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1. ÚVOD 
 

        Dlouhou dobu bylo vzdělávání zaměstnanců na samém okraji pozornosti organizací. 

Postupem času si však společnosti začali uvědomovat, že chce-li společnost uspět 

v konkurenčním prostředí, nestačí mít dobré technologie, fungující interní procesy, ale musí 

získat značnou konkurenční výhodu, které nejlépe docílí pomocí investice do svých lidských 

zdrojů – tedy do zaměstnanců. Pro organizace je důležité, aby zaměstnávali lidi technicky, 

vědomostně a fyzicky zdatné, schopné rychlé reakce na nastávající změny. Lidské zdroje se 

tak stávají vysoce ceněnou složkou každé organizace. Významnou konkurenční výhodnou  

v dnešní době jsou znalosti zaměstnanců a organizace jako celku. Úspěšní manažeři si 

uvědomují, jakou hodnotu pro ně mají vzdělaní zaměstnanci, kteří dokáží účelně 

spolupracovat, sdílet informace a rozvíjet znalosti potřebné k efektivnímu fungování 

v dnešním globálním tržním prostředí. Jsou to právě zaměstnanci, na nichž závisí úspěch 

organizace jako celku. To oni vnáší své zkušenosti, dovednosti, znalosti do činností                

a pomáhají tím k dosažení strategických cílů organizace.  

        

        Řada organizací ve snaze snížit své náklady přistoupila k tomu, že začala redukovat 

náklady vynakládané na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Je pravdou, že z krátkodobého 

hlediska se toto řešení, jak ušetřit, může jevit jako správný krok. Ve skutečnosti je ale 

omezení nákladů na rozvoj a vzdělání zaměstnanců z hlediska dlouhodobé strategie naprosto 

mylný krok. Kvalitní pracovník, který si je vědom ceny a přínosu své práce, a kterému není 

jeho kariérní rozvoj lhostejný, může začít uvažovat o odchodu z organizace ke konkurentovi, 

který nepodceňuje význam vzdělávání zaměstnanců, a u kterého nehrozí taková forma úspory 

nákladů. Reálná ztráta takového zaměstnance, jeho zkušeností a znalostí, je citelným zásahem 

do firemní struktury. 

 

       To, co je v posledních letech značné, je sílící tlak na to, aby rozvoj a vzdělávání 

prokazatelně vedlo ke zvyšování výkonnosti a s tím ruku v ruce jdoucí trend mířil 

k validnímu měření efektivity.  

      

 Má diplomová práce se skládá z  části teoretické a části praktické. V teoretické části 

vysvětlím, co to vlastně vzdělávání je a proč je důležité nepodcenit tuto oblast. Dále se 
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zaměřím na současné trendy v oblasti vzdělávání a související procesy. V praktické části 

popíšu dosavadní systém vzdělávání ve společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské 

Hradiště. Následně budu  analyzovat mnou vytvořené dotazníky předané jednotlivým 

zaměstnancům. V závěru práce bude shrnutí celého  vzdělávacího systému společnosti            

a následné návrhy a doporučení, která by mohla vést k zefektivnění stávajícího systému 

vzdělávání ve společnosti.  

 

 Cílem této  diplomové práce je popsat a analyzovat  současný systém vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště a na základě 

vyhodnocení této analýzy vypracovat návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1. Vymezení pojmů 

 
       Vzdělávání v organizaci má dva základní cíle, jimiž jsou rozvoj způsobilostí všeho 

druhu a zvýšení krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti organizace. V každé organizaci probíhá 

vzdělávání zaměstnanců odlišně – může zato řada faktorů, které na vzdělávání působí. Jde 

například o firemní strategii, firemní kulturu či o osoby manažerů. Je třeba si uvědomit, že lidi 

nemohu k učení nutit a ani jim v něm nemůžu bránit. Firma musí pro efektivní vzdělávání 

stanovit, co se lidé mají učit, naplánovat příležitosti pro usnadnění získávání zkušeností          

a zhodnotit, co funguje dobře a co bylo méně úspěšné.  

 

       Podporou rozvoje a osobního růstu pracovníků přispívá organizace ke zkvalitňování 

produkce, zefektivňování interních procesů a rozvoji organizace jako celku. Tím se podnikové 

vzdělávání stává rozhodujícím faktorem zvyšování konkurenční schopnosti organizací na 

dnešních trzích. Proces vzdělávání a rozvoje pracovníků vychází z vize, poslání, cílů, filozofie 

a kultury podniku, z jeho strategie a politiky řízení a rozvoje lidského kapitálu. Všechny tyto 

aspekty je třeba vzít v úvahu při provádění identifikace vzdělávacích aktivit. 

 

       Učení/vzdělávání a rozvoj lze definoval následujícím způsobem: 

„Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy                    

učení/vzdělávání a rozvoje. Jeho nejzávažnějšími výsledky pro podnik a podnikání jsou 

zvýšená efektivnost a udržitelnost organizace. V případě jednotlivců jsou výsledkem zvýšená 

schopnost, adaptabilita a zaměstnatelnost. Jde tedy o rozhodující podnikový proces jak 

v ziskových, tak i neziskových organizacích [3].“ 

 

Složkami tohoto procesu jsou učení se, vzdělávání, rozvoj a odborné vzdělávání 

(výcvik). Je třeba rozpoznat rozdíl mezi těmito termíny: 

 

- Učení se je proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Tuto změnu není 

možné ignorovat, jelikož tržní prostředí se neustále mění a je nutné se mu 

přizpůsobovat - kdo se neučí, není. Jde spíš o to, jestli se učíme dostatečně rychle. 

Člověk nebo organizace, která zaostává v učení se, upadá.  Učíme se nejen 
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organizovaně, ale i spontánně. Učení se je pojem, který zahrnuje více než jen rozvoj    

a vzdělávání. V zásadě můžeme rozlišit dva druhy učení – spontánní a záměrné 

(organizované). Pozornost je zaměřena spíše na organizované učení se, které je 

reprezentováno vzděláváním.  

 

- Rozvojem se myslí dosažení žádoucí změny pomocí učení. Rozvoj obsahuje záměr, 

který je podstatnou částí ohraničených a neohraničených rozvojových programů. 

 

- Vzdělávání je jeden ze způsobů učení se, organizovaný a institucionalizovaný způsob 

učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené – mají tedy svůj začátek a konec. Při 

koncipování vzdělávání v organizaci postupujeme systematicky [1]. Vzdělávání 

zaměstnanců v podniku má na starost personální oddělení. Vzdělávání se tak stává 

organizovanou a podnikem podporovanou záležitostí a zaměstnancům dává najevo, že 

si jich váží. Na náklady podniku má zaměstnanec možnost zvýšit si svou 

konkurenceschopnost na trhu.  

 

Učení je tedy oproti rozvoji a vzdělávání poněkud širší pojem, což je zřejmé                      

i z následujícího obrázku: 

 

Obr. 2.1. Vztah učení, rozvoje a vzdělávání [1]. 

 

Rozvoj zaměstnanců (který je součástí učení se zaměstnanců) spolu s hodnocením        

a odměňováním zaměstnanců, ovlivňuje výkonnost zaměstnanců. 
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.  

Obr. 2.2. Triáda řízení výkonnosti [1]. 

 

       Dostat do rovnováhy hodnocení, odměňování a rozvoj zaměstnanců je nelehkým 

úkolem a  závisí na řadě dalších podmínek, které jsou v každé organizaci individuální. Tyto 

podmínky vychází z  kultury organizace, její strategie a organizační struktury. V mnoha 

firmách jsou rozvoj a vzdělávání pojaty jako benefit pro vlastní zaměstnance, nikoliv 

vynucená samozřejmost. Ve vazbě na odměňování lze velmi zjednodušeně říct, že když 

dotyčný pracovník má vysoký podíl nenárokových složek mzdy, dostává se mu i vysokého 

podílu na rozvoji. S takovým pojetím se budeme setkávat především u organizací s kulturou 

vysokého výkonu a nákladovou strategií, které předdefinovávají personální strategii 

založenou na velké míře diferenciace[1].  

 

 

2.2. Úrovně učení 

 

Učení probíhá na 3 úrovních – individuální úroveň, skupinová úroveň, úroveň 

organizace. 

 

2.2.1. Individuální učení  

 

Aby došlo ke změně, je třeba získat nové znalosti, dovednosti a praktické vyzkoušení. 

Nové znalosti, nové dovednosti a jejich transfer do vlastní práce probíhají v kontextu, který 

tvoří především motivace, postoje a emoce. Existuje velké množství proměnných, které učení 

ovlivňují – musíme počítat například s kolísáním pozornosti či s křivkami učení                      

a zapomínání, které objasňují, že rychlost učení je pokaždé jiná. 
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V literatuře se uvádí, že člověk si zapamatuje: 

10% z toho, co čte, 

20% z toho, co slyší, 

30% z toho, co vidí, 

50% z toho co vidí a slyší, 

70% z toho, co sám říká, 

90% z toho, co sám říká a dělá. 

Hodnota této statistiky spočívá ve zdůraznění role aktivního zapojení na míru zapamatování 

[5]. 

2.2.2. Učení na úrovni skupiny 

 

Učením na úrovni skupiny není myšleno učení jednotlivců ve skupině, jak to může 

nastat například při výcviku a prezentačních dovednostech. Při učení na úrovni skupiny 

potřebujeme počítat s různými skupinovými procesy a rolemi, které významně ovlivňují 

efektivitu učení. Dochází k němu pomocí dělby rolí, které jsou nezbytné pro úspěšné 

zvládnutí různého zadání. Skupiny se vytváří, protože zadání není možné splnit jednotlivci, 

kteří by byli sériově zapojeni. Skupinové učení představuje především vytváření souhry mezi 

jejími členy. Skupiny, které si budují souhru, mohou být formální i neformální. 

 

 

 

Obr. 2.3. Role ve skupině (týmu) [1]. 
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  Obrázek popisuje čtyři kvality, ze kterých vychází nejrůznější typologie týmových 

rolí. Tyto čtyři kvality jsou tvořeny obsahem pojmů moc-výkon-vztahy-tvořivost. Moc může 

nabývat různých kvalit, od moci „nad“ k moci, která vytváří prostor pro druhé a dává 

orientaci. Tvořivosti můžeme rozumět jako schopnosti reflexe, ohlédnutí. I tým, který má jen 

tři členy,  potřebuje obsadit všechny role [1]. 

 

2.2.3. Učení na úrovni organizace, firmy 

 

Cílem této úrovně učení je vybavit organizaci takovými předpoklady, které ji 

napomohou k docílení předem stanovených úkolů, jež vyplývají z vnějšího prostředí. Při 

organizačním učení se jedná především o učení za chodu, učení se z vlastních zkušeností         

a hledání nových možností. K učení je potřeba fungovat jako otevřený dynamický systém. 

Organizace musí být otevřená vnitřním i vnějším podnětům. Uvnitř organizace musí být 

vytvořeno bezbariérové prostředí, díky kterému budou všichni zaměstnanci pociťovat stejnou 

možnost vzdělávat se -  nebudou hranice typu „my a oni“. 

 

2.3. Strategie rozvoje a vzdělávání  

 

Strategie rozvoje a vzdělávání je závislá na nadřazených strategiích, kterými jsou 

personální strategie a business strategie. Je nutné dopředu vědět, zda sestavujeme strategii 

rozvoje  a vzdělávání pro „organizaci na jedno použití“ nebo pro „revitalizující organizaci“.  

 

Organizace na jedno použití jsou stavěny na omezenou dobu – dokud nosný produkt bude 

rentabilní. Obvykle nemají vývoj a jejich životnost je v souladu se záměrem omezená. Proto 

se orientují na práci s hotovými lidmi, které není třeba dále rozvíjen a vzdělávat. Firma 

preferuje minimální investice do svých zaměstnanců. Strategie rozvoje a vzdělávání je zde 

velmi jednoduchá. 

Revitalizující se organizace reaguje podstatně pružněji na vnější podmínky. Strategie 

rozvoje a vzdělávání je zde daleko propracovanější a složitější. U středních a větších firem 

budou nacházet své uplatnění specialisté na rozvoj a vzdělávání.  
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Obr. 2.4. Strategický staffing [1]. 

 

Ze schématu je patrné, že v rozvoji a vzdělávání věnujeme hlavní pozornost lidem, 

kteří jsou v pozicích, kde mohou přinášet velkou přidanou hodnotu a přitom jsou velmi 

obtížně nahraditelní – nejsou běžně dostupní na trhu práce. U lidí, kteří mají předpoklady 

přinášet velkou přidanou hodnotu, ale jsou běžně dostupní na trhu práce, budeme volit jinou 

strategii [1].  

 

Strategii rozvoje a vzdělávání u revitalizujících se organizací koncipujeme podle tří 

základních os: 

- Strategie organizačního rozvoje a rozvoje jedince – jak rozvoj organizace, tak          

i rozvoj lidí vede ke zvýšení výkonnosti celé firmy. Je třeba věnovat pozornost oběma 

věcem zároveň. V praxi je však typické, že je dáván větší důraz na jedno než na druhé. 

 

- Strategie diferenciace a integrace – efektivní řízení výkonnosti je možné jen na 

základě diferenciace. Podstatou diferencujícího přístupu je vytvoření kritérií, na 

základě kterých sestavujeme rozvojový program. Díky tomu je program záměrný        

a rozlišující potřeby organizace či vlastního příjemce. Naopak u integrační strategie 

jde o poskytnutí možnosti rozvoje všem zaměstnancům, bez ohledu na jejich pracovní 

pozici či výkonnost. 

 

- Strategie velkého skoku a plynulého zlepšování  - každé učení má za cíl přinést 

změnu. Jakého charakteru bude změna, záleží na přístupu. V zásadě můžeme chtít 

změny docílit velkým skokem (při potřebě velké změny v krátkém čase) nebo 

plynulým zlepšováním. Plynulé zlepšování vychází z japonského managementu 
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(metoda kaizen). Pomocí této metody dochází ke zlepšování záměrně, nepřetržitě        

a s velkou důsledností [1]. 

 

 

2.4. Rozvoj lidských zdrojů a organizační struktura  

 

       V malých firmách zodpovídá za rozvoj lidských zdrojů manažer, který vede své 

podřízené zaměstnance  a nepotřebuje k tomu personalistu. Ve středních firmách je vytvořeno 

již nevelké personální oddělení. Není příliš vnitřně členěno. Ve velkých firmách se setkáváme 

s členitějšími modely řízení rozvoje lidských zdrojů. Také tedy odpovídá za rozvoj svých lidí 

manažer, ale má k tomu různě zaměřené personalisty. V poslední době se uplatňuje 

trojsložkový model, který nahrazuje tradiční model. 

       V tradičním modelu je činnost personálního oddělení centralizovaná nebo 

decentralizovaná. Tradiční model spíše akceptuje „produktově“ orientované oddělení řízení 

lidských zdrojů. Centralizované personální řízení  nabízí jednotu personálního řízení, ale 

často bývá odtržené od reálných problémů jednotlivých závodů a produkuje například 

tréninky, které nemají jasnou návaznost na praxi. 

Decentralizované personální řízení vychází ze znalosti prostředí, ale je nákladnější                  

a obtížnější  zabezpečit jeho jednotnost v celé firmě.  

 

Trojsložkový partnerský model odpovídá potřebám zákaznicky orientovaného útvaru 

řízení lidských zdrojů. Zákaznická orientace je směřována na manažery. Partnerský model 

především umožňuje těsnější napojení na vlastní předmět podnikání přes business partnery. 

Překonává hlavní nevýhody tradičního modelu.  

 

 

Obr. 2.5. Partnerský trojsložkový model činnosti personálního oddělení [1]. 
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HR Business Partners neboli business partneři jsou v těsném kontaktu s manažerem - 

jsou jejich poradci v oblasti řízení lidských zdrojů. Jejich hlavní rolí je identifikace problému 

k řešení a spolupráce se specialisty z kompetenčního centra. Centers of excellence jsou 

personalisté v roli specialistů. Jejich hlavními činnostmi jsou personální marketing, nábor       

a výběr, hodnocení a odměňování, rozvoj a vzdělávání. HR Service Center poskytuje 

nezbytnou administrativní podporu a má obvykle ve své působnosti personální administrativu, 

informační systémy lidských zdrojů a správu zaměstnaneckých benefitů [1]. 

 

2.5. Cyklus vzdělávání 

 

Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře organizované 

systematické vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky 

vzdělávání, sledující cíle strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační     

a institucionální předpoklady vzdělávání [4]. 

 

V praxi je přijímán cyklus vzdělávání, který má čtyři fáze: 

- Identifikace potřeby vzdělávání pracovníků organizace. 

- Plánování vzdělávání. 

- Realizace vzdělávacího procesu. 

- Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů. 

 

 

 
 

Obr. 2.6. Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace [4]. 
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2.5.1. Identifikace potřeby vzdělávání pracovníků organizace  

 

Identifikace potřeb je prvním krokem v plánování vzdělávání. Je nejdůležitější fází      

v projektování vzdělávacích aktivit. Této části musí být věnována největší pozornost, neboť 

chybné identifikování potřeb se promítne v dalších fázích a hlavně v konečné realizaci 

firemního vzdělávání. Shromažďujeme informace o současném stavu znalostí a dovedností 

zaměstnanců, o výkonnosti jednotlivců a týmů. 

 

Identifikace dává odpověď na takové otázky, jako: 

- Je výkonnost v předmětných dovednostech opravdu nezbytná? 

- Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládání těchto dovedností? 

- Podporuje ve skutečnosti management požadované chování? 

- Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují [2]?  

 

Jde o velmi náročnou fázi cyklu vzdělávání a to především z toho důvodu, že 

kvalifikace a vzdělávání jsou obtížně kvantifikovatelné vlastnosti člověka. 

 

Při identifikaci vzdělávacích potřeb sbíráme informace pomocí analýzy vzdělávacích 

potřeb. Tato analýza v podstatě spočívá ve shromažďování informací o současném stavu 

znalostí, schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku. Tyto 

informace následně porovnáváme s požadovanou úrovní.  

 

      Analýza potřeb vzdělávání je vždy prvním krokem, pokud se rozhodneme zvyšovat 

kvalitu personálu pomocí vzdělávacích aktivit. Při provádění identifikace vzdělávacích aktivit 

je třeba vzít v úvahu poslání podniku, jeho vize, cíle, filozofii a kulturu podniku. Analýza se 

zaobírá    i otázkami organizační či procesní povahy, které nejsou vzděláváním řešitelné, ale 

narušují plynulé dosahování podnikových cílů. Zohledňujeme také podnikatelské prostředí, ve 

kterém se podnik nachází. Potřeby vzdělávání by měly být analyzovány u organizace jako 

celku (podnikové potřeby), dále u útvarů, týmů (skupinové potřeby) a v neposlední řadě 

také u jednotlivých pracovníků (individuální potřeby). Tyto tři uvedené oblasti jsou 

navzájem propojeny. Specifikovat potřeby v rámci různých útvarů či oddělení je možné 

pomocí analýzy firemních potřeb.  
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Obr. 2.7. Analýza potřeb vzdělávání – oblasti a metody [4]. 

 

      Analýzou odhalíme výkonnostní mezeru, která představuje rozdíl mezi požadovanou 

úrovní výkonnosti a současnou dosahovanou výkonností. Tuto mezeru se podnik snaží 

minimalizovat pomocí vhodného vzdělávacího programu. Budoucí potřeby vzdělávání 

můžeme zjistit pomocí informačních zdrojů, jako je například strategický podnikový plán, 

informace o změnách v konkurenčním prostředí, o nových technologiích a systémech,            

o změnách v řízení výkonnosti atd. 

 

      Podnik by se ale také vedle určení této výkonnostní mezery měl zabývat rozpoznáním             

a uspokojováním potřeb rozvoje – přípravou lidí na to, aby byli schopni a ochotni brát na sebe 

další povinnosti a odpovědnosti, zvyšováním všestranných schopností, přípravou lidí na to, 

aby byli připraveni na nové požadavky práce, víceoborovostí či flexibilní kvalifikací               

a přípravou lidí na to, aby byli v budoucnosti schopni přebírat vyšší úroveň odpovědnosti         

a pravomocí [3] . 

 

      Na konci této fáze víme, co bude předmětem rozvojové a vzdělávací aktivity a kdo 

budou aktivní příjemci. 

 

2.5.2. Plánování vzdělávání 

 

Výstupem předešlé fáze, během níž  analyzujeme potřeby vzdělávání, je vypracovaný 

návrh vzdělávacího programu. Tento program je charakterizován jako proces přípravy 

učebních osnov a materiálů, které  vycházejí z požadavků vzdělávání a rozvoje. Ve své 

finanční podobě vymezuje oblasti, na než se během vzdělávání společnost zaměřuje.  
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Dobře vypracovaný plán vzdělávání odpovídá na tyto otázky: 

- Jaké vzdělávání musí být zabezpečeno? (obsah), 

- Komu? (jednotlivci, skupině, zaměstnání, povolání, kategorie, kritéria výběru 

účastníků), 

- Jakým způsobem? (na pracovišti při výkonu práce, mimo pracoviště, metody 

vzdělávání, didaktické pomůcky, učební texty, režim vzdělávání), 

- Kým? (interní či externí vzdělavatelé, organizace sama, vzdělávací instituce), 

- Kdy? (termín, časový plán), 

- Kde? (místo konání), 

- Za jakou cenu, s jakými náklady? (rozpočtová stránka plánu), 

- Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých vzdělávacích 

programů? (metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy se bude hodnotit)[4]. 

 

      Vzdělávací program je třeba vytvářet zvlášť pro každého pracovníka. Měl by také 

pružně reagovat na nové potřeby vzdělávání a na nutné změny. Každý program má předem 

stanovené cíle, kterých má být po dokončení vzdělávání dosaženo. Proces tvorby plánu se 

skládá z těchto fází: 

- Přípravná fáze – zahrnuje specifikaci potřeb, analýzu účastníků a stanovení cílů 

vzdělávacího projektu. Cíle slouží jako měřítko a milníky dosahovaných výsledků. 

Důležité je jasně rozlišovat mezi záměry a cíly. Jednotlivé cíle můžeme dělit na cíle 

specifikace požadovaného výsledného chování, standardy, jichž je třeba dosáhnout,    

a na ty, které se týkají podmínek projektu. 

 

- Realizační fáze – představuje vývoj a zpracování jednotlivých etap vzdělávacího 

projektu a vlastní realizaci ve formě úkolů a stanovení pořadí témat. Jde o určení 

způsobu, jímž bude vzdělávání probíhat. Na počátku jsou stanoveny vhodné techniky 

vzdělávání a rozvoje. Při volbě technik je třeba brát v úvahu lidský faktor, počet 

účastníků, priority podniku, podmínky podniku při uvolňování zaměstnanců, možné 

obavy účastníků a potřeby vzájemné spolupráce mezi lektorem a účastníkem. 

 

- Fáze zdokonalování – v této fázi dochází k průběžnému hodnocení jednotlivých etap 

vzdělávacího programu vzhledem ke stanoveným cílům. Jsou hledány možnosti 

zlepšení celého procesu vzdělávání za využití vhodných technik a hodnotících 

modelů. Důležité je také prověřování informací účastníků o akci, úrovně 
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organizačního zajištění včetně ubytování a stravování, zajištění dopravy, ekonomické 

nákladovosti  a vhodnosti vybraných lektorů [2]. 

 

Plán vzdělávání by měl poskytnou odpověď na otázky jako například jaké téma 

vzdělávání je třeba zajistit, jaká bude cílová skupina účastníků, jaké metody a techniky budou 

použity, kterou vzdělávací instituci přizveme ke spolupráci, časový rámec vzdělávání, kde se 

vzdělávání uskuteční a jaké jsou náklady na vzdělávání. 

    

Jedním z nejdůležitějších kroků plánování vzdělávání pracovníků je volba metod 

vzdělávání. Metody vzdělávání rozdělujeme do dvou skupin: 

- Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce (metody     

„on the job“) – do těchto metod řadíme coaching, mentoring, pověření úkolem, 

rotace, pracovní porady atd. 

- Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště (metody „off the job“)          

– do metod používaných mimo pracoviště patří workshop, brainstorming, 

simulace, hraní rolí, assesment centre, přednáška, případová studie atd. 

 

 Také do této fáze patří zabývání se rozpočtem a výběrem dodavatele celého vzdělávání. 

 

2.5.3. Realizace vzdělávacího procesu  

 

K vlastní realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit je možné přejít po ukončení fáze 

plánování. Vzdělání se realizuje v souladu s plánem podnikového vzdělávání. Zaměstnancům 

je třeba při vzdělávání  poskytnout pomoc a podporu, kterou zajišťují linioví manažeři. V celé 

organizaci je třeba zavést v podniku takovou atmosféru, že manažeři a zaměstnanci budou ve 

vzdělávání vedeni a povzbuzováni.  

 

 Realizace vzdělávání má tři fáze: 

- fáze přípravy – projekt vzdělávací akce je již připraven a nyní je nutné 

podniknout všechny potřebné kroky k tomu, aby mohl být projekt realizován 

(připravit lektora, učební materiály či pomůcky), 

- vlastní realizace – tuto fázi tvoří zahájení, monitorování průběhu či řešení 

nenadálých situací, přičemž vše začíná příchodem lektora na místo konání 

vzdělávání, 
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- transfer – v rámci této fáze jsou navrženy aktivity, které budou následovat těsně 

po skončení daného kurzu a spadají sem také první dny po kurzu (zpracování 

fotodokumentace z kurzu, videozáznamy, know-how) [6]. 

 

Fáze realizace se skládají z několika prvků, mezi něž patří: 

- Cíle stanovené na základě určených potřeb vzdělávání. 

- Program, který se skládá z časového harmonogramu, obsahu, seznamu použitých 

metod a pomůcek. 

- Motivace zaměstnanců k učení a zvyšování vlastního potenciálu. 

- Metody užité v souvislosti se vzděláváním, které napomáhají dosažení   

stanovených cílů. 

- Účastníci, kterým je vzdělávání určeno. 

- Lektoři realizující vzdělávání [2]. 

 

 

 

Obr. 2.8. Prvky procesu realizace vzdělávání [2]. 
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2.5.4. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů  

 

Tato fáze je závěrečnou a také nejdůležitější částí vzdělávacího cyklu. Tím že 

vyhodnocení provedeme, zjistíme účinnosti celého vzdělávacího procesu a také se 

přesvědčíme, zda realizovaná vzdělávací aktivita naplnila svůj cíl. Vyhodnocením se snažíme 

změřit celkový přínosy či náklady procesu.Vyhodnocení vzdělávání plní hned několik funkcí. 

Jednou z nich je vyhodnotit efekt plynoucí se vzdělávání v souvislosti s náklady do něj 

vloženými. Při srovnání vzdělávání s jinými investicemi se zjišťuje, zda vzdělávání 

představuje efektivnější investici, která umožní vyzískat ze současných podnikových aktiv 

více.  

Vyhodnocování také napomáhá k odstranění pochyb ze strany manažerů, kteří 

rozhodují o potřebách vzdělávání.  

 

  Jde o velmi náročnou fázi celého procesu, jelikož je třeba získat velké množství 

informací – to je náročné jak časově, tak i finančně. Informace je třeba získat jak od 

samotných účastníků vzdělávacího procesu, managementu podniku, tak i od lektorů, kteří 

vzdělávání realizovali a následně je zpracovat. Pokud však vyhodnocování bude věnována 

dostatečná pozornost, podnik bude vědět, jak se podařilo splnit na začátku stanovené cíle        

a tedy jak efektivní proces vzdělávání byl. Vyhodnocením se také zaměstnancům dostane 

pocitu, že celý proces nebyl „zbytečnou ztrátou času“, ale že firmě opravdu na výsledcích 

záleží a přisuzuje jim dostatečnou pozornost.  

 

Je nutno velmi pečlivě změřit výkonnost a práci zaměstnanců před samotným 

vzdělávání, ať máme následně výsledky procesu vzdělávání s čím srovnávat. 

 

Zjištěné výsledky měření dostávají všechny zainteresované strany – účastníci 

vzdělávací aktivity, lektoři, nadřízený lektora, manažer rozvoje lidských zdrojů, nadřízený 

účastníků vzdělávací aktivity. 

 

           Správné posouzení efektů vzdělávání v procesu vyhodnocování je ve velké míře 

ovlivňováno zvolenými kritérii vyhodnocování. Pro zvýšení objektivity a přesnosti tohoto 

procesu je vhodné zvolit vyšší počet kritérií. Obecně je možno kritéria vyhodnocování 

rozdělit do dvou základních skupin: 
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- Vnitřní kritéria souvisejí s obsahem vzdělávacího programu. Může to být například 

reakce účastníků, tj. jejich vlastní hodnocení průběhu školení. Toto kritérium však 

nemusí být nejvhodnější, neboť nepostihuje kvalitu dovedností ani změny 

v pracovním chování. 

- Vnější kritéria se vztahují ke konečnému cíli celého vzdělávacího procesu. Patří 

k nim například hodnota výkonu, změna v objemu prodeje, změna v nákladech. Měří 

tedy některé aspekty výkonu. Vnější kritéria přinášejí dva druhy problémů. Obtížně se 

měří ve stejných kvantifikovatelných jednotkách jako náklady a těžko se zjišťuje, zda 

změny ve výkonu podniku byly způsobeny právě vzděláním [2] . 

 

Stanovení vhodných kritérií hodnocení je základním problémem při vyhodnocování 

výsledků vzdělávání i vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu. 

 

2.5.4.1.  Modely vyhodnocování vzdělávání 

 

      Podle kritérií, které se podnik pro vyhodnocování vzdělávacích procesů rozhodl 

použít, byly navrženy modely vyhodnocování vzdělávání. Tyto modely jsou tvořeny 

soustavou několika kroků či stupňů. Na každém stupni se využívají konkrétní metody. 

Jedním z modelů vyhodnocování vzdělávání je model, který navrhl David Simmonds. 

Jeho model je složen ze tří kroků: 

1. Interní validace – cílem je zjistit, zda vzdělávací program dosáhl svých cílů 

zaměřených na změnu chování. Jde o hodnocení vzdělávacího programu s cílem 

posouzení kvality vzdělávací aktivity. 

2. Externí validace – cílem je zjistit, zda cíle zaměřené na změnu v chování byly 

realisticky založené a zda vyplynuly z přesné vstupní identifikace vzdělávacích potřeb, 

a to ve vztahu ke kritériím efektivity, která podnik přijal. Hodnocení je zaměřeno na 

posouzení zlepšení výkonu účastníka vzdělávání. 

3. Evaluace – je posouzením celkové hodnoty vzdělávacího systému nebo konkrétní 

akce v sociálních a ekonomických kategoriích. Jde tedy o hodnocení kvality a dopadu 

vzdělávací akce s cílem zvýšení celkového přínosu pro podnik [2]. 
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Hamblin definoval pětiúrovňový model vyhodnocování: 

- Úroveň 1 – reakce školených osob na zážitky ze vzdělávání, co si myslí         

o užitečnosti vzdělávání, o lektorech a tématech. Zjišťování toho, co by 

změnily nebo doplnily. 

- Úroveň 2 – hodnocení poznatků spočívá ve zjišťování, čemu se školené 

osoby naučily. Jaké nové znalosti a dovednosti v procesu vzdělávání získaly 

nebo k jakým změnám v postojích u nich došlo. 

- Úroveň 3 – hodnocení pracovního chování se týká míry, v níž absolventi 

uplatňují svoje poznatky při výkonu práce. Spočívá rovněž v odhadu, do jaké 

míry absolventi aplikují nové poznatky a zkušenosti i mimo pracoviště. Pokud 

vzdělávání probíhalo při výkonu práce, měl by být jen malý rozdíl mezi tím, co 

se člověk naučil, a jeho pracovním chováním. 

- Úroveň 4 – hodnocení na úrovni organizační jednotky zjišťuje dopad 

v pracovním chování na fungování a výsledky organizační jednotky, v níž jsou 

absolventi vzdělávání zaměstnáni. Zjišťování se opírá o zlepšení výstupu, 

produktivity, kvality, zvýšení prodeje, ve skutečnosti jde tedy o zjištění, co 

dobrého přinesla změna v pracovním chování oddělení nebo jiné organizační 

jednotce, v níž daná osoba pracuje. 

- Úroveň 5 – hodnocení konečné hodnoty se zaměřuje na zjišťování, jaký 

prospěch má ze vzdělávání podnik jak celek z hlediska vyšší ziskovosti, růstu 

apod. [2]. 

 

2.6. Motivace ke vzdělávání 

 

Každý člověk věnuje vzdělávání rozdílné množství pozornosti. Zaměstnance musíme 

k učení dostatečně motivovat. Existuje řada různých motivačních faktorů, proto je třeba mít 

vhodný systém motivace zaměstnanců ke vzdělávání. Motivovat můžeme například vyšším 

platovým ohodnocením, získáním kvalifikace, pracovním postupem, udržením pracovního 

místa, získáním sociálních výhod apod. 

Motivace ke vzdělávání poskytuje zaměstnanci odpověď na otázky typu: 

- Jak moc je pro mě mé zaměstnání důležité? 

- Jak je pro mě důležité znát tyto informace? 

- K čemu mi vzdělávání bude? 

- Co z toho budu mít já [8]? 
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V každé fázi vzdělávacího cyklu je motivace zaměstnanců odlišná. Působí na ni 

hodnota, kterou zaměstnanci přisuzují vzdělávacím aktivitám ve vztahu ke svému 

současnému pracovnímu zařazení a budoucí kariéře, náročnost úkolů v rámci vzdělávacích 

aktivit. Dalším faktorem, který na motivaci působí, je okolnost, zda program kurzu vychází 

ze zjištěných potřeb vzdělávání, nebo jde jen o jednorázovou akci bez zohlednění 

vzdělávacích potřeb účastníků [2] . 

 

2.7. Vlivy a trendy ve vzdělávání 

 

      Také v  oblasti vzdělávání je patrná snaha o neustálé zlepšování a vylepšování 

postupů, aby co nejlépe odpovídaly nastávajícím změnám. Je třeba zajímat se o to, co nového 

se v oblasti vzdělávání děje. V posledních letech je patrný stále se zesilující tlak na to, aby 

rozvoj a vzdělávání prokazatelně vedly ke zvýšení výkonnosti a s tím ruku v ruce jdoucí trend 

mířil k validnímu měření efektivity.  

 

Mezi současné trendy řadíme [1]: 

1) Just-in-time ve vzdělávání – snaha o co nejmenší zásoby a to jak ty hmotné i nehmotné. 

Filozofií je co nejštíhlejší firma. Kurzy ve firmě rozdělíme na standardní a zakázkové.           

U standardních kurzů je snaha o zeštíhlení. Reaktivní přístup u obou forem kurzů je 

podstatou tohoto trendu. Just-in-time má podobu kurzu, který je poskytnut vždy v pravý 

čas. U zakázkových řešení má podobu vylaďování formy a u standardních kurzů 

nezbytného „minima“ nutného pro fungování.  

2) Standardizované kurzy – tyto kurzy mají za úkol osvojit si základní znalosti                    

a dovednosti, bez nichž by mohla klesnout celková výkonnost. Musí být zajištěno 

poskytnutí nutných základních dovedností většině lidí. Kurzy mohou mít podobu 

katalogových kurzů, které představují standardizované řešení do zásoby. Druhou možnou 

formou jsou e-learningové kurzy, pomocí nichž se ke každému dostává naprosto stejné 

sdělení. 

3) On-line nákupy vzdělávacích aktivit – tyto nákupy jsou realizovány na internetových 

aukcích a to většinou za velmi příznivou cenu. Podle požadavků například na lektory, 

cenu, obsah vzdělávání, si firma vybere vyhovující firmu, která školení provede. 

4) Důraz na diferenci a zakázková řešení – bez diference není možné zvyšovat výkonnost        

a efektivitu. V oblasti vzdělávání se diferenciace uplatňuje jako motivační nástroj.  
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5) Aktuální a perspektivní témata vzdělávání – výběr tématu vzdělávání bude ovlivněn 

situací, v níž se bude firma nacházet. Do budoucna se očekává, že trendovými tématy 

budou rozvoj a trénink commitmentu, akční styly, change management, emotion 

management  a rozvoj a trénink kreativních přístupů. 

6) Přístup od „kusovek“ k celostnímu vzdělávání – jde o přechod od izolovaných 

vzdělávacích aktivit, kterých se účastní pouze jedinec, k zapojení celé firmy do tohoto 

vzdělávání. Díky tomu dochází k učení všech, aniž by museli být na školení. Vznikne tedy 

celostní přístup ke vzdělávání, který je označován jako učící se organizace. 

7) Učící se organizace - vychází z myšlenky, že chceme-li mít efektivní = systematicky se 

rozvíjející společností, musí být všichni pracovníci schopni se učit. Důležitým bodem je 

vtažení lidí do děje, plánování rozvoje organizace, vzdělávání, motivace. Lidé jsou 

průběžně připravováni na různé možnosti vývoje organizace a jsou vedeni ke stálému 

hledání nových příležitostí a zavádění změn. 

 

Učící se organizace 

 

       Tato forma řízení společnosti přesouvá odpovědnost za vzdělávání z organizace na 

pracovníka a zvyšuje svůj zájem o ně. Aktivním prvkem je každý zaměstnanec. Aktivita jde 

od něj zevnitř, školení jsou již jen důsledkem jeho fungující schopnosti učit se a jsou pouze 

jedním ze způsobů, jak se učit. Další způsoby jsou učení se přímo z konkrétních zkušeností, 

od kolegů, od jiných firem, studium knih atd. Vše vede k jedinému cíli: dělat věci lépe - jinak 

než konkurence.  

 

       Vývoj managementu se ubírá od direktivního k participativnímu přístupu k vedení 

společnosti. Znamená to, že rozhodování a řízení společnosti se již neúčastní pouze vedoucí, 

ale všichni členové týmu. U této formy  řízení společnosti je manažer tím člověkem, který 

řídí, plánuje, vyhodnocuje činnost a implementuje změny. Měl by umět vést své zaměstnance 

k připravenosti na změny, k iniciativě a snaze ke stálému zlepšování. 

       

       Vytváření učící se organizace je vhodné především pro společnosti, které potřebují 

realizovat změny, motivovat zaměstnance, zainteresovat je na dění ve společnosti, rozvíjet 

kreativitu, inovační schopnosti a systémové myšlení zaměstnanců, posílit spolupráci               

a výměnu znalostí mezi členy týmu nebo rozvíjet systém managementu znalostí. 
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       Aby učení opravdu sloužilo ke zlepšování výsledků práce je třeba, aby učení bylo 

součástí všech fází projektu a všech činností ve společnosti. Toho docílíme tím, že zásady 

učící se organizace implikujeme od realizace nahodilých vzdělávacích aktivit zaměřených na 

jedince, přes plánované série vzdělávacích aktivit a komplexní přístup ke vzdělávání, kdy na 

sebe jednotlivé aktivity navazují a v mezidobí jsou realizovány dílčí úkoly do stavu, kdy se 

učí všichni, aniž by se účastnili školení. Neustále musíme mít také na paměti, že učení má 

především pomoci dosáhnout výsledků. 

    Peter Senge popsal jednoduchý princip, kterým docílí toho, že učení bylo součástí 

všech fází projektu a všech činností ve společnosti: 

       

 

Obrázek 2.9.  Zavedení učení do činností společnosti [10]. 

 Učit se před - Existuje velká pravděpodobnost, že někdo - uvnitř firmy nebo mimo ni 

- už něco podobného dělal před vámi. 

 Učit se během - Je pravděpodobné, že to co dosud děláme, povede k plánovaným 

výsledkům? Jaké poučení si můžeme vzít z toho, co jsme doposud dělali? Děje se to, 

co jsme zamýšleli? 

 Učit se po - Když něco děláme znovu, jak bychom to mohli udělat lépe, než minule? 

A jak bychom mohli naše poznatky a zkušenosti zaznamenat a dát na vědomí 

ostatním? A kdo by vlastně mohl využít toho, co jsme se naučili [10] ? 

 

Základní charakteristiky učící se organizace 

 

 

        Senge, který vytvořil tento termín, charakterizoval učící se organizaci za organizaci 

„kde lidé soustavně rozšiřují své schopnosti vytvářet výsledky, které si opravdově přejí, kde 
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jsou pěstovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se svobodně formulují a stanovují 

kolektivní aspirace a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně“ [3] . 

 

Učící se organizaci charakterizují následující parametry:  

 Zaměstnanci jsou chápáni jako zdroj informací a znalostí.  

 Vyjadřuje se otevřená podpora kreativitě a inovacím.  

 Využívá se synergických efektů (více hlav víc ví). 

 Organizační struktura je velmi plochá.  

 Podporuje se otevřená komunikace.  

 Rozhovory vedené např. u nápojového automatu nejsou chápány jako ztráta času.  

 Maximálně se podporuje týmová práce i spolupráce mezi útvary [11]. 

 

       Principem „učící se organizace“ není to, aby se co nejvíc naučil jedinec. Organizaci 

jde o zapojení co největšího počtu lidí do procesu vzdělávání. Je zapojen každý - od manažerů 

až po dělníky. Účast na řízení, rozhodování, zdokonalování a učení se již není pouze 

záležitostí managementu – účastnit se musí prostě všichni členové společnosti. 

 

       Každému zaměstnanci je otevřena možnost účastnit se na jakémkoliv rozvojovém 

programu.  Systém musí být ale nastaven tak, aby nenastal dojem,  že vzdělání je  „rozdávalo 

na potkání každému“. Zájem, snaha a úsilí o vzdělání musí vycházet od samotného 

zaměstnance. Vznikne-li větší poptávka po určitém organizovaném učení se, je třeba mít 

připravená nominační kritéria, která na základě posouzení chování a výkonu kandidátů 

rozhodnou, který ze zaměstnanců se nakonec učení zúčastní. Tyto kritéria musí být čitelná, 

předpověditelná a musí dát každému stejnou příležitost.  Také musí být všem známa předem. 

 

Podle Argyrise a Schona existují dva základní modely organizace: 

 

1.  Organizace se učí pomalu a těžce - změny jsou obtížné, základem je učení       

              s jednoduchou zpětnou vazbou. 
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Obrázek2.10. Učení s jednoduchou zpětnou vazbou [12] . 

 

 

      2.  Organizace se učí rychle a snadno - změny nejsou problém, základem je učení      

           z dvojitou zpětnou vazbou. 

 

 

Obrázek 2.11.  Učení s dvojitou zpětnou vazbou [12]. 

 

 

       Každá společnost, která se rozhodne pro tuto formu řízení, má na začátku jisté 

představy a očekávání. Tyto představy a očekávání se mohou ale lišit. Vždy záleží na tom, co 

vedení od tohoto kroku očekává a na co se při jeho zavádění zaměřuje. Obecně můžeme 

dopady plynoucí z této formy řízení organizace rozdělit na pozitivní a negativní dopady. 

 

 

Pozitivní dopady 

 

  Pokud porovnáme učící se organizaci s „klasickou organizací“, asi nejpodstatnějším 

přínosem je skutečnost, že zaměstnanec si sám plánuje osobní a profesionální rozvoj. Za svůj 

rozvoj také sám odpovídá. Všichni zaměstnanci mají stejnou možnost účastnit se 

organizovaného učení. Další z pozitivních věcí na učící se organizaci je to, že vzdělávání 

neprobíhá jen  na školeních - důležité je i mezidobí, ve kterém probíhá sdílení zkušeností. 
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Zaměstnanec se také nemusí „vzdalovat“ od své práce, protože vzdělávání se nejčastěji 

realizuje on-the-job tréninkem. 

       Značné výhody jsou spojeny i s osobami, které zaměstnance učí. Lektorskou dvojici 

tvoří interní a externí lektor, kteří se společně podílejí na vzniku vyučovaného programu. 

Nedochází tak tedy k sestavování programů „na klíč“, kdy jen vzdělávací firma připraví 

program podle požadavků zadavatele a o samotné společnosti, které tento program sestavuje, 

má minimální znalosti. 

 

       „Učící se organizace“ zavádí diferencializaci ve vzdělávání v tom slova smyslu, že 

netrvá na tom, aby byli všichni zaměstnanci ve znalostech a dovednostech na stejné úrovni. 

Pokud je některý zaměstnanec slabší než ostatní, bude mu sníženo množství požadovaných 

znalostí      a naopak – je-li někdo dobrý, bude mu přidáno. 

 

Negativní  dopady 

 

       Negativní dopady plynoucí společnosti z „učící se organizace“ do značné míry 

ovlivňuje přístup vedení a zaměstnanců. Vedení společnosti musí mít nepředstíraný zájem na 

fungování této formy řízení společnosti – musí ji podporovat, dbát na dodržování nastaveného 

systému, kontrolovat dodržování a snažit se co nejdříve případné nežádoucí stavy odstranit. 

Také ostatní zaměstnanci musí být zainteresováni a vědomi si výhod plynoucích z této formy 

řízení organizace. Je nutné vytvořit společnou kulturu a atmosféru spolupráce. 

 

 

Rozhodne-li se společnost stát “učící se organizací”, musí v první řadě hledat 

problémové oblasti a příčiny,  které tvoří bariéry k dosahování lepších výsledků. Jde o hledání 

toho, co je potřebné a zároveň možné zlepšit procesy učení se a rozvoje. Zjednodušeně se dá 

říci, že jde   o zjištění nepsaných pravidel a norem, které ve společnosti existují a které 

pracovníci akceptují a dodržují. Mohou to být normy týkající se osobní hrdosti na příslušnost                  

k organizaci, příslušnosti k týmu, rozvoje pracovníků, kolegiálních vztahů, vedení lidí, 

komunikace, vztahů k zákazníkům, inovací a změn apod.  

 

          Ve společnosti je nutné provést analýze učících se potřeb. Jakmile zjistíme, co je 

potřeba zaměstnance učit, je vypracován plán učení a rozvoje. Po jeho realizaci následuje 

vyhodnocení a přechod opět k prvnímu kroku, ale tentokrát ve zlepšené kvalitě. Celý tento 
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proces předpokládá ochotu vrcholového managementu začít velmi otevřeně s pracovníky 

komunikovat i o problémech, které firma má a přijatelnou formou jim je objasňovat. 

       Zaměstnanci musí cítit, že jejich zapojení se do tohoto projektu přináší          

výsledky  – například v podobě kariérního  růstu, finanční odměny nebo jen slovního 

vyjádření uznání od vedoucího pracovníka. Také musí být zajištěna rovná příležitost 

k rozvoji zaměstnanců – nastaven spravedlivý systém, podle kterého jsou zaměstnanci 

k učení vybíráni.  

 

Stádia přechodu k učící se organizaci můžeme definovat ve třech krocích:  

1. Dolní úroveň – řešení problémů Rozvoj kompetencí je chápán jako prostředek 

zavádění nových postupů při řešení problémů, které umožní, aby podnik uspokojil 

své vlastní potřeby. Neexistuje evaluace nebo radikální reorganizace existujících 

řídicích a organizačních strategií. Dopad rozvoje kompetencí se omezuje hlavně na 

úroveň dělníků. Inovace jsou zaváděny, aniž by se výrazně transformovala 

struktura a management.  

2. Střední úroveň – organizační model Přijetí organizačních modelů nebo strategií 

managementu, jako je např. komplexní management jakosti (TQM – Total Quality 

Management), vyžaduje rozvoj organizační úrovně, zahrnující všechny manažery    

a zaměstnance. Ústředním rysem této změny je přijetí externího   organizačního 

modelu. Ke změně dochází na úrovni struktur a organizace. 

3. Nejvyšší úroveň – vizionářská perspektiva Tato perspektiva vyžaduje radikální 

posun podnikových hodnot týkajících se rolí a povinností všech zaměstnanců        

v dosahování podnikatelských cílů. Realizace nové vize podniku je založena na 

kompetenci pracovních sil. Výkonný ředitel podniku hraje klíčovou roli ve 

formulování nové vize a v získání celopodnikového souhlasu s jejím přijetím [4]. 

 

       V celém projektu nesmí být zapomenuto stanovit dostatečné kontrolní opatření, které 

v případě nežádoucího stavu – odklonu od plánu učení se a rozvoje – na tuto skutečnost 

upozorní. Může jít například o písemné testy, které ověří znalosti zaměstnanců, ústní 

pohovory atd. 
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Znalostní audit 

 

       Znalostní audit je možnost, jak zabránit  možnému neúspěchu při řízení organizace 

formou učící se organizace. Tento audit se v  zásadě podobá každému jinému auditu. Na 

základě získaných výsledků je možné vypracovat odlišnou strategii správy znalostí, která je 

založená na zkušenostech a díky tomu se očekává větší úspěšnost než u předešlé.  

       Kompletní znalostní audit – někdy nazývám jako „mapování znalostí“ -  hodnotí 

zejména prostředí, v jakém se znalosti ve firmě předávají, dále jejich využívání a sdílení. Jde                

o permanentní hledání, nikoliv o jednorázovou činnost. Zaměřuje se na sociální              

kulturu lidí v celé organizaci. Zjišťuje také, jak je vnímána efektivita správy                 

znalostí lidmi, kteří ji mají na starosti. Při auditu se hledá odpověď např. na                   

otázku, zda všichni zaměstnanci vědí, jak probíhá předávání znalostí v organizaci, jak funguje 

odměňování lidí za přispění do znalostní báze atd. [13]. 

 

Předpoklady pro úspěšný znalostní audit jsou: 

 - Firma a její představitelé a vyšší management musí chápat význam správy znalostí pro  

   celou organizaci. 

- Firma musí mít realistický a flexibilní rozpočet na implementaci správy znalostí, do    

   kterého  by měly být zahrnuty náklady na znalostní audit. 

- Firma musí dospět k poznání, že návratnosti investic do znalostí je možné dosáhnout  

   teprve tehdy, když se provede kompletní znalostní audit. 

- Firma musí připravit na tento audit všechny zaměstnance. 

- Firma musí být ochotna se zařídit podle získaných výsledků [12].   

        

       Bude-li se firma řídit výstupem znalostního auditu, mělo by dojít ke snížení časového 

vytížení klíčových odborníků. Díky auditu se také dozvíme, jak si firma stojí v porovnání 

s konkurencí, odhalí skryté znalosti, identifikuje potenciál růstu znalostních pracovníků firmy 

atd. 
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2.8. Shrnutí kapitoly 

 

 

Počáteční kapitolu s názvem „Teoretická část“ jsem zpracovala výběrem vhodných 

informací, které se daného tématu týkají. Zásadní zdroj informací pro tuto část práce tvoří 

odborná literatura. Řada informací je také získána a čerpána z různých internetových stránek, 

které slouží především k ucelení základních informací získaných z odborné literatury. Seznam 

veškeré použité odborné literatury a internetových stránek je uveden na konci diplomové 

práce. 

 

 Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti není krátkodobou záležitostí. Efektivně 

realizované vzdělávání představuje dlouhodobý cyklus, který je tvořen čtyřmi fázemi. Těmito 

fázemi jsou identifikace potřeb vzdělávání pracovníků, plánování vzdělávání, realizace 

vzdělávacího procesu, vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacích programů.  

 

 Také v oblasti vzdělávání je třeba pružně reagovat na nastávající změny. Vznikají 

proto nové trendy ve vzdělávání, které slouží ke zlepšení dosavadních postupů, které jsou 

v souvislosti se vzděláváním uplatňovány. Z těchto trendů jsem se  v diplomové práci nejvíce 

zabývala učící se organizací. 

 

Touto kapitolou jsem se snažila vytvořil teoretický základ pro realizaci analýzy 

týkající se systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti AVX Czech Republic s.r.o. 

Uherské Hradiště. Zároveň jsem informace této kapitoly využila při sestavování návrhů          

a doporučení vzdělávacího systému, které jsou popsány v kapitole č. 5. 
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3. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 

3.1. Popis společnosti 

3.1.1. Současnost společnosti 

Společnost AVX je nadnárodní společnost, jejíž sídlo je v USA.  Její hlavní aktivitou 

je výroba a prodej široké škály pasivních elektronických součástek a příbuzných výrobků. 

Společnost se soustředí na 3 odvětví : výroba pasivních součástek, prodej elektronických 

zařízení KYOCERA a výroba konektorů. 

Společnost patřící do japonské průmyslové skupiny KYOCERA vyrábí a prodává 

vysoce kvalitní elektronické konektory a propojovací systémy k použití v oblastech 

telekomunikace, informačních technologií, automobilového průmyslu, zdravotnictví, armády, 

a také výzkumu vesmíru. Mezi zákazníky firmy patří např. společnost NOKIA, SAMSUNG   

a LG. 

Společnost AVX má 37 závodů v 17 zemích světa. V České republice firma působí 

od roku 1992. Má zde závody AVX Lanškroun, AVX Uherské Hradiště a k němu přidružený 

závod AVX Sady.  

AVX dosáhla ve světě významného konkurenčního postavení. Například ve výrobě 

tantalových a niobových kondenzátorů nyní pokrývá pětinu celosvětového trhu.  

Základem pro růst a vývoj společnosti je neustálá inovace, úspěšná nákupní               

a marketingová strategie, pečlivý zákaznický servis a silný management. 

 

Firma usiluje o neustálé zvyšování své konkurenceschopnosti a výraznější uplatnění 

na trhu. Uvědomuje si, že musí být v konkurenčním boji aktivní, a proto se neustále snaží        

o získávání certifikátů v různých oblastech. Současně se snaží minimalizovat zásahy 

(způsobené výrobní činností) do životního prostředí. Ze získaných certifikátů můžeme uvést 

např. ISO 9001:2000 Systém řízení jakosti, ISO/TS 16949 Systém řízení jakosti (splňující 

požadavky automobilového průmyslu), ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí, 

SONY GREEN PARTNER AWARD udělováno firmám splňujícím požadavky firmy SONY 

na ochranu životního prostředí. 

 

Cílem společnosti je zajistit naprostou spokojenost zákazníků prostřednictvím 

neustálého zlepšování svých produktů a služeb. 
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A KYOCERA GROUP COMPANY
 

                 Obrázek 3.1 :  Logo společnosti AVX[14]. 

 

3.1.2. Historie společnosti 

Společnost byla založena Marshallem Butlerem  roku 1972 jako dceřiná společnost 

k výrobě keramických kondenzátorů. Po určité době se společnosti podařilo proniknout na 

Evropský trh (roku 1979). Postupem času se výrobní náklady společnosti začaly zvyšovat,     

a to především kvůli rostoucím mzdovým nárokům v USA. Společnost byla nucena 

podniknout kroky směřující ke snížení těchto nákladů, a z tohoto důvodu se v roce 2002 

rozhodla přesunout značnou část výroby do České republiky (výhodou ČR pro společnost 

bylo také její umístění v samém centru Evropy, což umožňuje rychlejší dodávky 

k zákazníkům).  Byl tedy založen závod AVX Lanškroun. Z důvodu neustále se zvyšující 

poptávky po výrobcích společnosti AVX Czech Republic s.r.o. se společnost rozhodla založit 

druhý závod na území České republiky – tentokrát v Uherském Hradišti. 

Tento závod byl otevřen v areálu bývalé firmy MESIT Uherské Hradiště – do tohoto 

objektu se postupem času přestěhovaly divize MLCC, ELCO, TFO a TPC. Díky tomu, že 

kapacita nového místa nebyla pro tak rozsáhlou výrobu dostačující, firma koupila nedaleko 

areálu firmy MESIT budovu bývalého supermarketu Julius Meinl v Sadech. Tuto budovu 

zrekonstruovala a přestavila v nový výrobní závod. 

V současné době se část výroby společnosti AVX Czech Republic s.r.o., z důvodu 

úspory výrobních nákladů,  přesouvá do Číny. 

3.1.3. Organizační struktura společnosti  

Organizační struktura společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště je 

vyobrazena v Příloze č.1. Organizační struktura je zachycena jen u závodů společnosti 

v Uherském Hradišti. Zde je pro oba závody – jak pro závod Mesit, tak také pro závod Sady – 

společný ředitel společnosti, který je přímo podřízený vedení společnosti AVX  v USA. 
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Každý závod je rozdělen na samostatné divize, které řídí jednotliví vedoucí divizí. 

Administrativa společnosti je rozdělena na jednotlivá oddělení – např. finanční účtárna, 

personální a mzdové oddělení. Vedoucí těchto oddělení jsou nazýváni manažeři oddělení. 

Tito manažeři oddělení i jednotliví vedoucí divizí společnosti jsou podřízeni řediteli 

společnosti. 

 

Manažer personálního a mzdového oddělení má na starost personální a mzdové 

oddělení jak v závodě Mesit, tak také v závodě Sady. Personální činnost ve společnosti 

vykonává jedna personalistka. 

 

 

                 Obrázek 3.2 : Budova společnosti AVX Czech Republic s.r.o.  Uherské Hradiště Mesit [14]. 

 

 

 
      

           Obrázek 3.3 : Zobrazení závodů společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště na mapě [14]. 
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3.2. Struktura zaměstnanců 

 
V této části diplomové práce bude presentováno personální obsazení společnosti. 

Zaměstnanci jsou rozděleni do skupin podle různých kritérií. Všechny uvedené údaje jsou 

aktuální k datu 3. 4. 2012. 

 

Společnost v současné době zaměstnává 1.354 pracovníků, z toho 596 mužů a 758 

žen. Struktura zaměstnanců z hlediska vzdělanosti je tvořena 9,1% zaměstnanci                              

s vysokoškolským vzděláním, 34,8% se středoškolským vzděláním, 44,2% vyučenými           

a 11,9% zaměstnanci se základním vzděláním. V dělnické profesi pracuje 88% zaměstnanců    

a 12% zastává pozici technickohospodářského pracovníka. Průměrný věk zaměstnanců je 38 

let. 

3.2.1. Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009 – 2012 

Vývoj počtu zaměstnanců je zachycen v letech 2009-2012 a to vždy ke konci 

měsíce března daného roku. 
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Graf 3.1.  Grafické znázornění vývoje počtu zaměstnanců [14]. 

 

 

3.2.2. Vzdělanostní struktura organizace 

Dalším z ukazatelů, vypovídajícím o zaměstnancích firmy, je dosažené vzdělání. 

Největší počet zaměstnanců ve společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště jsou 

lidé vyučení ( 44,2 %). Dále ve společnosti pracují zaměstnanci se základním vzděláním 
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(11,9%), zaměstnanci se středoškolským vzděláním (34,8%) a zaměstnanci se vzděláním 

vysokoškolským (9,1%). 

 

Vzdělanostní struktura organizace

161

598

471

124

Základní Vyučen SŠ VŠ

 

Graf 3.2. Grafické znázornění vzdělanostní struktury organizace [14]. 

 

3.2.3. Struktura zaměstnanců podle pohlaví  

Společnost působí ve strojírenském průmyslu. Výroba výrobků společnosti          

AVX s.r.o. vyžaduje jak fyzicky náročné práce, tak také práce obslužné, pomocné. Tomu také 

odpovídá poměr mezi počtem zaměstnaných žen a mužů. 

 

Struktura zaměstnanců podle pohlaví
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Graf 3.3.  Grafické znázornění struktury zaměstnanců podle pohlaví[14]. 
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3.2.4. Struktura zaměstnanců podle pracovní kategorie 

Na základě analýzy podnikové statistiky lze říci, že z celkového počtu 1354 

zaměstnanců pracuje 1192 v dělnické profesi. Zbývající část zaměstnanců – tedy 162 – 

pracují jako technickohospodářští pracovníci společnosti. 

 

Struktura zaměstnanců podle pracovní kategorie
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Graf 3.4. Grafické znázornění struktury zaměstnanců podle pracovní kategorie [14]. 
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4. ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEŠNOSTI AVX s.r.o. 

 

4.1. Metodika diplomové práce 

 

Analýza podnikového systému vzdělávání zaměstnanců je provedena na základě tří 

výzkumných metod –  polostrukturovaný rozhovor, analýzu dat souvisejících se vzděláváním 

zaměstnanců a dotazníkové šetření. Všechny informace, které jsem pomocí těchto metod 

získala, jsem využila při zpracování mé diplomové práce. 

 

Polostrukturovaný rozhovor proběhl s personalistkou společnosti – paní Martinou 

Cilečkovou. Rozhovor byl veden na základě předem stanovených otázek. Ke všem se 

personalistka vyjádřila. Na základě tohoto rozhovoru jsem si vytvořila představu, jakým 

způsobem vzdělávání ve společnosti probíhá. Mezi témata, rozebíraná pomocí rozhovoru, 

patří: 

- Školení probíhající ve společnosti. 

- Identifikace potřeb vzdělávání. 

- Plánování vzdělávání. 

- Realizace vzdělávání. 

- Vyhodnocování vzdělávání. 

Ke každému tématu jsem si připravila otázky (příloha č.2), pomocí kterých jsem se 

snažila zjistit postupy uplatňované ve společnosti . 

 

Dále jsem se rozhodla pro získání informací z poskytnutých interních materiálů 

společnosti pomocí analýzy dat. Veškeré materiály, se kterých jsem data analyzovala, mi 

poskytla personalistka společnosti. Ty jsem následně prozkoumala, případně propočítala        

a vyvodila z toho výsledky. Mezi tyto materiály patří sestavy vygenerované personálním 

informačním systémem, strategie firmy, motivační program atd.  

 

Poslední z metod výzkumu je dotazníkové šetření. Otázky dotazníku vznikly 

následně po rozhovoru s personalistkou společnosti a po prozkoumání interních materiálů 

společnosti. Při tvorbě otázek dotazníku jsem vycházela z teoretické části diplomové práce. 

V dotazníku se objevují převážně uzavřené otázky s cílem získat co nejpřesnější informace     

o systému vzdělávání ve společnosti. 
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 Cílem je analýza vzdělávání systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti AVX 

s.r.o. Uherské Hradiště. Současný systém vzdělávání společnosti zhodnotím a předložím 

návrhy a doporučení na jeho zlepšení. 

 

4.2. Systém vzdělávání ve společnosti AVX s.r.o. 

 

                 Fakt, že lidské zdroje jsou vysoce ceněnou složkou podniku, si společnost AVX 

s.r.o. uvědomuje. Snaží se proto problematice rozvoje a vzdělávání zaměstnanců věnovat 

dostatečně velkou pozornost. Uvědomuje si však také, že vzdělávání je dvoustranný proces 

zahrnující jak společnost, tak zaměstnance. Tento proces vyžaduje aktivní zapojení všech 

zaměstnanců při stanovování potřeb, získávání informací a usnadňování výuky. Roli 

společnosti  vidí v  podpoře, podněcování a vedení sebevzdělávání všech zaměstnanců a to 

pouze konzultativní podobou, jelikož podnět a iniciativa by měly vzejít od samotných 

zaměstnanců.  

 

Cílem programu vzdělávání je dosáhnout efektivnější, výkonné a profesionální 

činnosti společnosti AVX s.r.o. prostřednictvím podporováním rozvoje a realizace největšího 

a nejdůležitějšího zdroje, který společnost má – zaměstnanců. 

 

            Personálním oddělením společnosti byla vytvořena Specifikace pro zaškolování 

zaměstnanců. Tato specifikace stanovuje vypracovávání, zavedení a sledování 

profesionálního vzdělávání. Zároveň také stanovuje roli personálního oddělení v procesu 

vzdělávání zaměstnanců. Jasně stanovuje, že personální oddělení asistuje při hodnocení, 

návrhu, vyvíjení, implementaci a vyhodnocování školicích programů za účelem zlepšování 

lidského výkonu. Součástí této specifikace je i schéma plánu školení. 
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Obr. 4.1. Schéma plánu školení [14]. 

 

 

4.2.1. Identifikace vzdělávacích potřeb 

 

              Požadavek na školení/vzdělávání může vzejít z potřeby dalšího školení zaměstnance     

a nebo je vyžadováno pro působení na dané pozici z důvodu specifického požadavku 

zákazníka či vyplývá ze zákona. 

 

Kritéria vzdělávání a školení zaměstnanců jsou stanovena jednotlivými vedoucími 

oddělení na základě popisu práce zaměstnance. Jednotlivý vedoucí oddělení jsou povinni 

vybírat vzdělávací aktivity a školení pro své podřízené tak, aby vedla ke zlepšování 

pracovního výkonu zaměstnance.  
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I samotní zaměstnanci mají možnost vyjádřit zájem o další vzdělávání (školení). 

Jedenkrát za rok každý zaměstnanec vyplňuje dokument s názvem Formulář pro 

sebehodnocení (příloha č. 3) . V tomto dokumentu se objevují otázky: 

- Existuje nějaké metoda, s jejíž pomocí byste mohl(a) zlepšit svou práci nebo ji 

vykonávat lépe? Tzn. jaké školení, pokud vůbec nějaké, si myslíte, že potřebujete? 

Jakou další podporu, pokud vůbec nějakou, potřebujete? 

- Existují nějaké další oblasti ve Vašem oddělení nebo společnosti, o které se zajímáte? 

 

Pomocí tohoto formuláře může vyjádřit svá přání v oblasti vzdělávání – je pak na jeho 

nadřízeném, zda a jak bude na tato přání reagovat. 

 

4.2.2. Plánování vzdělávání 

 

              Plánování vzdělávání má ve společnosti jasná pravidla. Zjištěné potřeby vzdělávání 

jednotliví vedoucí oddělení odevzdávají manažerce personálního a mzdového oddělení 

každoročně do konce měsíce března. K tomuto účelu je ve společnosti zaveden dokument 

s názvem Požadavky na školení (příloha č. 4). Ze všech požadavků je následně vytvořen plán 

vzdělávání, který je sestavován v ročních intervalech . Pokud v průběhu roku zjistí některý 

z vedoucích potřebu poslat zaměstnance na nějaké školení, jsou oprávněni požadavky podávat 

kdykoliv v průběhu roku. Tyto požadavky jsou následně zapracovány do již běžícího plánu 

vzdělávání. 



Kontrolu plnění předem stanovených plánů v oblasti vzdělávání má na starost předem 

stanovený tým složený s interních zaměstnanců společnosti. Tato kontrola probíhá dvakrát 

v průběhu jednoho roku.  

 

 

4.2.3. Realizace vzdělávání 

 

Proces vzdělávání pro všechny zaměstnance společnosti začíná hned prvním dnem 

nástupu do práce. Tento den každý nový zaměstnance absolvuje vstupní školení organizované 

personálním oddělením. Průběh tohoto školení je zaznamenáván ve formuláři s názvem       
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List kvalifikace – školení (příloha č. 5), do něhož se dopisují  i  všechna  následná školení, 

kterých se daný zaměstnanec zúčastní. 

Během tohoto prvního dne absolvuje zaměstnanec: 

- školení platného pracovního řádu, 

- školení BOZP, 

- školení kvality. 

  

V průběhu druhého pracovního dne je zaměstnanec přeškolován ještě přímo na 

pracovišti – jde o konkretizaci informací ze školení, kterého se zaměstnanci účastnili předešlý 

den. Během tohoto přeškolení jsou zaměstnancům prakticky ukázány nebezpečné situace, 

které mohou během výkonu jejich práce nastat – je ukázáno, jak by se měl v této situaci 

zaměstnanec správně chovat, jaké pracovní pomůcky má při jaké činnosti používat apod. 

 

Po zařazení nového zaměstnance na předpokládané pracoviště musí vedoucí oddělení 

nebo delegovaný pracovník (trenér) stanovit školící program. Pro zaměstnance, pracující 

v dělnické profesi má tento školící program podobu tzv. tréninku. Je to období, během 

kterého se zaměstnanec musí naučit všechny zaměstnavatelem požadované pracovní výkony, 

potřebné pro výkon jeho práce. Délka tohoto tréninku je u každé dělnické pozice stanovena 

jinak – je odvozena podle náročnosti dané pozice a podle počtu  požadovaných výkonů. 

Například u operátora je jeden měsíc, u seřizovačů dva měsíce. Po skončení tohoto tréninku 

jsou zaměstnanci testování, zda všechny požadované výkony zvládají.  

 

Ve společnosti probíhají ještě tzv. crossové tréninky. Princip tohoto tréninku je stejný 

jako    u obyčejného tréninku - také jde o období, v němž se zaměstnanec musí naučit 

požadované pracovní výkony. Rozdíl je v tom, že se neučí výkony potřebné pro výkon své 

práce, ale učí se výkony potřebné pro zvládání práce v  jiné části výroby. Díky těmto 

tréninkům má vedoucí možnost nahrazovat ve výkonu práce jednoho zaměstnance druhým. 

Tento trénink nemusí mít každý zaměstnanec.  

 

U technickohospodářských pracovníků tréninky neprobíhají. Tito zaměstnanci mají po 

nástupu do zaměstnání individuální programy.  

 

Specifickým oddělením společnosti jsou zaměstnanci zákaznického oddělení. U těchto 

zaměstnanců je často potřeba vysílat je na zaškolování do zahraničních poboček společnosti. 
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Tato školení jsou značně finančně náročná, proto pokud je cena takového školení určena na 

více jak 75.000Kč, je s tímto zaměstnancem podepsána stabilizační dohoda. Tato dohoda má 

ve společnosti název Dohoda o prohloubení kvalifikace a nejčastěji se v ní zaměstnanec 

zavazuje pracovat pro zaměstnavatele po dobu tří let. Je v ní stanoveno finanční vypořádání 

v případě předčasného odchodu zaměstnance z práce. 

 

Ostatní vzdělávání je realizováno v souladu s ročním plánem vzdělávání.  

 

Ve společnosti existují tři druhy školení: 

- vstupní školení, 

- periodické školení, 

- profesní školení. 

 

Jak vstupní školení, tak periodická školení jsou povinná pro všechny zaměstnance. 

Profesní školení jsou povinná pro všechny zaměstnance mimo ty, co pracují na pozicích 

operát a seřizovač. 

 

Vstupní školení je již výše popsané školení, které probíhá první v den nástupu 

zaměstnance do zaměstnání. Periodická školení jsou pravidelně se opakující školení, jejichž 

povinnost vychází ze zákona. Uskutečňují se v oblasti BOZP, ochranné pomůcky, požární 

ochrana zaměstnanců, nebezpečné látky a likvidace havárií, ekologie a kvalita. Profesní 

školení se realizují jen u některých zaměstnanců a umožňují jim získat informace potřebné 

pro výkon jeho práce.  Jde například o PC kurzy, jazyková školení, školení v oblasti 

ekonomie, legislativy, managementu, účetnictví, personalistiky apod.  

 

Vzdělávání ve společnosti se provádí interně nebo externě.  

 

4.2.4. Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

 

První vyhodnocování výsledků vzdělávání zaměstnance se provádí po skončení 

zaměstnancova tréninku. Výsledky tohoto hodnocení jsou evidovány v Záznamovém listu 

hodnocení (příloha č. 6). Jsou v něm rozepsány pracovní výkony, které by měl zaměstnanec 

splňovat. Ke každému tomuto výkonu se zaměstnancův nadřízený, který má toto hodnocení 

na starost, vyjádří. Hodnocení má na každém oddělení trochu jinou podobu – někde se 

k pracovním výkonům dává jen ANO (v případě že zaměstnanec výkon splňuje), jinde se 
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výkony bodují nebo procentuálně ohodnocují. Na každém oddělení je však určitá tolerance      

u výsledků, což znamená, že zaměstnanec nemusí mít 100% úspěšnost.  

 

Každé první hodnocení je platné na období jednoho roku, poté jej musí zaměstnanec 

znovu absolvovat. Každé další hodnocení má platnost dva roky. Pouze v případě dlouhodobé 

nemoci zaměstnance se mimořádně hodnocení opakuje po jeho opětovném nástupu do práce. 

 

Další hodnocení zaměstnanců probíhá pomocí formuláře (příloha č. 7), který vyplní 

vedoucí oddělení. Toto hodnocení se uskutečňuje jednou za rok. Hodnotí se v něm  

zaměstnancův pracovní výkon, ale také z něj vychází požadavky na další školení, které jsou 

pro zaměstnance prospěšné. 

 

Také po skončení jakéhokoliv externího či interního školení, které již probíhá nad 

rámec tréninku, musí účastník vyplnit hodnotící formulář s názvem Hodnocení 

interních/externích školení vykonávaných mimo standardní rámec tréninku (příloha č.8). 

Na základě těchto hodnocení od účastníků je provedeno celkové zhodnocení kurzu – toto 

celkové zhodnocení provede organizátor školení do formuláře Shrnutí vyhodnocení školení 

(příloha č.9). Z tohoto vyhodnocení jsou vyvozeny důsledky – rozhodne se například o další 

spolupráci s externím školitelem. 

 

Všechna hodnocení jsou zakládána do osobní složky zaměstnance, které jsou veden 

personálním oddělením.  

 

Investice do vzdělávání společnost AVX s.r.o. nijak nevyhodnocuje. Vychází se 

z předpokladu, že samotná školení jsou cílená tak, aby byla efektivní, proto samotné měření 

jejich efektivnosti není nutné. Efektivita se projeví ve výkonu práce zaměstnanců. 

 

 

4.3. Analýza systému vzdělávání pomocí dotazníku 

 

 

Pro získání informací týkajících se zaměstnaneckého pohledu na systém vzdělávání, 

který je ve společnosti AVX s.r.o. zavedený, jsem se rozhodla provést dotazníkové šetření. 

V dotazníku zaměstnanci odpovídali na 11 otázek, které se týkají vzdělávání a na 4 otázky 

zaměřené na osobní údaje o respondentech, viz. příloha č.10.  Anonymního dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 100 zaměstnanců společnosti – tedy 7,3% z celkového počtu 
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zaměstnanců. U struktury respondentů jsem se snažila dodržet strukturu společnosti podle 

pracovní kategorie – bylo tedy rozdáno 80 dotazníků zaměstnancům v dělnické profesi a 20 

dotazníků technickohospodářským pracovníkům. Předání dotazníků zabezpečila 

zaměstnankyně personálního oddělení. Návratnost dotazníků  byla 91%. 

 

 

Otázka č. 1: Jste spokojen(a) s organizací vzdělávacích aktivit ve společnosti? 

 

           Počáteční otázkou jsem zjišťovala spokojenost jednotlivých zaměstnanců s organizací 

vzdělávacích aktivit ve společnosti.  

          Rovná polovina respondentů (46 zaměstnanců) odpověděla kladně – tedy že jsou 

s organizací vzdělávacích aktivit rozhodně spokojeni nebo spíše spokojeni. Druhá polovina 

(45 zaměstnanců) odpověděla záporně. Z výsledků tedy vyplynulo, že polovina zaměstnanců 

s organizací vzdělávacích aktivit spokojen je, polovina není. 

 

4%

46%

23%

27%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Ne

 
 

Graf  4.1. Spokojenost zaměstnanců s organizací vzdělávacích aktivit ve společnosti. 

 

 

 

Otázka č. 2: Jsou ve společnosti vytvořeny příznivé podmínky ke vzdělávání? 

 

              Zdali jsou ke vzdělávání ve společnosti vytvořeny příznivé podmínky jsem zjišťovala 

pomocí otázky č.2. Větší část respondentů (54%)  v dotazníku vyjádřila záporný názor na tuto 

otázku – domnívají se, že ve společnosti nejsou vytvořeny příznivé podmínky ke vzdělávání. 

Zbývající zaměstnanci (48%) mají opačný názor. 
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42%

31%

23%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Ne

 
Graf 4.2. Názor zaměstnanců na podmínky ke vzdělávání ve společnosti. 

 

 

 

Otázka č. 3: Kolik školení během jednoho roku absolvujete? 

 

             Touto otázkou jsem chtěla zjistit, kolika školení ročně se zaměstnanci účastní.  

Nejvíce dotazovaných odpovědělo 1-2x  v průběhu jednoho roku a to 73%, tj. 73 respondentů, 

3-4x v průběhu jednoho roku se školení účastní 19% dotazovaných. Více jak 4x za rok se 

školení neúčastní žádný z respondentů. 

             Jelikož se každý zaměstnanec povinně hned první den nástupu do práce účastní 

vstupního školení, je vyjádření 8% zaměstnanců – že se žádného školení dosud nezúčastnili – 

nepravdivé. 

 

73%

19%

0%

0%

8%

0% 20% 40% 60% 80%

1-2x / rok

3-4x / rok

5-6x / rok

6x a vícekrát / rok

dosud jsem se žádného

neúčastnil(a)

počet zaměstnanců v %

 
Graf 4.3. Počet školení, které zaměstnanec navštíví v průběhu jednoho roku. 
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Otázka č. 4: Uplatňujete nově získané znalosti a dovednosti na pracovišti? 

 

            Efektivitu vzdělávacích aktivit společnosti jsem se snažila zjistit pomocí otázky č.4. 

Celkově kladně se k této otázce vyjádřilo 58% respondentů a negativně 42%. 

 27% zaměstnanců uvedlo, že nově získané znalosti a dovednosti na svém pracovišti 

rozhodně uplatňují. Oproti tomu 30% respondentů uvedlo odpověď, že nově získané poznatky 

ze školení při výkonu práce neuplatňují. 

 

27%

31%

30%

12%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Ne

 
Graf 4.4. Uplatnění nově získaných znalostí a dovedností na pracovišti. 

 

 

 

 

Otázka č. 5: Jaký přínos vidíte v dosud absolvovaných školení? 

 

              V další otázce se respondenti vyjadřovali k přínosům z dosud absolvovaných školení. 

U této otázky měli zaměstnanci možnost vybrat více odpovědí.  

              Největší počet respondentů (44%)  vidí v dosud absolvovaných školeních hlavní 

přínos v získání nových poznatků ve svém oboru, 26% respondentů volilo možnost zvyšování 

výkonnosti a produktivity. 12% uvedlo jako přínos možnost seberealizace a 3% respondentů 

vidí v dosud absolvovaných školeních jiný přínos. 

             Žádný přínos v dosud absolvovaných školeních spatřuje 15% dotazovaných. 
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Graf 4.5. Přínos z dosud absolvovaných školení. 

 

 

 

Otázka č. 6: Máte možnost rozvoje i v oblastech, které se přímo nedotýkají Vaší práce? 

 

              Že mají zaměstnanost možnost rozvoje i v oblastech, které se přímo nedotýkají jejich 

práce se domnívá jen 23% dotazovaných. 27% zastává názor, že tuto možnost nemají a 50% 

že spíše nemají. 

 

4%

19%

50%

27%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Ne

 
Graf 4.6. Vyjádření k možnosti rozvoje v oblastech přímo nesouvisejících s prací. 

 

 

 

Otázka č. 7: Ve kterých z uvedených oblastí byste měl(a) zájem rozšiřovat své znalosti? 

 

             V další otázce dotazníku jsou respondenti tázáni, ve které z uvedených oblastí by měli 

zájem o rozšiřování svých znalostí. Ani jedna z nabízených oblastí nebyla jednoznačně 

nejpreferovanější. 35% respondentů by rádo rozšiřovalo znalosti pomocí jazykových kurzů, 

31% by raději volilo oblast výpočetní techniky, 27% prohloubení kvalifikace a 7% 

manažerské dovednosti. 
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Graf 4.7. Oblasti pro rozšiřování znalostí. 

 

 

 

 

Otázka č. 8: Máte možnost informovat nadřízeného o svých přáních týkajících se 

školení? 

 

Cílem následující otázky je zjistit, zda se mají zaměstnanci ve společnosti na koho 

obrátit v případě, že mají zájem zúčastnit se nějakého školení. Celých 77% respondentů 

odpovědělo kladně – tedy že mají možnost informovat svého nadřízeného. Z toho téměř 

polovina respondentů ( 46%) volila možnost odpovědi rozhodně ano, zbývajících  31% spíše 

ano. Negativně se vyjádřilo 23% respondentů. 

 

46%

31%

23%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne

 
Graf 4.8. Možnost informovat nadřízeného o svých přáních týkajících se školení. 
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Otázka č. 9: Co vás motivuje  ke vzdělávání? 

 

              Pomocí této otázky jsem se snažila zjistit, co zaměstnance společnosti nejvíce 

motivuje ke vzdělávání. U 31% respondentů je nejvíce motivujícím prvkem vyšší platové 

ohodnocení. Stejnou mírou ke vzdělávání respondenty motivuje možnost uplatnění vlastního 

potenciálu a udržení pracovního místa – každá z těchto dvou možností byla uvedena 23% 

respondentů. 12% respondentů považuje za největší motivaci získání či zvýšení kvalifikace. 

 

31%

23%
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Graf 4.9. Motivace ke vzdělávání. 

 

 
 

 

Otázka č. 10: Jste společností dostatečně motivováni k dalšímu vzdělávání ? 

 

              Součástí dotazníku je také otázka, zda společnosti své zaměstnance k dalšímu 

vzdělávání dostatečně motivuje. 8% respondentů uvedlo odpověď rozhodně ano, 38% 

odpověď spíše ano, 19% spíše ne a 35% ne. Vyplývá z toho, že názor na tuto otázku je 

celkem vyrovnaný, tedy že 46% zastává názor, že jsou společností ke vzdělávání dostatečně 

motivováni a 54% si myslí pravý opak. 
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Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Ne

 
Graf 4.10. Názor na motivaci ke vzdělávání. 

 

 

 

Otázka č. 11: Vzděláváte se  nad rámec organizačního vzdělávání, tedy mimo společnost? 

 

             Snaží –li se zaměstnanci společnosti vzdělávat i mimo společnost jsem zjišťovala 

pomocí poslední otázky. Z odpovědí vyplynulo, že respondenti zaujímají ke vzdělávání spíše 

pasivní stanovisko, jelikož 62% respondentů se nad rámec vzdělávání poskytovaného 

společností nijak nevzdělává.  

             Kladně se vyjádřilo 38% respondentů – rozhodně se vzdělává mimo společnost 15% 

respondentů a 23% se spíše vzdělává. 

 

15%

23%

20%

42%

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Ne

 
Graf 4.11. Vzdělávání nad rámec organizačního vzdělávání. 
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Osobní údaje 

 

 Poslední 4 otázky jsou zaměřené na zjištění osobních údajů – konkrétně jsem            

u respondentů zjišťovala pohlaví respondenta, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zařazení 

a věk. 

 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 59 žen (65%) a 32 mužů (35%).  

 

35%

65%

Muži Ženy

 
Graf 4.12. Respondenti podle pohlaví. 

 

Přesnou polovinu respondentů (45) tvoří zaměstnanci se středoškolským vzděláním. 

32 respondentů je vyučeno a 14 má vysokoškolské vzdělání. Se základním vzdělání se 

dotazníkového šetření žádný respondent nezúčastnil. 

 

35%

50%

15%

vyučen/a      středoškolské vysokoškolské

 
Graf 4.13. Respondenti podle nejvyššího dosaženého vzdělání. 

 

 

56 respondentů pracuje ve společnosti v dělnické profesi, zbývajících 35 jako 

technickohospodářští   pracovníci. 
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62%

38%

Dělnická profese THP

 
Graf 4.14. Respondenti podle pracovního zařazení. 

 

 

 

Poslední otázkou dotazníku vyšlo najevo, že téměř polovina respondentů (38) se řadí 

do věkové skupiny 26-35 let. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou je 36-45 let – do této 

skupiny patří 32  respondentů. 14 respondentů je ve věku 46-55 let a 7 ve věku do 25 let. 
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Graf 4.15. Respondenti podle věkových skupin. 

 

 

 

 

Z osobní charakteristiky vyplývá, že vzorek respondentů byl vybrán správně – zjištěné 

počty zaměstnanců se totiž shodují s čísly v jednotlivých sekcích za celou společnost. 
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Shrnutí 
 

Výsledky dotazníkového šetření ve společnosti AVX s.r.o. vypovídají o názoru 

zaměstnanců na současný stav systému vzdělávání ve společnosti. Spokojenost zaměstnanců 

je 50:50 což znamená, že polovina zaměstnanců spokojená je a druhá polovina není. Podobně 

vidí respondenti také problematiku příznivých podmínek ke vzdělávání – zde je                      

o příznivosti podmínek přesvědčeno 54% respondentů.  

Že jsou  zaměstnanci nově získané znalosti a dovednosti uplatňovány na pracovišti 

během pracovního výkonu si myslí 58% dotazovaných – jasné ne u této problematiky uvedlo 

30% dotazovaných. Největší přínos v dosud absolvovaných školeních zaměstnanci vidí 

v získávání nových poznatků ve svém oboru, následně v zvyšování výkonnosti a produktivity 

práce a možnost seberealizace. Žádný přínos ve školeních nevidí 15% dotazovaných.  

Co se týká častosti navštěvování školení zaměstnanci společnosti, 73% respondentů se 

vyjádřilo, že se účastní jednoho až dvou školení v průběhu jednoho roku. Tří až čtyř školení 

během jednoho roku se účastní jen 19% respondentů. Více školení během roku se neúčastní 

žádný. Domnívám se, že množství navštěvovaných školení zaměstnanci není velké – 

minimálně jedenkrát za dva roky totiž každý zaměstnanec navštíví povinná periodická 

školení. 

Řada zaměstnanců vyjádřila zájem o vzdělávání v některé z oblastí, která přímo 

nesouvisí s výkonem jejich práce. Nejčastěji šlo o oblast jazykových kurzů (35%), výpočetní 

techniky (31%) či prohlubování kvalifikace (27%). Jak ale z dotazníkového šetření vyplývá, 

tato možnost – tedy rozvoj i v oblasti, které se přímo nedotýká jejich práce – zaměstnancům 

není poskytována .Negativní postoj sdílí 77% zaměstnanců. Stejný názor na tuto problematiku 

vyjádřila v rozhovoru i personalistka společnosti. Problém rozhodně nebude v nemožnosti 

sdělit svá přání v oblasti vzdělávání nadřízenému pracovníkovi – celých 77% respondentů 

totiž v dotaznících uvádí, že mají možnost informovat svého nadřízeného o svých přáních. 

Pravdou ale také je, že mimo společnost nejsou zaměstnanci ve vzdělávání vůbec aktivní – 

62% respondentů se nad rámec vzdělávání poskytovaného společností nijak nevzdělává. 

Nejednoznačná je odpověď na otázku z oblasti motivace. O dostatečnosti motivování 

zaměstnanců ke vzdělávání je přesvědčeno 46% zaměstnanců – větší polovina (54%) si myslí 

opak. Pokud by však společnost chtěla své zaměstnance dostatečně motivovat, nejlépe by se jí 

to podařilo pomocí motivace finanční. Dále dotazované nejvíce motivuje možnost uplatnění 

vlastního potenciálu, udržení pracovního místa nebo získání/zvýšení kvalifikace. Nejméně 

dotazované ke vzdělávání motivuje pracovní postup – ten volilo jen 11% respondentů. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Je zřejmé, že ve společnosti AVX s.r.o. se o vzděláváním zaměstnanců zabývají – 

tento fakt dokazuje i vypracovaná Specifikace pro zaškolování zaměstnanců. Jak ale 

vyplynulo z dotazníkového šetření a také z rozhovoru s personalistkou společnosti, nevěnuje 

této problematice dost velkou pozornost. Větší část zaměstnanců je se vzdělávání ve 

společnosti nespokojena. Problém rozhodně není ve financování - jelikož společnost je 

schopna bez problému probíhající kurzy a školení financovat. Dokonce nemá  pro tuto oblast 

stanoveno ani finanční omezení. Předpokladem úspěchu je ale také ustanovení zodpovědného 

pracovníka – tuto pozici v současné době zastává pouze manažerka personálního oddělení 

personalista, která jednou za rok vytvoří plán školení, a pověřený tým zaměstnanců, která se 

dvakrát v roce sejde a zkontroluje, zda se vzdělávací aktivity, naplánované v plánu školení, 

realizují. 

 

 Doporučuji tedy aktivity související se vzděláváním zaměstnanců ve společnosti 

přímo přidělit některé z již existujících pracovních pozic. Zodpovědný pracovník by měl na 

starost tvorbu plánu školení, organizaci a kompletní zajištění vzdělávání a také následné 

vyhodnocení celého vzdělávacího procesu, což je považováno za to nejdůležitější.  

Tento zodpovědný pracovník by také měl zaměstnancům aktivně vyhledávat vhodné 

vzdělávací kurzy, školení, semináře apod. Ve společnosti je totiž praxe taková, že je na 

samotných  zaměstnancích (především zaměstnanci THP), aby si vyhledali některé z kurzů, 

školení a v případě zájmu si tuto vzdělávací aktivitu zajistili. Společnost zajišťuje jen vstupní 

a periodická školení.  

 

Další nedostatek spatřuji ve vyhodnocování efektivnosti vzdělávání. Je pravda, že 

v této oblasti ve  společnosti vyhodnocování probíhá a to tou formou, že zaměstnanci hodnotí 

externí/interní školení, kterého se účastnili a vedoucí oddělení hodnotí výsledky vzdělávání    

u svých podřízených zaměstnanců. Je ale nutné vyhodnocování vzdělávání  věnovat více 

pozornosti a především zjišťovat, jaký prospěch ze vzdělávání má společnost. Vzdělávací 

aktivity musí především naplnit předem stanovený cíl vzdělávání.   
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Navrhuji proto zavést ve společnosti následující postup vyhodnocování efektivnosti 

vzdělávání: 

1. Definice výsledků, kterých má školení dosáhnout – společnost si dopředu 

stanoví, co chce vzděláváním zaměstnanců změnit. Tyto očekávané výsledky je 

třeba stanovit pro každou kategorii zaměstnanců, tedy jak pro zaměstnance 

v dělnické profesi, tak pro THP.  

2. Transformace výsledků v cíle – zde doporučuji využít „SMART“ způsob 

hodnocení kvality cílů.  

3. Oznámení cílů všem zúčastněným osobám na vzdělávání – je nutné, aby každý 

kdo se na vzdělávání účastní, od samotného začátku znal cíle, kterých má být 

dosaženo. Předejde se tím tak situaci, kdy něco jiného od školení očekává  

společnost, něco jiného zaměstnanec a školitel si připravil školení s úplně jiným 

zaměřením. 

4. Porovnání skutečných výsledků s cíly – po ukončení každé vzdělávací aktivity 

by mělo dojít k porovnání dosažených výsledků s cíly. K tomu může společnost 

využít řadu metod, které zajistí jednotný přístup v celé společnosti. Je vhodné dát 

zaměstnancům před samotným školením test, který zjistí jejich dosavadní znalosti 

a stejné testování provést po ukončení školení.  

5. Vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit – na konci vzdělávacího procesu je 

třeba vyhodnotit, co společnosti vlastně vzdělávání přineslo – zda bylo užitečné     

a vedlo k požadovaným výsledkům nebo ne.  

 

Pokud společnost zavede tento postup při vyhodnocování vzdělávání, bude mít větší 

přehled o efektivnosti vzdělávacích aktivit – může z něho vyvodit závěry jako např. který 

školitel je pro školení nejvhodnější, která oblast by měla být více školena, zda vzdělávání 

zvyšuje efektivnost společnosti, nebo jestli zaměstnanci nově získané poznatky ve své práci 

využívají. 

 

Také financování vzdělávacích aktivit ve společnosti není nijak kontrolováno. Pro 

vzdělávací aktivity zde není stanoveno žádné finanční omezení. Je proto vhodné se jím více 

zabývat. Doporučuji proto, aby byl ve společnosti vytvořen rozpočet, který bude obsahovat 

tyto tři složky: 
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- Fixní složku, pomocí které budou ve společnosti zabezpečovány dlouhodobé 

vzdělávací programy. 

- Variabilní složku, která je určená pro operativní vzdělávací programy. 

- Rezervní složku pro náhlé nebo neplánované vzdělávací potřeby. 

 

Společnost by také ke vzdělávání mohla využít některý z trendů v této oblasti, které 

jsou popsány v teoretické části diplomové práce. Za nejvhodnější trend pro tuto společnost 

považuji „učící se organizaci“. Tato forma je totiž vhodná jak pro zaměstnance v dělnické 

profesi, tak pro THP pracovníky. Došlo by k vytvoření společnosti, v níž zaměstnanci 

neustále rozšiřují a doplňují svoje znalosti.  

 

Dále by měla společnost dát zaměstnancům možnost vzdělávat se i v oblastech, které 

se přímo nedotýkají výkonu jejich práce. Tuto možnost totiž dle odpovědí respondentů 

dotazníkového šetření zaměstnanci vůbec nemají. Doporučuji společnosti organizovat pro 

zaměstnance jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky. Z výsledků dotazníkového šetření 

vyplynulo, že respondenti mají největší zájme vzdělávat se právě v těchto dvou oblastech. 

V současnosti společnost organizuje jazykové kurzy pouze pro zaměstnance pracující na 

zákaznickém oddělení společnosti. Je však pravdou, že kdyby umožnila navštěvování 

jazykových kurzů i ostatním zaměstnancům společnosti, docházelo by k rozvoji znalostí 

zaměstnanců ku prospěchu jak organizace, tak také zaměstnanců.  

Společnosti by nevznikly žádné náklady v souvislosti s hledáním vyučujícího pro 

kurz,  ani s hledáním prostorů. Tyto otázky byly ve společnosti již vyřešeny při organizování 

kurzů pro zákaznický servis. Nyní by jen šlo o rozšíření počtu účastníků kurzu. 

 

V souvislosti s organizací jazykových kurzů navrhuji společnosti: 

- Zhodnotit současný systém výuky cizích jazyků, posoudit komu a jak je 

vzdělávání v této oblasti poskytováno, jak zaměstnanci navštěvující jazykové 

kurzy splňují očekávání vedení společnosti a zvážit, zda současný stav přináší 

očekávané výsledky. 

- Povinně organizovat jazykové kurzy anglického jazyka pro vedoucí 

pracovníky jednotlivých oddělení, jelikož jde o zahraniční společnost             

a znalost anglického jazyka je velmi důležitá. 

- Provést šetření, jak moc je efektivní poskytovat jazykové kurzy 

zaměstnancům pracujícím v dělnické profesi. 
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Kurzy výpočetní techniky nejsou ve společnosti organizovány vůbec – v této oblasti 

se účastní náhodných školení jen zaměstnanci IT oddělení a to jen na základě jejich vlastní 

iniciativy – školení, kterých se účastní si musí sami vyhledat a zajistit, společnost jim jen 

proplácí náklady. Ve městě, kde společnost sídlí, je dostatek možností, kde vzdělávání 

v oblasti informační technologie realizovat. Jen pro příklad jsou PC kurzy, a to jak kurzy pro 

začátečníky, tak pro pokročilé uživatele, realizovány  školícím střediskem SIPVZ, Obchodní 

Akademií Uherské Hradiště či společností GEMCO s.r.o. 

 

Co také vyplynulo z dotazníkového šetření je nedostatečná motivace zaměstnanců ke 

vzdělávání. Tuto skutečnost potvrdila v rozhovoru i personalista společnosti. Společnost se 

možnosti, jak lépe zaměstnance ke vzdělávání motivovat naprosto nezajímá. Ani se vlastně 

k motivaci nijak nesnaží. V dotazníkovém šetření nejvíce respondentů za nejvhodnější 

motivaci ke vzdělávání povazuje vyšší platové ohodnocení. Společnost by teda mohla při 

odměňování zaměstnanců přihlédnout k jejich vzdělávacím aktivitám – zhodnotit jeho snahu 

vzdělávat se. Zde může vycházet například z počtu navštívených školení zaměstnancem, 

z počtu školení, na které dal zaměstnanec návrh (kterých by se rád účastnil) apod.  

Druhým nejvíce motivujícím faktorem pro respondenty je udržení si pracovního 

místa a možnost uplatnění vlastního potenciálu.  
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6. ZÁVĚR 

 
Vzdělávání zaměstnanců probíhá v každé společnosti odlišným způsobem. Pokud 

společnost vzdělávání věnuje dostatečně velkou pozornost, zajistí si tím významnou 

konkurenční výhodu. Vzdělávání zaměstnanců však představuje nemalou investici, a proto je 

třeba, aby byl tento proces co nejvíce efektivní – nemělo by být náhodné a nepravidelné, musí 

být systematické a vycházet z podnikové strategie. Zájem o vzdělávání musí být také na 

straně zaměstnanců – k učení je nelze nutit, můžeme je ale správně motivovat, vytvořit jim 

pro vzdělávání příznivé podmínky.  

Ve své diplomové práci jsem analyzovala systém vzdělávání ve společnosti AVX 

Czech Republic s.r.o., závod Uherské Hradiště. Tato analýza byla provedena především 

prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo realizováno přímo ve společnosti. Také 

jsem při analýze vycházela z interních dokumentů společnosti a rozhovoru realizovaného 

s personalistkou společnosti.  

První část mé diplomové práce vymezuje vzdělávání zaměstnanců. Jsou zde 

objasněny pojmy související se vzděláváním, popsán cyklus vzdělávání, vlivy a trendy ve 

vzdělávání a další teoretické východiska problematiky vzdělávání.  

Analytická část diplomové práce konkrétně rozebírá, popisuje a analyzuje  

vzdělávací činnosti ve vybrané společnosti popsané v teoretické části. Je v ní popsán postup 

společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště při těchto činnostech – jak 

konkrétně probíhají, jaké postupy jsou na odděleních zavedeny.  

Cílem této diplomové práce bylo popsat a analyzovat současný systém vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště a na základě 

vyhodnocení této analýzy vypracovat návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci a k tomu jsem také dospěla. Jsou popsány        

a analyzovány v páté části práce. Mým prvním doporučením bylo stanovit pracovníka 

zodpovědného za vzdělávání ve společnosti, dále jsem doporučila více se věnovat 

vyhodnocování efektivnosti vzdělávání a financování vzdělávání, zavést jazykové kurzy (zde 

jsem učinila i návrh) spolu s kurzy výpočetní techniky a více se zajímat o motivaci 

zaměstnanců ke vzdělávání. U vyhodnocování efektivnosti vzdělávání jasem navrhla postup, 

jak by mohlo vyhodnocování probíhat. 

Zaleží zcela jen na vedení společnosti AVX Czech Republic s.r.o. Uherské Hradiště, 

jestli se jim některý z mnou uvedených návrhů zalíbí, uvidí v něm přínos pro společnost         

a v budoucnu se rozhodnou pro jeho využití. 
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vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
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             jméno  a příjmení studenta 
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