí? ANO - NE 

 

Pokud ne, uveďte důvod. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Zhodnoťte prosím (1 - minimum; 10 - maximum): 

 

Poskytnuté materiály  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Organizace školení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Osobnost školitele  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

Obsah školení, poskytnuté informace  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Zde prosím uveďte své připomínky ke školení: 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Doporučila (a) byste absolvované školení? (jméno, popř. telefon nebo 

email)…………………………………………………………………………… 

 

Datum, podpis účastníka: ........................................................................ 



 

 

Příloha č. 3. 

Vyhodnocení efektivnosti školení 

 

Absolvovaný kurz, školení, akce:……………………………………… 

 

Datum konání: …………………………………………………………. 

 

Místo konání:…………………………………………………………… 

 

Účastník (jméno, příjmení, titul): ………………………………………. 

 

Funkce:…………………………………………………………………. 

 

Přínos pro školeného zaměstnance:……………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Přínos pro společnost:…………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Další poznatky a doporučení:…………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………… 

Vypracováno dne:………………………………………………………...  

 

Jméno a příjmení nadřízeného pracovníka:……………………………… 

 

Podpis:……………………………………………………………………. 


