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1 ÚVOD 

 

Dnešní doba je typická rychlým vývojem a nutností přizpůsobit se změnám. Vývoj 

nalezneme ve všech oblastech našeho ţivota, ať uţ se jedná o vědu, techniku, ţivotní styl 

nebo ekonomii. Od podniků se vyţaduje, aby se co nejrychleji přizpůsobily měnícímu se 

prostředí, konkurenci, globalizaci trhů. Pokud tak neučiní, málokdy dokáţí obstát 

v konkurenčním boji. Velký vliv na ekonomiku a velké změny na trzích s sebou nese i 

současný průběh světové krize. Ta nutí podniky lépe vyuţívat své stávající zdroje, aby uspěly 

v tvrdé konkurenci, a jelikoţ právě lidé, pracovníci jsou tzv. „hnací silou“ je zapotřebí jim 

věnovat zvýšenou pozornost. V lidech se skrývá určitý potenciál, který je potřeba rozvíjet 

pomocí jejich systematického vzdělávání. Proč? Jelikoţ kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci 

jsou pro ni zdrojem konkurenční výhody. 

S rozvojem vědy a výzkumu ve všech oblastech se mění i poţadavky na práci, 

charakter práce a také poţadavky na samotné zaměstnance. To v lidech vytváří potřebu 

neustále se zdokonalovat, rozvíjet se a vzdělávat. Většina podniků, v poslední době více neţ 

kdy jindy, zavádí systém vzdělávání svých zaměstnanců, který má vedení společností zajistit 

dostatek kvalifikovaných zaměstnanců z vnitřních zdrojů podniku, kteří budou usilovat svou 

prací o plnění podnikových cílů. Ne vţdy totiţ podnik na trhu práce nalezne uchazeče, který 

splňuje podmínky na danou pracovní pozici. Proto je pro vedení, za daných podmínek, 

výhodnější investovat do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců – jedná se totiţ o 

významnou investici do budoucnosti, která můţe podniku přinést „ovoce“. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat současný systém rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti GRIOS s.r.o. a navrhnout opatření pro zlepšení systému rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část je zaměřena na 

teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, objasnění souvisejících pojmů, 

metod,   

Následující části diplomové práce stručně charakterizuje historii společnosti      

GRIOS s.r.o, její strukturu a předmět podnikání. Další část je zaměřena na analýzu 

současného stavu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a nalezení moţných nedostatků 

či zlepšení, které by měly firmě pomoci zlepšit stávající systém vzdělávání. V poslední části 
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jsou stanoveny návrhy a opatření, které by měly managementu společnosti pomoci ve 

zdokonalení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Analýza bude provedena na základě teoretických poznatků a veřejně dostupných 

informací. K celkovému vyhodnocení bude pouţita metoda ústního a písemného dotazování a 

metoda analýzy dokumentů.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

 „Z investic do poznání jsou nejbezpečnější a často i nejvyšší úroky.“  

Jonas Ridderstrale 

 

2.1 Metodika zpracování diplomové práce 

Prvním krokem, který zásadně ovlivní zpracování práce, je výběr vhodného tématu. 

Pomocí srovnání (komparace) s jinými tématy, bylo pro práci zvoleno mnou nejzajímavější 

téma, a to rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Protoţe v kaţdé fázi lidského ţivota hraje 

vzdělávání a rozvoj důleţitou roli. Jiţ od narození se kaţdý člověk učí a učit se bude jiţ celý 

ţivot, i kdyţ si to třeba nechce připustit. Nedílnou součástí je i vzdělávání a rozvoj v rámci 

zaměstnání, tzn. vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci, jelikoţ tvoří cenný majetek 

organizace. 

Následujícím krokem je výběr vhodné organizace, která splňuje poţadovaná kritéria 

pro zpracování zvoleného tématu. Společností, která na základě osobního rozhovoru s 

manaţerem souhlasila s vypracováním diplomové práce, je GRIOS s.r.o.  

Prostřednictvím studie odborné literatury a získáním informací z internetových stránek 

a za pomoci logických metod, které zahrnují mnoţinu metod vyuţívajících principy logiky a 

logického myšlení je zpracována teoretická část práce. Bylo vyuţito několik metod, které se 

vzájemně doplňují a kombinují, a to jak dedukce, analýza, abstrakce i konkretizace. První část 

diplomové práce se zaměřuje na teorii v oblasti lidských zdrojů a jejich řízení, kde jsou 

popsány základní teoretická východiska – co jsou to lidské zdroje, co je řízení lidských zdrojů 

a čím se zabývá. Dále teorie popisuje a vysvětluje oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

v organizaci, systém podnikového vzdělávání a rozvoje, efektivnost vzdělávacích programů. 

V následující části práce je stručně popsána a charakterizována vybraná společnost a 

popsán současný stav systému vzdělávání a rozvoje v organizaci. Za pomocí studie veřejně 

dostupných informací, interních materiálů, rozhovoru s manaţerem organizace a 

dotazníkového šetření je popsán a analyzován současný systém vzdělávání a rozvoje. 

Nedílnou součástí práce jsou i mnou formulované návrhy a opatření, které vychází 

z teoretických znalostí získaných studiem. 
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2.2 Lidské zdroje 

Podle autorů Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) činnost většiny malých a středních 

podniků se v dnešní době odvíjí od dostupnosti, mnoţství a kvalitě mnoha faktorů, které jsou 

k výkonu jejich činnosti nezbytné. Jedná se především o technické a technologické vybavení, 

surovinové zdroje, finanční prostředky, informace, znalosti a lidské zdroje. Kaţdý z těchto 

faktorů můţe podniku zajistit určitou konkurenční výhodu. A právě lidské zdroje, jejich 

správné řízení a také jejich rozvoj a vzdělávání, mohou malým a středním podnikům zajistit 

nemalou konkurenční výhodu. 

Pojem lidské zdroje je v podniku vyuţívám pro označení všech zaměstnanců neboli 

personálu, který je nedílnou a nepostradatelnou sloţkou podniku, za jehoţ pomoci organizace 

dosahuje svých cílů. Lidské zdroje vytvářejí v organizaci tzv. sociální systém, který doplňuje 

systém technický. Podle Charváta (2006) jsou právě lidé v organizaci tím zdrojem, se kterým 

je moţné komunikovat, spolupracovat a předávat si informace. Proto by se na lidi nemělo 

nahlíţet pouze jako na konzumenty nákladů, ale jako na intelektuální a sociální kapitál 

organizace, který za pomocí správného vedení a řízení je moţné transformovat na finanční 

kapitál. 

Lidské zdroje jsou tedy bezpochybně cenným zdrojem podniku pomocí nichţ si 

podnik můţe zajistit výhodu před konkurencí, ale mohou se také stát jistým kritickým bodem 

v úspěšném dosahování cílů. Podle Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) jsou lidé odlišní, 

v porovnání s jinými zdroji podniku (materiální, technické, finanční), protoţe mají své 

specifické rysy. Vyznačují se především tím, ţe lidé jsou schopni uvědomovat si, proţívat, 

vyhodnocovat, ovlivňovat a vyvozovat následky z nastalých situací, jsou schopni rozpoznat 

své silné a slabé stránky, dokáţí určit budoucí vývoj svého jednání, přispívají k inovačnímu 

úsilí organizace a jsou schopni ztotoţnit se s firemními cíli a pracovat v jejich prospěch, dále 

dokáţí aktivizovat své spolupracovníky i jiné zdroje ve prospěch dosaţení cílů, aj. Naopak je 

třeba si uvědomit, ţe lidé mají i své záporné stránky. Např. se neradi podřizují, často preferují 

vlastní zájmy před zájmy organizace, bývají nespokojení a dělají chyby. 

Proto je nezbytné aby právě lidským zdrojům byla v organizaci věnována značná 

pozornost ze strany managementu. Je nutné v organizaci vytvořit příznivé a vhodné pracovní 

prostředí, zajistit odborný růst a podporovat spokojenost zaměstnanců. 
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2.2.1 Lidský kapitál 

Ve většině odborné literatury je moţné se setkat v souvislosti s pojmem lidské zdroje 

také s pojmem lidský kapitál. Je to dáno tím, ţe lidé pro podnik vytvářejí přidanou hodnotu 

právě pomocí svého lidského kapitálu. Ten tvoří jeho vrozené nebo získané dovednosti, 

znalosti, schopnosti a talent. 

Lidský kapitál je součástí širšího pojmu, a to intelektuální kapitál, který lze definovat 

jako soubor znalostí, dovedností a schopností slouţící organizaci jenţ přispívají k tvorbě 

přidané hodnoty. Jsou to nehmotné zdroje, které spolu se zdroji hmotnými utváří trţní nebo 

celkovou hodnotu podniku. (Koubek, 2008, s. 27)  Intelektuální kapitál, jak podle Armstronga 

(2007), tak i podle Koubka (2008), tvoří následující tři sloţky: 

 Lidský kapitál – tvořený jedincovými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi. 

 Společenský kapitál – jedná se o znalosti jedince, které jsou ovlivněny vnitřními i 

vnějšími vztahy organizace. 

 Organizační kapitál – znalosti, které jsou pevně spojeny a ve vlastnictví  

organizace. 

Pro podnik je důleţité si uvědomit, ţe rozvoj lidského kapitálu nepředstavuje pouze a 

jenom vynaloţení nákladů, ale jedná se o investici do budoucnosti. Proto by management 

podniku si měl uvědomit a zjistit jaký potenciál se v jeho lidských zdrojích nachází a podle 

toho by měl do něj investovat. Investice do lidského kapitálu mohou být jak peněţní tak i 

nepeněţní, jednorázové nebo realizované dlouhodobě. Podle Vodáka a Kucharčíkové (2011) 

lze investovat do lidského kapitálu různými formami, např. zaměřenými na zlepšování 

zdravotního stavu zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek, zkvalitňování a zvyšování 

pracovních schopností, dovedností a vědomostí pomocí firemního vzdělávání. Pomocí 

investic právě do vzdělávání svých zaměstnanců, lze očekávat zlepšení nebo i zvýšení jejich 

výkonu, produktivity práce či flexibility.  

 

2.3 Řízení lidských zdrojů 

Podle Armstronga (2007) lze řízení lidských zdrojů definovat jako strategický a 

promyšlený přístup k řízení lidí (tj. to nejcennější aktivum, kterým organizace disponuje) , 

kteří v podniku pracují a přispívají k dosaţení organizačních cílů. Toto označení se pouţívá 

jako nejnovější pojetí personální práce. Je rozdíl mezi tzv. personální prací a řízením lidských 
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zdrojů. Koubek (2008) ve své knize píše, ţe pojem personální práce se pouţívá více či méně 

jako obecné označení pro tuto oblast řízení v podniku, která je typická spíše svou operativní 

povahou. Naproti tomu řízení lidských zdrojů se stává jádrem řízení organizace a je spíše 

zaměřeno na strategický přístup k personální práci. 

S řízením lidských zdrojů souvisí i rozvoj lidských zdrojů, který je podle Bláhy, 

Mateiciuca a Kaňákové (2005) zaměřen na zvyšování úrovně způsobilosti pro uskutečňování 

budoucích pracovních úkolů zaměstnanců, tzn. zvyšování jejich odborného potenciálu. 

Cílem je podniku zajistit dostatek kvalitních pracovníků, kteří zabezpečí dostatečnou 

konkurenční výhodu a budou svou práci vykonávat v rámci splnění podnikových cílů, a jejich 

rozvoj. V dnešní době je řízení lidských zdrojů záleţitostí jak personalistů, tak i všech 

manaţerů. 

 

2.3.1  Rozdílnost v potřebách řízení lidských zdrojů 

Ne všechny podniky na trhu jsou stejné, liší se v mnoha faktorech – především ve své 

velikosti (míněno jako počet zaměstnanců) nebo podle ročního obratu. Pro účely diplomové 

práce jsou podniky rozděleny do skupiny malých a středních, tzn. jde o takové jejichţ počet 

zaměstnanců nepřesáhne 250. 

Jak zmiňují i Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) je v těchto podnicích moţné rozlišit 

i rozdílní přístup vedení a managementu k lidských zdrojům a jejich řízení. Můţe to být dáno 

např. podnikatelským záměrem, účelem a posláním podniku, zdroji a potenciály nebo 

náročností práce, aj. Srovnáme-li však tyto malé a střední podniky s velkými organizacemi, 

jsou patrné odlišnosti v řízení lidských zdrojů, které jsou dány především rozsahem a 

způsobem uskutečňování manaţerských funkcí
1
, mnoţstvím prostředků dostupných pro řízení 

lidských zdrojů, kvalitou manaţerských postupů nebo pracovními vztahy a klimatem. 

Čím menší podnik je, tím je i rozdílnější potřeba řízení lidských zdrojů. Malé firmy 

s malým počtem zaměstnanců jsou charakteristické činným personálem s vysokým tempem 

pracovního nasazení a aktivní podnikatelskou atmosférou, které přispívá k příznivým 

výsledkům. Na druhou stranu jsou malé firmy omezeny mnoţstvím prostředků, které mohou 

vynaloţit právě do řízení lidských zdrojů a do jeho rozvoje a také jsou vystaveny 

nejrůznějším omezením, které mohou zapříčinit i tzv. nízkou manaţerskou efektivnost. Tou je 

                                                 

 
1 Manaţerské funkce v podniku jsou: plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. 



 

 

11 

míněna míra toho, nakolik manaţeři dosahují stanovených cílů (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 

2005, s. 24). Je rozdíl v tom jak tyto podniky vyuţijí příleţitostí a hrozeb, zda začnou 

zaostávat ve svém růstu a vývoji nebo se naopak posunou dál. Jakmile firma začne růst a 

rozvíjet se, začne se klást i větší poţadavek na řízení lidských zdrojů a vyuţívání lidského 

potenciálu firmy. Je zapotřebí si uvědomit, ţe lidé (zaměstnanci) mohou být pro podnik 

velkým přínosem pokud je jim věnována dostatečná pozornost, mohou totiţ značně ovlivnit 

výsledky a efektivnost firmy. 

 

2.3.2  Úlohy řízení lidských zdrojů 

Koubek (2008) rozlišil dva přístupy k hlavním úlohám řízení lidských zdrojů 

z pohledu času, a to na tradiční a nové přístupy. Ze současného pohledu je vhodné se zaměřit 

spíše na ten nový přístup. Mezi ně patří: 

1. zlepšení kvality pracovního ţivota, 

2. zvýšení produktivity, 

3. zvýšení spokojenosti pracovníků, 

4. zlepšení rozvoje pracovníků jako jedinců i kolektivu, 

5. zvýšení připravenosti na změny. (Koubek, 2008, s. 19) 

V rámci těchto základních úloh se dále řízení lidských zdrojů zaměřuje na jednotlivé 

aktivity, kdy je kladen důraz na péči o zaměstnance a na vztahy v organizaci. Především se 

jedná o tyto aktivity: vzdělávání a rozvoj pracovníků, organizační rozvoj, vytváření 

pracovních úkolů, míst a organizačních struktur, formování personální organizace, 

zabezpečování personálního výzkumu a informačního systému, plánování lidských zdrojů, 

odměňování a zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy (především s odbory), pomoc 

zaměstnancům. (Koubek, 2008, s. 20) 

S ohledem na zvolené téma diplomové práce se následující část bude věnovat pouze 

první zmíněné aktivitě, tj. vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 
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2.4 Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Podniky mohou zaujmout různé přístupy k rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců. Je 

moţné v organizaci rozlišit tři základní stupně vzdělávání: 

a) Je moţné organizovat jednotlivé vzdělávací akce, které nevytváří cyklus 

vzdělávání v organizaci. Jsou vhodné pro odstranění rozdílu potřebných a 

aktuálních nedostatků v znalostech, dovednostech zaměstnanců. 

b) Podnik si vytvoří systém vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců, který se stává 

součástí podnikové a personální strategie.  

c) Nejvyšším stupněm je tzv. „učící se organizace“, která tvoří dynamický systém 

neustálé adaptace a zlepšování se.  Jedná se koncept, kde je mnohem důleţitější, 

neţ učit lidi konkrétním znalostem a dovednostem, podporovat jejich schopnost 

učit se. (Tureckiová, 2004, s. 89) 

Kaţdý podnik pociťuje potřebu vzdělávat své zaměstnance a kaţdý se tomuto 

přizpůsobí podle svých moţností. I v malých a středně velkých podnicích je zapotřebí mít 

vlastní vzdělávací politiku. Na rozdíl od velkých organizací nemívají k dispozici vzdělávací 

instituce a vzdělávání je organizována na základě aktuální potřeby.  „I velmi malá firma by 

měla mít jasnou koncepci vzdělávání svých pracovníků a měla by být vždy připravena na to, 

že potřeba vzdělávání se může kdykoliv objevit.“ (Koubek, 2011, s. 141) 

 

2.4.1 Definice vzdělávání a rozvoje 

V praxi je sloţité rozlišit mezi těmito pojmy, protoţe spolu velice úzce souvisí a to 

tak, ţe k rozvoji zaměstnanců přispívá jejich vzdělávání. Barták ve své knize uvádí definice 

vzdělávání a rozvoje takto: „Vzdělávání je plánovitá činnost, která má jednotlivci nebo 

skupině vzdělávaných pomoci dosáhnout požadované způsobilosti, naučit se dělat správné 

věci správně a využívat osvojených znalostí a dovedností v praxi.“ 

„Rozvoj je komplexem aktivit zaměřených na zvyšování osobního potenciálu jedince. 

Měl by představovat trvalý proces probíhající po celý aktivní život člověka zahrnující 

průběžné vzdělávání, růst a změny.“ (Barták, 2007, s. 11) 

Podle Tureckiové je moţné vzdělávání a rozvoj popsat následovně: „Hlavním 

nástrojem rozvoje zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, prohlubování nebo změny struktury 
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a obsahu jejich profesní způsobilosti, a také příspěvkem k vyšší výkonnosti pracovníků a firmy 

jako celku, je podnikové vzdělávání.“ (Tureckiová, 2004, s. 89) 

Tato aktivita řízení lidských zdrojů je součástí činností managementu firmy a měla by 

být propojena i s dalšími personálními funkcemi. Pomocí vzdělávání a rozvoje podnik 

koordinuje měnící se potřeby a nároky na kvalifikaci a pracovní činnosti s cílem dosáhnout 

stanovených cílů určených ve strategii podniku. To se ale v praxi stává velice problematickou 

oblastí. Mnoho, především malých a středních podniků, je přesvědčeno, ţe vzdělávání 

zaměstnanců není v jejich firmě zapotřebí. V publikaci dostupné na stránkách Českého 

statistického úřadu z roku 2005 podniky uvádějí několik důvodů proč neposkytují vzdělání 

svým zaměstnancům. Mezi ně patří především přesvědčení podniků, ţe jejich zaměstnanci 

disponují dostatečnými znalostmi nebo podniky tvrdí, ţe najímají osoby s poţadovanými 

dovednostmi, dalším nejčastějším důvodem je nedostatek času a také finančních prostředků 

na provádění vzdělávacích akcí. 

 

2.4.2 Význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

V současné době se zvýšila potřeba podnikového vzdělávání. Zapříčiněno je to 

změnou podnikatelského a ekonomického prostředí, zvýšila se konkurence na trhu a roli hraje 

i globalizace. Současné formy vzdělávání se značně liší od těch minulých. Jsou kladeny vyšší 

nároky na zaměstnance v oblasti jejich vědomostí, znalostí a dovedností, vyuţívají se nové 

technologie, k dispozici je větší mnoţství informací. Horník ve své knize říká, ţe 

„v posledních letech se výrazně zesiluje tlak na to, aby rozvoj a vzdělávání prokazatelně vedlo 

ke zvýšení výkonnosti a s tím ruku v ruce jdoucí trend mířil k validnímu měření efektivity.“ 

(Horník, 2007, s. 116) 

Význam vzdělávání a rozvoje je také důleţitý pro zkvalitňování a zefektivňování 

prováděných procesů v podniku, k růstu jeho hodnoty, do jisté míry také zkvalitňuje vztahy 

v rámci podniku. Vlastník společnosti investuje do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců a 

dává jim tím najevo svůj zájem o ně, také podporuje a zvyšuje jejich konkurenceschopnost na 

trhu práce. Podle autorky Bartoňkové (2010) lze do firemního vzdělávání zahrnout jak 

vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti, tak i 

prohlubování jejich kvalifikace, rekvalifikaci nebo zvýšení jejich kvalifikace (tzv. rozvoj). 

Pokud se na problematiku podíváme ze obecného úhlu pohledu lze význam v oblasti 

podnikového vzdělávání vyjádřit pomocí paretovského pravidla, kdy vzdělaní zaměstnanci 
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jsou schopni s 20 % vynaloţené energie, přinést podniku 80 % zisku. Naopak v podnicích, 

kde se nevěnuje zvýšená pozornost vzdělávání, zaměstnanci vydají 80 % energie za 20 % 

zisku (Barták, 2007, s. 9). 

Jednoduše význam vzdělávání a rozvoje popsal ve své knize Sanjeev Kumar Singh 

(2008). Obecně je vzdělávání a rozvoj rozděleno do 3P (People, Product, Profits), nebo-li lidé, 

produkty a příjmy, a všechny na sebe jednoduše navazují. Tzn. ţe lidé vytvářejí produkty, 

obchody a dodací systémy; za jednotlivé obchody a prodej výrobků získávají příjmy; kdyţ 

budou získané příjmy reinvestovat zase zpátky do lidí a produktů, to zaručí zvýšení efektivity 

práce, sníţení nákladů a zajištění cenové konkurence na trhu. 

 

2.5 Vliv prostředí podniku na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Musíme si uvědomit, ţe se vyvíjí celé podnikatelské prostředí. Potřeba vzdělávání se 

tedy vyvíjí v závislosti na vnějším a vnitřním prostředí podniku a ovlivňují celou firemní 

strukturu. Bartoňková (2010) ve své knize uvádí následující prvky obecného vnějšího 

prostředí. 

 

A. Vnější prostředí 

Jakákoliv změna v tomto prostředí můţe a také vyvolává potřebu vzdělávání. Např. 

změna a vývoj technologií, změna v oblasti legislativy, atd. V následujícím textu budou 

popsány základní čtyři vnější prostředí. 

1. Technologické prostředí - je přímo ukázkovým příkladem, vývoj nejrůznějších 

technologií a nových postupů s sebou nese i potřebu nových znalostí a dovednosti. 

Moţným příkladem je zavedení nových informačních technologií a především 

internetu do podnikání, to vyvolalo u zaměstnanců potřebu vzdělat se v tomto směru. 

Samotný internet se stal pro vzdělávání důleţitou pomůckou, je zdrojem informací, 

komunikačním nástrojem a virtuálním prostorem umoţňujícím vzdělávání. 

2. Sociální a demografické prostředí - demografické prostředí je spojeno s reprodukcí 

obyvatelstva. Strukturu obyvatelstva lze zkoumat podle věku, pohlaví, nebo podle 

dosaţeného formálního vzdělání. I v tomto je moţné spatřit určitou nutnost odráţející 

ve vzdělávání zaměstnanců. Sociální prostředí zkoumá společenství lidí, ve kterém 
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člověk ţije a pracuje. Vliv na potřebu ve vzdělávání mají např. tyto sociální jevy: 

zaměstnanost a nezaměstnanost, mzdy, sociální zabezpečení, atd. 

3. Ekonomické prostředí - v dnešní době nelze pohlíţet na ekonomiku separovaně, pouze 

z pohledu státu, kde podnikáme. Nacházíme se v prostředí, kdy jednotlivé ekonomiky 

se propojují. Dobrým příkladem je utváření Evropské Unie. Podnikům se otvírají nové 

moţnosti a nové trhy, do podnikání vstupují nové faktory a konkurence, a to je 

podnětem pro podniky, které se chtějí udrţet, aby vzdělávali své zaměstnance. 

V ekonomickém prostředí se odráţí ukazatelé jako: růst zaměstnanosti, míra inflace, 

růst jednotkových pracovních nákladů, produktivita práce, HDP, aj.  

4. Legislativní prostředí - přímý vliv na vzdělávání zaměstnanců má v ČR Zákon           

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který ukládá zaměstnavateli povinnost péče o odborný 

rozvoj zaměstnanců kam patří zaškolení a zaučení zaměstnance, který přichází do 

nového zaměstnaní a nemá potřebnou kvalifikaci nebo zaměstnance, který přechází na 

nové pracovní místo. Pro absolventy je povinen zabezpečit odbornou praxi, dále má ze 

zákona povinnost prohlubování kvalifikace pracovníků, tzn. její udrţení, doplnění či 

obnovení. A dále má zaměstnanec ze zákona nárok na zvýšení své kvalifikace 

k výkonu práce, které je uskutečňování pomocí vzdělávání. Nepřímý vliv mají 

zákonná ustanovení upravující podmínky propouštění stávajících zaměstnanců. Přísné 

podmínky propouštění vedou podniky k investicím do vzdělávání stávajících 

zaměstnanců, aby vedení společnosti mělo k dispozici dostatek vzdělaného a 

kvalifikovaného personálu. Dále příslušné vyhlášky MPSV, které upravují 

rekvalifikační vzdělávání, aj. 

 

B. Vnitřní prostředí 

Je tvořeno interními procesy daného podniku. Aby vzdělávání bylo efektivní, musí 

existovat propojenost mezi podnikovou politikou, podnikovou strategií, strategií řízení 

lidských zdrojů a strategií vzdělávání pracovníků. (Bartoňková, 2010, s. 27) Dále se ve 

vnitřním prostředí projevuje vliv např. komunikace, rozdělení pravomocí a zodpovědnosti za 

vzdělávání, velký vliv hrají finanční a rozpočtové faktory. 
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2.6 Rozvoj zaměstnanců 

Jiţ v předcházející části práce byla řeč o rozvoji zaměstnanců, byl definován pojem 

rozvoje podle autoru Bartáka a Tureckiové a bylo zmíněno, ţe vlivem legislativního prostředí 

má kaţdý zaměstnavatel ze zákona povinnosti pečovat o odborný rozvoj svých zaměstnanců. 

Tím je míněno především zaučení a zaškolení nových zaměstnanců nebo při přechodu na jiný 

druh práce, dále zabezpečení absolventům škol přiměřenou odbornou praxi (získání 

praktických zkušeností a dovedností potřebných k výkonu práce), prohlubování a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců. 

Rozvoj zaměstnanců se podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) zaměřuje na čtyři 

oblasti, a to:  

 Rozvoj osobnosti – zahrnuje zvyšování sebedůvěry, motivace, komunikačních a 

sociálních dovedností, aj. Osobnost se můţe rozvíjet na úrovní mentální 

inteligence (IQ), která se formuje pomocí vzdělávání a učení se, a na úrovni 

emocionální inteligence (EQ), která není závislá na IQ a zahrnuje rozvoj takových 

schopností jako je např. uvědomění si sebe sama, sebemotivace, empatie, atd. 

 Řízení vlastní kariéry – obsahuje plánování kariéry, řízení vlastního ţivota a 

stanovení si svých rozvojových cílů v kariéře, určení vlastního profesionálního 

typu, aj. 

 Učit se, jak se učit a myslet – osvojit si takový způsob učení, aby vzdělávání 

přinášelo největší efekt. Nejvíce si člověk zapamatuje správné návyky ty, které 

pouţívá v kaţdodenním ţivotě. 

 Získávání potřebných odborných poznatků. (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005, 

s. 193) 

Pří přípravě vlastního plánu rozvoje jedince je důleţité nejprve určit současnou situaci 

a zhodnotit vlastní silné a slabé stránky, stanovit cíle a naplánovat aktivity (jak z věcného, tak 

z časového hlediska). Vedoucí pracovník by měl také dohlíţet na dodrţování a plnění plánu 

rozvoje podřízeného zaměstnance. 

Plán osobního rozvoje zaměstnance je důleţitým podkladem pro sestavování 

celkového plánů vzdělávání organizace. 
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2.7 Systém podnikového vzdělávání a rozvoje 

Systém podnikového vzdělávání je vţdy zaměřen na zaměstnance a tudíţ cílem je 

připravit pomocí tohoto komplexního systému právě zaměstnance na jeho realizaci, která se 

promítne v rozšíření jeho schopností a dovedností, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a 

v neposlední řadě také seberealizaci pracovníka. Zavedení systematického vzdělávání 

podniku přinese i řadu výhod, např. vedení má k dispozici neustále dostatek odborně 

vzdělaných pracovníků z vnitřních zdrojů, kteří vyhovují specifickým potřebám podniku, 

vzdělávání a rozvoj přispívá i ke zlepšení pracovního výkonu a kvalitě práce, zlepšuje se tak 

vztah zaměstnanců k podniku a přispívá toto vzdělávání k motivaci, aj. 

Do systému vzdělávání pracovníků patří vzdělávací aktivity jako např. doškolování, 

rekvalifikace a rozvoj. V systému vzdělávání se angaţuje nejenom personální útvar, ale téţ 

vedoucí pracovníci a často i externí odborníci, se kterými můţe firma spolupracovat. 

Systémové vzdělávání není jednorázovou záleţitostí, ale jedná se o dlouhodobý a opakující se 

proces, který se skládá ze čtyř základních fází:  

1. analýza potřeb vzdělávání 

2. plánování vzdělávání 

3. realizace vzdělávacího procesu 

4. hodnocení výsledků vzdělávání 

Obr. 2.1 Cyklus vzdělávání v organizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník, 2006, s. 134 



 

 

18 

Vp 

Vs 

Poţadovaná úroveň výkonnosti 

Mezera ve výkonnosti 

Skutečně dosahovaná výkonnosti 

2.7.1 Analýza potřeb vzdělávání 

Aby management podniku mohl začít s procesem vzdělávání zaměstnanců ve své 

organizaci, je zapotřebí zjistit vzdělávací potřeby svých pracovníků, týmů a celé organizace. 

Jedná se o první a velice důleţitý krok, který se musí vţdy uskutečnit – jinak by nastavený 

systém vzdělávání a rozvoje neměl pro organizaci smysl, šlo by pouze o neefektivní 

vynaloţení prostředků a času. Podle Bartoňkové lze pomocí identifikace potřeb zjistit 

současný stav znalostí, schopností a dovedností pracovníků a porovnat jej se stavem 

poţadovaným. Pomocí analýzy se management zaměří na eliminaci nebo odstranění 

zjištěných nedostatků, které je moţné vyřešit pomocí vzdělávání. Analýza také můţe odhalit i 

nedostatky, které musejí být řešeny pomocí jiných personálních činností. (Bartoňková, 2010, 

s. 118) Podle autorů Vodáka a Kucharčíkové, lze identifikaci potřeb definovat takto: „Je 

potřeba porovnat dvě úrovně výkonnosti, a to standardní (požadovanou) výkonnost Vp a 

současnou (existující) výkonnost Vs. Rozdíl mezi těmito dvěma úrovněmi představuje 

výkonnostní mezeru.“ (Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 85)  

Obr. 2.2  Mezera ve výkonnosti 

 

 

 

Zdroj: Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 86 

 

Vzdělávací potřeby vznikají jako rozdíl mezi tím co zaměstnanec zná a tím co je 

poţadováno na jeho pracovní pozici, nebo vzešlo z organizačních a jiných změn. Obecně lze 

tedy za zdroj vzniku povaţovat změny vniklé buďto ve vnějších prostředí nebo v prostředí 

vnitřním (viz. kap. 2.4). Bartoňková uvádí dva druhy vzdělávacích potřeb: reaktivní, které 

vznikají z aktuální potřeby. Ten se projevuje jako změna výkonnosti vzniklá v souvislosti 

s nedostatkem znalostí a dovedností jenţ je moţné doplnit pomocí některé formy vzdělání; 

dalším druhem potřeb jsou tzv. proaktivní, ty se odvíjí od podnikové strategie, očekává-li se 

technický vývoj, personální změny, aj. (Bartoňková, 2010) 

Analýzu vzdělávacích potřeb je podle Vodáka a Kucharčíkové moţné rozčlenit na tři 

etapy, které na sebe navazují: 
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 V první etapě je důleţité analyzovat podnikové cíle, celkovou strategii podniku a 

zajistit aby zaměstnanci byli s touto strategií seznámeni. Účelem je zjistit rozdíly 

mezi poţadovanou a dosahovanou výkonností a zajistit jejich zmenšení pomocí 

vzdělávání. 

 Druhá etapa je zaměřena na identifikaci a analýzu úkolů, znalostí, schopností a 

dovedností zaměstnanců organizace. Vyuţívají se především popisy a specifikace 

pracovních míst. Tato etapa je zaměřena jak na individuální  vzdělávací potřeby 

zaměstnanců, manaţerů, tak i na specifické potřeby týmů. 

 Poslední, třetí etapa je zaměřena na analýzu individuálních charakteristik 

jednotlivých osob, které jsou srovnávány s poţadavky organizace. (Vodák a  

Kucharčíková, 2011, s. 90) 

V kaţdé jednotlivé etapě se vychází z předem zjištěných informací, které se posléze 

porovnávají se skutečným výkonem. Ke sběru informací lze vyuţít mnoho metod a technik, 

mezi nejznámější a snadno pouţitelné patří např. strukturované rozhovory a dotazníky. Mezi 

jejich výhody patří:  

Tab. 2.1  Výhody dotazníků a rozhovorů 

Dotazníky Rozhovory 

získání velkého objemu informací od 

početného vzorku respondentů 

informace a odpovědi jsou podrobnější 

a lze získat více informací 

standardizace dotazníkových otázek 

umoţňuje jednotný přístup k 

odpovědi 

vzájemný kontakt mezi dotazujícím a 

dotazovaným 

anonymní vyšší návratnost 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále se pro zajištění informací vyuţívají metody a techniky jako např. pozorování, 

analýza dokumentů, participace, popis práce, skupinová diskuse, brainstorming, hodnocení 

pracovního výkonu, aj. Je vhodné jednotlivé metody v organizaci kombinovat, aby získané 

informace odpovídaly skutečnosti a mohl být odhadnut rozsah jednotlivých vzdělávacích 

potřeb. Podle Bartoňkové (2010) má správné definování a analyzování vzdělávacích potřeb 
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přínos pro celé podnikání, umoţňuje větší návratnost investic, větší motivaci zúčastněných, 

zvýšení vnitřní konkurenceschopnosti plánu vzdělávání.  

 

2.7.2 Plánování vzdělávání 

Druhou fází systému vzdělávání a rozvoje je plánování vzdělávání, kdy si podnik musí 

určit koncepci pro vzdělávání. Musí v ní přednostně určit priority, tzn. které potřeby je 

vhodné uspokojit prvotně. Dále v závislosti na zjištěných potřebách musí podnik určit kdo se 

vzdělávacího procesu účastní, kteří zaměstnanci nebo skupiny. V neposlední řadě je důleţité 

naplánovat jaký typ a jaká metoda bude nejvhodnější a v jakém rozsahu bude vzdělávání 

uskutečněno. Nedílnou součástí je i plán personálního, finančního a materiálního zajištění.  

Zjednodušeně tedy plán vzdělávání a rozvoje musí odpovědět na následující otázky: 

 CO JE OBSAHEM?  

 PRO KOHO JE URČENO? 

 JAK BUDE ZABEZPEČENO? 

 KÝM? 

 KDE? 

 KDY? 

 ZA JAKOU CENU? 

 JAK SE BUDOU HODNOTIT VÝSLEDKY?  

Výsledkem kvalitně provedeného plánování je písemný projekt (plán) pro vzdělávání 

zaměstnanců v organizaci, který má přesně definované prvky a je časově vymezen. Někdy se 

vyuţívá rozdělení na „projekt vzdělávání“ (tzn. plán jednotlivých vzdělávacích aktivit určený 

pro pracovníky) a „realizační projekt“ (jedná se o časový harmonogram a plán místa a 

odpovědnosti za realizaci). 

 

2.7.3 Realizace vzdělávacího procesu 

Po přípravě projektu můţe management podniku přistoupit k samotné realizační fázi 

vzdělávání zaměstnanců, která sestává z několika základních prvků: cíle, program, motivace, 

metody, účastníci, lektoři. (Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 99) 
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Kaţdá organizace či podnik, který uskutečňuje vzdělávání v rámci své podnikové 

strategie, si také v závislosti na  zjištěných vzdělávacích potřebách musí určit cíle, kterých 

chce dosáhnout. Samozřejmě ani cíle stanovené ve firemním vzdělávání se neliší od jiných 

cílů v rámci podnikání. To znamená, ţe kaţdý cíl, který si vedení nebo management 

společnosti stanoví, by měl být SMART
2
. Pomocí těchto cílů se určí budoucí směr vzdělávání 

v organizaci a jsou určitým vodítkem, kdy se pomocí nich můţe posléze vyhodnotit průběh 

vzdělávacího systému. V návaznosti na stanovené cíle je vytvořen i program, který musí být 

v souladu s poţadavky projektu. Obsahem je časový harmonogram, témata, pouţité metody a 

pomůcky. Motivace k učení vyjadřuje ochotu účastníka zdokonalovat své znalosti, schopnosti 

a dovednosti a také ovlivňuje výsledný efekt vzdělávání. Je zapotřebí, aby manaţer měl 

dostatek informací o motivačních faktorech svých zaměstnanců a především disponoval 

vhodnými kompetencemi. 

Tab. 2.2  Příklad motivačních faktorů vzdělávání  

Motivační faktory vzdělávání 

Zlepšení postavení v týmu, ve skupině 

Udrţení pracovního místa (funkce) 

Pracovní postup, získání pracovního místa 

Moţnost vyuţití získané kvalifikace – seberealizace 

Získání kvalifikace (titulu) 

Zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce 

Zvýšení flexibility a připravenosti na změny 

Vyšší platové ohodnocení 

Získání sociálních výhod 

Moţnost uplatnění vlastního potenciálu při nových příleţitostech 

Zdroj: Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 104 

Kdo všechno můţe být v podniku zainteresován na procesu vzdělávání? Řadí se mezi 

ně pět účastníků, tzv. „kvintet vzdělávání“, který tvoří majitel firmy (popř. TOP manaţer), 

linioví manaţeři, manaţer (zaměstnanec) odpovědný za přípravu vzdělávacího programu, 

lektor a posluchač. (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005, s. 186) V případě malých firem se 

funkce TOP manaţera, liniového manaţera a manaţera odpovědného za přípravu programu 

                                                 

 
2 Anglická zkratka pro základní atributy cílů: specifický, měřitelný, atraktivní, realistické a termínovaný. 
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prolínají a spojí. Tito jsou především zodpovědní za rozvoj lidí ve firmě, podněcují k přípravě 

a realizaci vzdělávacích akcí, schvalují investice na vzdělávání a rozvoj ve firmě a 

zpracovávají finanční rozpočet, mají odpovědnost za přípravu a realizaci školení a výcviku na 

základě analyzovaných potřeb, účastní se školení a kontrolují efektivnost vzdělávacích akcí a 

připravují zprávu o uskutečněných školeních, aj. 

Lektor se stává právě tím článkem, který předává znalosti a informace posluchačům 

(zaměstnancům), jsou na něj kladeny velké nároky – očekává se vysoká úroveň 

interpersonálních dovedností, flexibilita, trpělivost, vnímavost, ochota, schopnost zaujmout a 

odpovědnost. Mezi základní úlohy lektora patří plánování, organizování a kontrola vývoje a 

průběhu vzdělávání na základě zjištěných vzdělávacích potřeb podniku, spolu s manaţerem 

volí vhodné metody vzdělávání a formy hodnocení efektivnosti, připravuje materiální 

zajištění a je zodpovědný za kontakt s posluchači. 

Posledními z řady účastníků vzdělávacího procesu jsou samotní zaměstnanci, nebo-li 

posluchači. Jejich úlohou v tomto procesu je učit se a vyuţívat své nové znalosti, dovednosti a 

poznatky v kaţdodenní práci. Pro lektora nebo manaţera je důleţité si uvědomit, ţe kaţdý 

zaměstnanec má vlastní styl učení. Ve většině odborné literatuře se uvádí Kolbův cyklus 

učení, který znázorňuje čtyři typy učení. Kolb se domnívá, ţe kombinací všech čtyř 

základních forem je moţné dosáhnout nejvyšší úrovně uční. (Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 

109) Vychází z toho, ţe 80 % lidského poznávání pochází z vlastních záţitků a zásadním 

způsobem zvyšuje zapamatovatelnost nových poznatků. 

Obr. 2.3  Kolbův cyklus učení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://managementmania.com/kolbuv-cyklus-uceni 



 

 

23 

Kvalita vzdělávání a rozvoje zaměstnanců závisí také na mnoha faktorech, např. 

zvolené metodě a také na fyzických faktorech posluchače (tj. zdravotní stav, psychická 

kondice, stres), emocionálních faktorech (motivace, vnímání sebe sama, postoje…) a 

intelektuálních faktorech (mnoţství a kvalita dosud nabytých vědomostí).  

Existuje mnoho druhů metod vzdělávání, které lze v jednotlivých podnicích vyuţít. 

V diplomové práci se zaměřím především na metody vyuţívané v malých a středních 

podnicích. Nejen podle velikosti podniku lze vybírat vhodné metody, ale je důleţité si také 

uvědomit předmět podnikání, vzdělávací cíle a potřeby. Je rozdíl ve vyuţití různých metod 

pro manuální a duševní pracovníky. Jednotlivé faktory popisují autoři Vodák a Kucharčíková 

(2011) v obrázku 2.4. 

Obr. 2.4  Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 112 

Pro základní rozdělení metod se v teorii i praxi nejčastěji vyuţívá místo, kde se 

vzdělávání realizuje, a to na metody realizované na pracovišti při výkonu práce („on the job“) 

a metody mimo pracoviště, ať uţ v podniku nebo mimo něj („off the job“)
3
. 

                                                 

 
3 Pro metody „on the job“ bude pouţita zkratka OTJ a pro metody „of the job“ bude pouţita zkratka OFJ 
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Metody vzdělávání na pracovišti 

Z praxe je patrné, ţe tyto metody se vyuţívají při vzdělávání manuálních pracovníků 

více neţ u vedoucích pozic a specialistů. Také se tyto metody více aplikují při vzdělávání 

nově přijatých pracovníků nebo při doškolování současných. (Koubek, 2011) Mezi metody 

OTJ, nejvíce vyuţívané v malých a středních podnicích, se řadí: 

 Instruktáž při výkonu práce (zácvik) – jde o jednoduchou metodu a často 

vyuţívanou, kdy nadřízený nebo pověřená osoba předvádí posluchači postup 

práce. Ten se učí pomocí pozorování a napodobování. Většinou se pouţívá při 

zaškolení nového zaměstnance a jedná se o jednorázovou akci. 

 Koučování – základem koučování je zlepšit, zvýšit výkon pracovníka. Nejedná 

se o přidělování úkolů nebo rad od kouče, ale jde o dlouhodobé instruování, 

vysvětlování a vedení ze strany nadřízeného. Podstata této metody spočívá 

v kladení otázek, poskytnutí osobních příkladů, inspirace nebo zpětné vazby ze 

strany kouče, na které si koučovaný zaměstnanec sám odpoví, převezme 

vlastní iniciativu a docílí tak poţadovaného cíle, vyřešení problému.  

 Counselling
4
 – jedná se o časově náročnou metodu. Jde o vzájemné 

konzultace, které ovlivňují a formují všechny účastníky vzdělávání. Konzultant 

poskytuje konzultace zaměstnanci podle jeho aktuálních potřeb a podle 

aktuálního průběhu vzdělávací akce, zaměstnanec za konzultantem přichází s 

vlastní aktivitou, vlastními nápady a návrhy. 

 Asistování – často vyuţívaná forma vzdělávání, kdy ke zkušenému 

pracovníkovi je přiřazen méně zkušený (vzdělaný) pracovník. Ten mu pomáhá 

s plněním pracovních úkolů a učí se daným pracovním postupům od 

zkušenějšího. Nevýhodou asistování je, ţe vzdělávaný se můţe naučit a 

přijmout i nevhodné pracovní návyky a postupy. Na podobném principu 

funguje i metoda pověření úkolem (můţe být vyuţita i jako konečná fáze 

asistování), ale na rozdíl od asistování je zde větší míra autonomie pro 

pracovníka, kterému je svěřeno splnění zadaného úkolu.  

 Rotace práce – nebo-li střídání pracovních úkolů je zaloţeno na změně 

pracovních pozic vzdělávaného pracovníka. V praxi jsou známé dvě formy, a 

                                                 

 
4 Counselling původem z angličtiny je překládáno jako „poradenství“ nebo „konzultace“. 



 

 

25 

to horizontální a vertikální rotace. U horizontální rotace pracovník přechází na 

jiné pracovní místo v rámci stejné úrovně práce. Na rozdíl od vertikální, kdy se 

mění úrovně. To se nejčastěji vyuţívá při přípravě uchazečů na vyšší pozici. 

Při tomto způsobu vzdělávání zaměstnanec získá a rozšíří si své dovednosti a 

schopnosti. Tato metoda přispívá k celkové flexibilně podniku, ale je velice 

organizačně náročná. 

 Pracovní porady – patří k nástrojům vnitrofiremní komunikace, ale jedná se 

také o skupinovou metodu vhodnou pro vzdělávání. Protoţe dochází k  

předávání informací, seznámení s problémy pracoviště i firmy, prezentaci 

vlastních názorů, zkušeností a aktivity. Efektivní porada vede k motivaci 

pracovníků a vytvoření pocitu sounáleţitosti s týmem a podnikem.  

Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Jak jiţ bylo zmíněno můţou být tyto metody uskutečňovány jak v podniku, tak i mimo 

něj. Jedná se o metody, které jsou podobné školnímu reţimu a jsou zaměřené na vzdělávání 

většího mnoţství lidí. U malých a středně velkých firem se bude potřeba a moţnost vzdělávat 

se OFJ lišit vzhledem k velkým firmám. Mezi základní metody vyuţívané právě malými a 

středními podniky bych zařadila: 

 Přednáška – vyuţívá se k verbální prezentaci informací a teoretických 

znalostí. Je určena pro větší mnoţství posluchačů a zaměřena na 

zdokonalování jejich vědomostí. Přednáška se stává účinnější, vyuţije-li se 

moderních multimediálních prostředků. Hlavním nedostatkem je pasivita 

účastníků, kdy chybí vzájemná interakce mezi přednášejícím a účastníky 

(jedná se o jednostranný tok informací). Vhodnější formou proto bývá tzv. 

přednáška spojená s diskusí, kdy účastníci jsou zapojeni do debaty a očekává 

se od nich jistá míra aktivity.  

 Demonstrování – nebo-li praktické, názorné vyučování se provádí ve 

výukových dílnách nebo na vývojových pracovištích. Metoda je zaměřena na 

zprostředkování znalostí a praktické vyuţití získaných znalostí a dovedností.  

 Brainstorming – tato metoda můţe být také vyuţita i při vzdělávání, kdy se 

pomocí skupinové spolupráce usiluje o nalezení nejvhodnějšího způsobu při 

překonání zadaného problému. Součástí je i diskuse o optimálních řešeních. 
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Tato metoda vyţaduje přípravu a dovednosti, znalosti a schopnosti 

zúčastněných.  

 Development centre – je speciální metoda vzdělávání zaměstnanců, která 

vyuţívá kombinaci psychodiagnostických metod, modelových situací 

outdoorového i indoorového charakteru. Jedná se o velice účinnou metodu 

rozvoje a také dosti finančně náročnou metodu. 

 E-learning – metoda zaloţena na  informačních a komunikačních 

technologiích slouţící k tvorbě výukových kurzů, k distribuci studijního 

obsahu, komunikaci a k řízení studia. Pouţívají se nejrůznější multimediální 

prvky, které jsou kombinací audia, videa, animace, obrázků a textu. Za výhody 

lze povaţovat časovou flexibilitu, pohodlnost, sníţení nákladů vzdělávacích 

programů (cestovné nebo ubytování), dostupnost z kaţdého počítače, který je 

připojen k síti. Naopak mezi nevýhody můţeme stále ještě zařadit problém 

spojený s limitováním a čekáním při spojení a stahování dat, který se však stále 

minimalizuje, chybí zde kontakt s lektorem, nemoţnost verbálně interpretovat 

a obhajovat získané znalosti,velké počáteční náklady při zavádění E-learningu 

- náklady na technologie (servery a zařízení), lidské zdroje, vytváření obsahu a 

sluţby (nákup programu, obnova obsahu kurzu, programování, aj.). 

Kompromisem mezi E-learningem a klasickou formou vzdělávání se stává tzv. 

Blended learning, který odstraňuje nedostatky klasického E-learningu. V praxi 

se vyuţívá způsobem, kdy výuka je prováděna pomocí internetu/intranetu a je 

doplněna o následný konečný seminář. 

 

Volba vhodné metody není lehkou záleţitostí, je závislá na mnoha faktorech          

(viz. obr. 2.4), ale vedení podniku by při volbě metody mělo brát v úvahu i kritérium aktivity 

posluchačů. Takto se metody dělí na aktivní a pasivní. Mezi nejvíce pasivní metody se řadí 

přednášky a naopak mezi nejvíce aktivní metody jsou zařazovány např. koučování, rotace 

práce, mentorování. V následující tabulce jsou seřazeny výukové metody a také procento 

zapamatovaného výkladu. Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační, protoţe mnoţství 

zapamatovaného výkladu závisí i na jiných faktorech, ne pouze na zvolené metodě. 
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Tab. 2.3  Výukové metody a velikost zapamatovaného učiva 

Výklad 5% 

Čtení 10% 

Audiovizuální metody 20% 

Demonstrace 30% 

Diskuze ve skupinách 50% 

Praktická cvičení 70% 

Vyučování ostatních 90% 

Zdroj: http://dielektrika.kvalitne.cz/metody.html 

 

2.7.4 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Celý proces vzdělávání by neměl smysl, kdyby nebyly vyhodnoceny jeho výsledky a 

přínosy jak pro jednotlivé zaměstnance, tak hlavně pro podnik. Poslední fází je tedy zajištění 

zpětné vazby o efektech vzdělávacího programu. Podrobně se hodnocením výsledků 

firemního vzdělávání zabývají Vodák a Kucharčíková (2011). Tuto oblast vzdělávacího 

procesu firmy opomíjejí, nebo ji nevěnují dostatečnou pozornost, především proto, ţe je 

náročná jak na samotné získávání informací, tak také na čas, dodatečné finanční prostředky. 

Některé výsledky je obtíţné kvantifikovat (ve finančním vyjádření), to klade na hodnotitele  

vyšší nároky a vyţaduje z jeho strany vyšší úsilí.  

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, je vhodné na vyhodnocování myslet od 

samotného začátku. Jiţ v oblasti plánování si podnik stanovil cíle, podle kterých můţe v této 

poslední fázi vyhodnocovat průběh procesu firemního vzdělávání. Význam hodnocení 

vzdělávacích akcí přitom nespočívá jen v následném ověření a rozboru jejich účinnosti, ale i v 

posílení motivace jeho účastníků, případně organizátorů k dosaţení jeho konkrétních cílů. 

Při realizaci hodnocení je vhodné postupovat podle následujících kroků: 

1. Určit kritéria vyhodnocování – rozlišujeme základní dvě kritéria, a to vnitřní 

(zaměřené na obsah programu) a vnější (spojen s konečným cílem celého 

vzdělávacího procesu). 

2. Výběr vhodného modelu vyhodnocení. 

3. Aplikace konkrétních metod pro jednotlivé úrovně pouţitého modlu. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 138) 
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V praxi se vyuţívá několik modelů hodnocení, např. Vodák a Kucharčíková (2011) 

uvádí model Davida Simmondse nebo pětiúrovňový model podle Hamblina. Bláha, Mateiciuc 

a Kaňáková (2005) uvádějí model D.L. Kirkpatricka, který zahrnuje čtyři úrovně hodnocení 

výsledků, které dále vysvětluje tabulka 2.4. 

Tab. 2.4  Základní struktura Kirkpatrickova modelu 

Úroveň 
Co je 

měřeno 
Charakteristika hodnocení Hodnotící nástroje, metody 

1 Reakce 

Zjišťuje, jak účastníci na 

program reagují (spokojenost 

s obsahem, prostředím, 

organizacím metodami, aj.) 

„Smilesheets“ (smajlíkové listy), 

slovní reakce, dotazníky 

2 Poznatky 

Zjišťuje úroveň znalostí a 

dovedností účastníků před a 

po vzdělávací akci 

Hodnotící testy před a po 

vzdělávacím programu 

3 Chování 

Zjišťuje se změna chování 

účastníků a míra uplatnění 

získaných znalostí, 

dovedností a postojů 

Dotazník, pohovor (360°zpětná 

vazba), hodnocení pracovního 

výkonu, pozorování, kontrola 

výstupu a výsledků, aj. 

4 Výsledky 
Zjištění účinků vzdělávací 

akce na výsledky firmy 

Prostřednictvím řídících systémů a 

výkaznictví. 

Zdroj: http://www.businessballs.com 

Tento základní Kirkpatrickův model opomíjí finanční úroveň a přínos, proto Dr. Jack 

J. Phillips k stávajícím čtyřem úrovním přidal i pátou úroveň hodnocení pomocí aplikované 

metody ROI. Tento rozšíření model je nazýván Kirkpatrick/Phillipsův model. (Phillips, 

Phillips, 2007, s. 16) 

Metoda rentability (výnosnosti) investic - ROI 

Tato metoda se vyuţívá při hodnocení investic do hmotného majetku firmy, ale při 

pozměnění postupu je moţné tuto metodu vyuţít i pro posouzení investic do vzdělávání 

(nehmotného majetku firmy). Vyuţívá se jednoduchého vzorce: 

ROI =  (získaná částka – investovaná částka) / investovaná částka 
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Obr. 2.5  Kirkpatrick/Phillipsův model 

 

Zdroj: http://leanlearning.wikispaces.com/learning_analytics 

Je důleţité si ale uvědomit, ţe platí: „Jestliže podnik neumí správně měřit výkonnost 

zaměstnanců v jejich práci před vzděláváním, nebude schopen určit dopady, které vzdělávání 

mělo na jejich výkonnost.“ (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 129) 

 

2.8 Efektivnost vzdělávacích programů 

Zjištění efektivnosti vzdělávání úzce souvisí s jeho vyhodnocováním a pro podnik 

zajišťuje zjištění ekonomické výkonnosti uskutečněné vzdělávací akce. Stejně jako samotné 

vyhodnocení se i stanovení efektivnosti vzdělávacích programů setkává s jistým rozporem 

názorů. Jelikoţ se jedná o velmi náročný úkol, ne všichni manaţeři přistupují k jeho realizaci. 

Častým důvodem je tvrzení, ţe ne všechny přínosy vzdělávání ve firmě je moţné 

kvantifikovat. Na druhou stranu, vedení společnosti, poţaduje vyčíslení všech ekonomických 

činností uskutečňovaných v organizaci a chce mít přehled o výsledcích a dopadech 

realizovaných akcí. 

Důleţitým faktorem, který hraje velkou roli při zjištění efektivnosti vzdělávacího 

programu, jsou náklady na vzdělávání. Ty jsou závislé na rozsahu a struktuře 

zabezpečovaného vzdělávání. Náklady je moţné, podle Bartoňkové, rozdělit na náklady fixní 

(, které se se změnou počtu účastníků nemění) a variabilní (proměnné). Mezi fixní náklady se 

řadí: náklady na lektory (mzdy, cestovné, ubytování), náklady na realizační tým (sekretariát, 
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překladatelé, tiskárna, aj.), nájemné za prostory a zařízení, poštovné, telefonní poplatky, atd. 

Mezi náklady variabilní se zahrnují: náklady na přepravu, cestovné, stravování a ubytování, 

finanční náhrady z knihy a pomůcky… (Bartoňková, 2010, s. 176) Je důleţité si uvědomit, ţe 

do nákladů na vzdělávání neřadíme pouze náklady na realizaci, ale patří sem náklady na 

kaţdou fázi vzdělávacího procesu, tj. náklady spojené se stanovením a analýzou vzdělávacích 

potřeb, náklady na tvorbu vzdělávacího programu a také náklady na vyhodnocení celé 

vzdělávací akce.  

Aby nedocházelo k situacím, kdy manaţeři sledují pouze náklady a mají tendenci tyto 

náklady sniţovat, je vhodné aby byly stanoveny i přínosy vzdělávání. Mezi přínosy především 

patří: zlepšení pracovního výkonu zaměstnance a produktivity práce, dostatek kvalitních 

pracovníků a lepší vyuţití jejich potenciálu, růst hodnoty podniku, motivace zaměstnanců, 

lepší pracovní klima a vztahy v podniku, udrţování, zvyšování a prohlubování kvalifikace 

zaměstnanců, uspokojení potřeb jedinců, zvýšení spokojenosti zákazníků, aj. Tyto přínosy se 

poté projeví např. v poklesu nákladů, absencí, fluktuace, zvýšením pracovní morálky, 

zvýšením kvality produkce, zkrácením doby trvání vnitropodnikových procesů, omezením 

přesčasových hodin a prostojů,… (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 167) 

Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu diplomové práce, chce-li se stát organizace na 

dnešním globálním trhu více konkurenceschopná, musí investovat do svých lidských zdrojů, 

do jejich vzdělávání a rozvoje. Zjištění efektivnosti vzdělávacích programů je v podstatě 

zhodnocením investic do vzdělávání, tzn. srovnání nákladů s výnosy (přínosy). K hodnocení 

efektivnosti je moţné vyuţít hned několik metod, podle Vodáka a Kucharčíkové (2011) je 

nejpouţívanějšími metoda rentability (výnosnosti) investic, metoda návratnosti investic a 

metoda čisté současné hodnoty investic. 
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2.9 Metody průzkumu 

Diplomová práce bude provedena na základě teoretických poznatků a veřejně 

dostupných informací. K celkovému vyhodnocení bude pouţita metoda písemného 

dotazování, kterou budou získány potřebné informace od zaměstnanců společnosti           

Grios s.r.o., metoda analýzy podnikových dokumentů a metoda ústního dotazování 

(standardizovaný rozhovor). 

 

Metoda písemného dotazování patří mezi nejběţnější způsob sběru dat. Umoţňuje 

získat velké mnoţství informací, které lze statisticky zpracovat. Vyuţívá se předem 

předtištěného formuláře s otázkami, který se nazývá dotazník. Otázky mohou být 

formulovány jako otevřené s volností odpovědí, uzavřené, kdy dotazovaný má moţnost si 

zvolit odpověď z jiţ předem stanovených odpovědí nebo polootevřené, které jsou kombinací 

předchozích dvou typů. 

 

Metoda analýzy dokumentů vyuţívá k výzkumu osobních i veřejných dokumentů, 

kterými jsou nejrůznější texty (např. výroční zprávy, články publikované v časopisech či 

novinách, směrnice,…) nebo méně vyuţívané audiovizuální záznamy (fotografie, 

videozáznamy, aj.). 

 

Metoda ústního dotazování je nejběţnějším způsobem přímého, osobního kontaktu 

dvou lidí. Základní a nejvyuţívanější formou je rozhovor (interview), který lze členit podle 

strukturovanosti otázek na:  

- strukturovaný (standardizovaný) s přesně určenými otázkami, jejich pořadím a 

formulací 

- semi-strukturovaný (polostandardizovaný) s připravenými otázkami a podněty, které 

nemají přesně stanoveno pořadí 

- nestrukturovaný (nestandardizovaný), kdy není přesně určeno znění ani pořadí 

otázek 
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 

Pro zpracování práce je zvolena firma GRIOS s.r.o. Jedná se o českou společnost 

zaloţenou v roce 1996 se sídlem v Olomouci. Hlavní činností společnosti je výroba drátěného 

programu na zakázku, dle poţadavků zákazníka. Dále se společnost specializuje na 

subdodávky drátěných dílů pro své obchodní partnery. Od roku 2000 se zaměřuje také na 

zakázky pro automobilový průmysl, které mají významný podíl na hospodaření firmy. 

Vedlejší činností je pronájem nebytových prostor v areálu firmy. Výrobky společnosti  

GRIOS s.r.o. se uplatňují především v jiţ zmíněném automobilovém průmyslu a také mají 

vyuţití v oblastech jako obchodní vybavení, vybavení domácností, zahrad a produktů pro 

drobné ptactvo. 

3.1 Historie společnosti 

Výroba drátěného programu má dlouholetou tradici, která se datuje jiţ od roku 1868, 

kdy Julius Kremer začal s výrobou kovového zboţí, převáţně klecí na exotické ptactvo. 

V roce 1948 byl podnik zestátněn a přejmenován a Okresní opravárenský a průmyslový 

podnik KOVO-DŘEVO, ten se stal v tehdejším Československu monopolem v oblasti výroby 

klecí na ptactvo. V roce 1996 byl státní podnik zprivatizován firmou GRIOS s.r.o. Původně 

chtěla zachovat výrobu kovového zboţí a nábytku, ale časem se zaměřila pouze na drátěný 

program, kterému se věnuje doposud.  

3.2 Výroba 

Společnost se zaměřuje v oblasti drátěného programu především na výrobu košíků, 

mříţek, drátěných programů pro tiskoviny (stojany, stojánky, závěsné kapsy na letáky, 

pohlednice apod.), drţáků, háků, stojanů na zboţí apod.  

V oblasti dodávek pro automobilový průmysl se společnost zaměřuje na výrobu 

výztuh pro sluneční clony do osobních i uţitkových automobilů značek Volkswagen, 

Mercedes a Bentley a dále na výrobu drátěných výztuh slouţících pro zpevnění sedadel 

k zajištění pasivní bezpečnosti cestujících a drátěných výztuh opěrek hlavy v automobilech.  

Jelikoţ se jedná o bezpečnostní prvky, tak společnost GRIOS s.r.o. dbá na vysokou 

kvalitu pouţitých materiálů a výsledných produktů. Společnost pracuje v souladu s poţadavky 

normy ČSN EN ISO 9001:2008, Systém managementu kvality. Dále společnost zavedla tzv. 

model EFQM, který představuje komplexní analýzu organizace, všech jejich procesů a 

činností a pokrývá všechny aspekty ţivota podniku. 
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3.3 Technologie a stroje 

Jednou z prvních činností při výrobě drátěného programu je zpracování drátu jeho 

rovnáním a dělením. Pro tuto operaci se vyuţívají rovnací a dělící stroje určené pro průměr 

drátu 2 - 12 mm. Maximální délka narovnaného drátu je 2000 mm v závislosti na průměru 

drátu.  

Pro ohýbání drátu se pouţívají především CNC ohýbací stroje 2D a 3D, které 

umoţňují plošné a prostorové ohýbání drátu. Jejich pouţitím se dosahuje vysoké přesnosti 

finálních dílů při zachování velké produktivity práce. V některých případech se přistupuje i k 

mechanickému ohýbání drátu. Volba technologie ohýbání je odvislá na způsobu řešení dané 

zakázky.  

Při výrobě drátěného programu se pouţívá odporové svařování, a to bodové svařování 

a svařování na tupo. Bodovým svařováním se provádí spojení dvou kříţících se drátů a 

vyuţívá se  při svařování mříţí. Svar na tupo spojuje dva konce drátů a je vyuţíván především 

ke spojení konců drátů pro uzavření drátěných rámů. 

Finální operace dotváří takřka hotový produkt a u jednotlivých produktů se liší. Jde 

např. o odstranění přebytečných přesahů drátů, profilování a ohýbání svařenců dle poţadavků 

do konečné podoby. 

3.4 Ekonomický popis společnosti 

Jak jiţ je z názvu patrné, jedná se o společnost s ručením omezeným zapsanou do 

obchodního rejstříku 30.srpna 1995, vlastní ji devět společníků a má sídlo v Olomouci. 

Předmětem činnosti společnosti je: Výroba – drátěný program, pronájem nemovitostí, 

koupě a prodej zboţí. 

 

Z pohledu objemu výroby a výše trţeb se jedná o středně velkou společnost, která má 

však potenciál růstu. Tomu odpovídá i stoupající vývoj trţeb. Úměrně roste i přidaná hodnota 

a mzdové náklady, které jsou odrazem vývoje počtu pracovníků a růstu průměrných mezd. 

Podnik hospodaří se ziskem, nárůst zisku v roce 2009 byl ovlivněn úsporou výrobních 

nákladů (viz. Tab.3.1.) 

Vývoj celkových aktiv společnosti GRIOS s.ro. je poměrně stabilní, je ovlivňován 

zejména vysokými stálými aktivy představovanými hmotným investičním majetkem, tj. 

pozemky, budovami. Poměrně významnou poloţkou aktiv jsou krátkodobé pohledávky 

z obchodního styku a finanční majetek na účtech. Vlastní kapitál společnosti tvoří především 
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základní kapitál ve výši 18 mil. Kč. Cizí zdroje jsou tvořeny rezervami, dlouhodobými 

závazky a krátkodobými závazky z obchodního styku v menším objemu. Úvěry čerpá 

minimální. 

Tab. 3.1 Finanční ukazatele společnosti (v tis. Kč) 

 2008 2009 2010 

Trţby 34 658    35 794    50 367    

Přidaná hodnota 11 935    15 491    20 616    

Mzdové náklady 5 627    6 050    8 102    

Zisk po zdanění 877    3 224    674    

  

Aktiva 52 124    56 339    55 473    

Vlastní kapitál 20 196    22 819    22 444    

Zdroj: interní materiály – účetní závěrky 

 

Ekonomika společnosti GRIOS s.r.o. má růstový charakter, lze ji vyhodnotit jako 

zdravou. 

3.5 Zaměstnanci společnosti 

Společnost v současnosti, tj. k datu zpracování práce, zaměstnává 38 pracovníků na 

všech pozicích. Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a celkových osobních nákladů na 

zaměstnance v letech 2007 – 2010, získaný z veřejně dostupných účetních závěrek na portálu 

www.justice.cz, je zobrazen v tabulce 3.1. 

Tab. 3.2 Vývoj počtu zaměstnanců a osobních nákladů za roky 2007 - 2010 

 Průměrný stav 

zaměstnanců k 31.12. 

Osobní náklady na 

zaměstnance5 v tis. Kč 

2007 34 8 076 

2008 28 7 579 

2009 28 7 940 

2010 33 10 848 

Zdroj: www.justice.cz – vlastní zpracování 

 

Z následujících grafů 3.1. a 3.2. lze vyčíst průběh vývoje počtu zaměstnaných osob ve 

firmě GRIOS s.r.o. a vynaloţených nákladů na zaměstnance. Průměrný stav zaměstnanců se 

v roce 2008 prudce sníţil o 6 pracovníků, tento stav setrvával i v roce 2009 a následně se 

                                                 

 
5 Osobní náklady na zaměstnance tvoří mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění a sociální 

náklady na zaměstnance. 
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zvyšuje. Nenastane-li výrazná změna, která by zapříčinila další sniţování počtu zaměstnaných 

osob v organizaci, je moţné očekávat rostoucí trend. Důvodem pro sniţování stavů v roce 

2008 byla probíhající celoevropská hospodářská krize, která zapříčinila sníţení počtu zakázek 

a v důsledku toho i propouštění. 

Graf 3.1  Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2007-2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Logicky lze spatřit přímo úměrný vztah mezi vývojem počtu pracovníků a 

vynaloţenými náklady organizace na ně. Za sledované období bylo v roce 2008 vynaloţeno 

nejméně nákladů. V roce 2010, oproti roku 2008, vzrostly náklady na zaměstnance o 3 269 

tis. Kč a překročily hranici 10 mil. Kč. Společnost získala nové zakázky a přijala nové 

zaměstnance. 

Graf 3.2  Vývoj vynaložených osobních nákladů v roce 2007 - 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve společnosti jsou zastoupeny pracovní funkce podle organizační struktury (viz. 

příloha č.1). Nejvyšší podíl na celkovém počtu zaměstnanců mají výrobní dělníci. 
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4 ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

V následující části práce je věnována pozornost charakteristice systému vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve společnosti. Je kladen důraz na zjištění současné praxe a popisu 

fungování jednotlivých fází systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti       

GRIOS s.r.o. Pomocí provedeného dotazníkového šetření mezi zaměstnanci je zpracována 

analýza jednotlivých odpovědí na otázky za pomoci grafického znázornění a slovní 

interpretace. V návaznosti na dotazníkové šetření je zhodnocen současný stav vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců včetně určení silných a slabých stránek. 

 

4.1 Charakteristika systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti GRIOS s.r.o. 

V závislosti na uspokojování potřeb zákazníků, vývoje vnějšího i vnitřního prostředí a 

tlaku konkurence si je společnost vědoma důleţitosti svých lidských zdrojů v organizaci, 

proto se snaţí věnovat jim dostatečnou pozornost v oblasti vzdělávání a rozvoje. Ale jelikoţ 

se jedná o malou organizaci, bráno z hlediska počtu zaměstnanců, nemá přesně definovaný 

systém vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců.  

Společnost GRIOS s.r.o. nemá ve své struktuře zřízen ţádný personální útvar a ani 

nemá, v rámci pracovních pozic, zřízenou funkci personalisty. Oblast řízení lidských zdrojů je 

rozčleněna mezi manaţery společnosti. Proto ani oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

není náplní práce jednoho člověka. Odpovědnost za tuto oblast je ponechána tedy na 

vedoucích pracovnících, kteří zjišťují vzdělávací potřeby svých podřízených. Dále pak je na 

kaţdém pracovníkovi, aby sdělil své potřeby a nedostatky v oblasti vzdělávání svému 

nadřízenému. To je moţné učinit jak v ročním hodnocení zaměstnance,  tak i při pravidelných 

pracovních poradách. Záštitu nad celou personální oblastí má obchodně-ekonomický ředitel, 

pověřený zástupce společnosti, který dále deleguje své pravomoci na vedoucí pracovníky 

jednotlivých pracovních úseků nebo skupin. 

Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu kapitoly, společnost GRIOS s.r.o. nemá přesně 

definovaný a nastavený systém vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců, který by zahrnoval 

systematické a pravidelně se opakující fáze, které jsou popsány v teoriích různých autorů. Ale 

i přes marné pokusy systém zavést, je moţné rozeznat v praxi podniku jistou snahu přiblíţit se 

jednotlivým fázím systému vzdělávání a rozvoje. Vedoucí pracovníci pomocí hodnocení 
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svých podřízených a popisu pracovních míst identifikují vzdělávací potřeby, ve zjednodušené 

podobě probíhají i další tři fáze, tj. plánování, realizace a hodnocení. 

 

4.1.1 Identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje 

Součástí řízení lidských zdrojů v organizaci je i analýza pracovních míst, jejímţ 

výsledkem jsou popisy pracovních míst a specifikace poţadavků na dané pracovní pozice a 

pracovníky. Tato oblast úzce souvisí se vzděláváním zaměstnanců, jak při samotné 

identifikaci vzdělávacích potřeb, tak i při hodnocení vzdělávacích aktivit. Je tedy důleţité 

věnovat těmto poţadavkům pozornost a případně vzniklé nedostatky odstranit, např.  

školením. 

Společnost GRIOS s.r.o. má podrobně zpracovaný přehled popisu všech pracovních 

míst (viz. příloha č. 4), kde uvádí mimo jiné minimální kvalifikační poţadavky, odborné a 

jiné poţadavky, poţadované dovednosti a osobní vybavenost zaměstnance. Tento dokument 

se vyuţívá jako jedno z vodítek pro určení vzdělávacích potřeb. V tabulce 4.1. je uveden 

příklad a rozdílnost poţadavků na pracovní pozici obchodně-ekonomického ředitele, vrchního 

mistra a dělníka ve výrobě. 

 

Tab. 4.1  Příklad požadavků na některé pracovní funkce 

Funkce 

Minimální 

kvalifikační 

poţadavky 

Odborné a jiné poţadavky Dovednosti a znalosti 

Pověřený zástupce 

společnosti, 

obchodně-

ekonomický ředitel, 

vedoucí prodeje 

VŠ ekonomického 

směru, 3 roky praxe 

v oblasti obchodní 

činnosti, 

organizování a 

vedení 

lidí 

Znalost principů fungování firmy, 

znalosti v oblastech prodeje, 

marketingu, řízení financí, řidičský 

průkaz sk. B 

Vedení a motivace lidí, 

organizování a delegování, 

komunikační schopnosti, 

verbální a písemná 

presentace, systematičnost, 

analytické schopnosti, 

odpovědnost, důslednost, 

asertivní dovednosti, 

ochota učit se, schopnost 

spolupráce 

Vrchní mistr 

ÚSO nebo V, 2 roky 

praxe ve 

strojírenském oboru 

Znalosti z oblastí: technické 

kreslení ve strojírenství a v 

kovovýrobě, 

základy technologií ve strojírenství 

a v kovovýrobě, základní druhy 

strojů a zařízení, řidičský průkaz sk. 

B, uţivatelská znalost práce na PC 

Vedení a motivace lidí, 

organizace práce, dobré 

komunikační schopnosti, 

samostatnost, rozhodnost 

Dělník ve výrobě ZŠ 

Manuální zručnost, provádění 

běţných kontrolních činností, 

obsluha seřízených a nastavených 

výrobních strojů, schopnost 

pracovat v týmu 

  

Zdroj: Interní materiály GRIOS s.r.o. – vlastní zpracování 
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I oblast hodnocení pracovníků je ve firmě úzce spjata s oblastí rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců a vyuţívá se při identifikaci vzdělávacích potřeb. Hodnocení pracovníků ve 

společnosti probíhá pravidelně jednou za rok. Je rozděleno na hodnocení pracovníka a 

hodnocení vedoucího pracovníka, které se od sebe liší. Stupnice pro hodnocení jednotlivých 

faktorů je čtyřúrovňová, kdy:  

1 – výborný, vţdy se vyskytuje 

2 – dobrý, často se vyskytuje 

3 – přijatelný, příleţitostně se vyskytuje 

4 – nepřijatelný, zřídka nebo nikdy se nevyskytuje 

 

Jedním z hodnotících znaků u pracovníků je i ochota vzdělávání, tím je myšleno, zda 

je pracovník přístupný k dalšímu vzdělávání a má zájem si rozšiřovat vlastní odbornost. 

Součástí hodnocení pracovníků je výčet absolvovaných školení/výcviků za hodnocené období 

a zhodnocení vyuţití poznatků a informací. Vedoucí pracovník, který svého podřízeného 

hodnotí, má moţnost ve formuláři navrhnout opatření pro zlepšení/rozvoj pracovníka, tj. 

návrhy na školení, výcvik, návrhy ke zlepšení podmínek pro výkon práce, pro zlepšení 

spolupráce, atd. Na podobném principu se zakládá i hodnocení vedoucích pracovníků, 

součástí je také výčet absolvovaných školení/výcviků a návrhy pro zlepšení/rozvoj vedoucího 

pracovníka. U vedoucích pracovníků se stanovují cíle pro další hodnocené období i v oblasti 

„učení se“ společně s termíny splnění. 

Je-li hodnocení pracovníka/vedoucího pracovníka v některém z hodnocených znaků 

nevyhovující nebo nedostačující, zodpovědný nadřízený pracovník navrhne proškolení/výcvik 

v dané oblasti.  

Dalším moţným způsobem identifikace vzdělávacích potřeb je iniciativa samotných 

zaměstnanců. Nastane-li situace, kdy zaměstnanec sám projeví zájem nebo potřebu se 

zúčastnit školení, má moţnost toto sdělit svému nadřízenému. Nejčastěji se jedná o pozici 

účetní, která si sama v případě potřeby, např. změny zákona, vyhledá školení potřebná 

k výkonu práce.  

 

4.1.2 Plánování vzdělávání 

Společnost GRIOS s.r.o. nemá jednotný dokument nebo předpis, podle kterého by se 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců řídil. Vychází tak z několika obecně platných dokumentů, 

např. z certifikace podle normy ISO 9001:2008 a OHSAS18001. 
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Zjednodušená podoba plánu se nachází také v hodnocení pracovníků/vedoucích 

pracovníků, kde především u vedoucích jsou zaznamenány cíle pro budoucí hodnotící období 

včetně definovaných termínů. V hodnocení pracovníka jsou stanoveny návrhy a opatření, 

které by měly být do budoucna odstraněny – slouţí tedy jako určité vodítko/plán. 

Zodpovědnost za naplánování vzdělávání a rozvoje je na vedoucích pracovnících 

jednotlivých pracovních úseků a týmů. Obchodně-ekonomický ředitel poté rozhoduje o 

zařazení jednotlivých pracovníků do vzdělávacích programů. 

 

4.1.3 Realizace procesu vzdělávání  

Společnost GRIOS s.r.o. pro všechny zaměstnance zabezpečuje zákonná školení, která 

jsou dána legislativními předpisy, zákony a vyhláškami a kterých jsou zaměstnanci povinni se 

účastnit jednou ročně. Mezi taková školení patří: 

 bezpečnost práce (BOZP) 

 poţární ochrana (PO) 

 první pomoc 

 školení řidičů 

 

Dále společnost zajišťuje zaměstnancům na všech pozicích další odborné vzdělávání, 

to je realizováno především v rámci zapojení firmy do certifikačních programů jako je např. 

management kvality. Jeho přínos spočívá v analýze jednotlivých procesů, stanovení jejich 

efektivity, zavedení opatření k nápravě a prevenci opakovaných problémů, lepší organizaci 

práce a celkovém zvýšení spokojenosti všech zainteresovaných. Pro zavedení systému řízení 

kvality GRIOS vyuţívá standardizovaných nástrojů, jako jsou např. normy ISO řady 9000 a 

model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). Model umoţňuje 

organizaci odhalit oblasti pro zlepšování a lépe vyuţívat své silné stránky. Základem modelu 

EFQM je osm koncepcí excelence, které jsou aplikovatelné ve všech ekonomických 

odvětvích a bez ohledu na velikost organizace. Důleţité pro rozvoj a vzdělávání jsou 

především koncepce zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj, kde se poţaduje maximalizace 

přínosu zaměstnanců prostřednictvím jejich rozvoje a angaţovanosti, a koncepce trvalého 

vzdělávání, inovace a zlepšování, která je zaloţena na zjišťování nedostatků a provádění 

změny prostřednictvím vzdělávání s cílem vytvářet inovace. Mezi osm koncepcí excelence 

důleţitých pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců se řadí tyto: 

1. Orientace na výsledky  

2. zaměření na zákazníka  
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3. vedení a stabilita  

4. řízení na základě procesů a faktů   

5. zapojení zaměstnanců a jejich  

6. trvalé vzdělávání, inovace a zlepšování  

7. rozvoj partnerských vztahů   

8. sociální odpovědnost.  

 

V roce 2008 se společnost zapojila do certifikace podle britské normy IiP (Investors in 

people). Poţadavky standardu IiP lze shrnout následovně:  

 Vedení organizace musí vědět, čeho chce dosáhnout (vize a plán s měřitelnými 

cíli) a musí to říci pracovníkům. 

 Na základě cílů organizace, týmů a jednotlivců musí být naplánován rozvoj 

pracovníků. 

 Vedení musí zajistit, ţe jsou jasně stanoveny poţadavky na schopnosti a 

znalosti vedoucích. 

 Vše co se naplánovalo se musí také plnit v praxi. 

 Musí se hodnotit vliv rozvoje pracovníků a systému řízení na výsledky 

organizace. 

 Vše se musí systematicky zlepšovat. 

Standard nepředepisuje ţádnou povinnou dokumentaci a jeho zavedení se prokazuje 

rozhovorem s reprezentativním vzorkem zaměstnanců. Podnik můţe některé poţadavky 

standardu doloţit dokumentací, ale není to jeho povinnost, podstatné je, aby většina 

dotazovaných pracovníků potvrdila, ţe zásady standardu jsou v praxi uplatňovány. Certifikát 

IiP se vydává s platností na tři roky, společnost GRIOS s.r.o. jej zavedla v roce 2008 a v roce 

2011 ho jiţ znovu neobnovila. (www.becon.cz) 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, absolvovaná školení 

Zaměstnanci společnosti se v průběhu kaţdého roku zúčastňují různých školení a 

vzdělávacích akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj odborných dovedností a znalostí a na 

zákonná školení. Přehled školení, která proběhla v letech 2010 a 2011 znázorňuje tabulka 4.2.  
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Tab. 4.2  Přehled školení ve společnosti GRIOS s.r.o.  za rok 2010 a 2011 

Pracovní pozice 
Název školení 

2010 2011 

Obchodně-ekonomický ředitel 
Strategické řízení Aktuální trendy v 

mezinárodním obchodě Mapování toku hodnot ve výrobě  

Technický ředitel 
Zákon o ochraně ovzduší v platném 

znění.Nakládání s odpady a obaly 

Nové vodohospodářské 

předpisy 

Time management 

Vedoucí výroby, prodeje a nákupu 
Metody a nástroje měření 

spokojenosti zákazníka 
  

Manaţer jakosti 
7 nových nástrojů zlepšování kvality  

Interní auditor TS 16 949 
Základní statistické metody 

Vrchní mistr 

Role mistr v štíhlých systémech 

managementu 
Přeškolení řidičů VZV 

FMEA (prakticky) – analýza vzniku 

vad a jejich následků 

Projektový manaţer, technolog 

Nástroje štíhlé výroby 

Interní auditor  ISO 9001 

Jak sníţit plýtvání pomocí metody 

5S 

FMEA (prakticky) – analýza vzniku 

vad a jejich následků 

Řešení problémů metodou 8D report 

Asistentka   Zákoník práce – změny 

Účetní   

Novinky a změny v 

pojistném v roce 2011 

Daň z příjmu právnických 

osob 

Intrastat – změny 

DPH 2011 a změny 2012 

Vedoucí technický pracovník   

Ochrana ovzduší, nakládání 

s odpady a obaly 

konference elektrotechniků 

Elektrikář   konference elektrotechniků 

Mistři směn 

Nástroje štíhlé výroby Akademie pro mistry I. 

Přeškolení řidičů VZV 

Přeškolení řidičů VZV 

Přeškolení – obsluha 

zdvihacího zařízení 

Dělníci + mistři směn   
Přeškolení pracovníků – 

odporové svařování 

Všichni 
BOZP,PO BOZP,PO 

Kurz první pomoci Kurz první pomoci 

Obch.ek. ředitel, technic. ředitel, 

vedoucí nákupu, vedoucí technický 

pracovník, projektový manaţer, 

manaţer jakosti, asistentka, vrchní 

mistr 

Přeškolení řidičů referet. vozidel 
Přeškolení řidičů referet. 

vozidel 

Obch.ek. ředitel, technic. ředitel, 

vedoucí nákupu, vedoucí technický 

pracovník, projektový manaţer, 

manaţer jakosti, asistentka, vrchní 

mistr, účetní 

práce s SW Codexis (legislativa) 
práce s SW Codexis 

(legislativa) 

Zdroj: Interní materiály GRIOS s.r.o. 
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Všechny vzdělávací projekty byly zajišťovány externí vzdělávací agenturou a to 

formou přednášek nebo přednášek spojených s diskusí, pouze školení v rámci BOZP se 

provádí prostřednictvím testů přes internet. Z tabulky lze vyčíst, ţe za minulý rok, tj. 2011, se 

realizovalo celkem 20 školení oproti roku 2010, kdy proběhlo celkem 16 školení (včetně 

zákonných). Vlivem změn legislativního prostředí se nejvíce školení účastnila účetní, která 

absolvovala celkem čtyři odborná školení. Naopak v roce 2010 se neúčastnila školení 

ţádného, ale projektový manaţer, technolog absolvoval čtyři odborná školení. Většina školení 

jsou zaměřena na vyšší funkce neţ jsou dělnické pozice. Podle názoru manaţera je to 

zapříčiněno negativním postojem dělnických pracovníků k rozvoji a vzdělávání. 

 

Společnost GRIOS s.r.o. v minulých letech vynaloţila nemalé prostředky právě pro 

rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců. V předchozích letech čerpala dotace, které vyuţila na 

vzdělávání svých zaměstnanců. V roce 2010 získala dotaci v rámci projektu             

„Zvyšování výkonnosti lidí - cesta k úspěšnosti podniků a udrţení  

zaměstnanosti“, který byl zaměřen především na zvýšení adaptability zaměstnanců a zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. Dále se společnost zúčastnila v roce 2010 výběru pro projekt 

„Vzdělávejte se!“, který byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale neúspěšně. 

Přehled vynaloţených nákladů znázorňuje graf 4.1. Náklady na vzdělávání. Jedná se o částky, 

které investovala sama firma do svých zaměstnanců, tzn. ţe nezobrazují zmíněné dotace. 

Graf 4.1  Náklady na vzdělávání 
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Zdroj: Interní materiály GRIOS s.r.o. – vlastní zpracování 
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4.1.4 Hodnocení výsledků vzdělávání 

Této fázi systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je v organizaci věnována malá 

pozornost. Hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků nemá nijak stanovenou formu a 

metody a lze říci, ţe není přesně nastaveno zjištění zpětné vazby. Nabyté znalosti, dovednosti 

a informace jsou zjišťovány nejčastěji aţ při samotném výkonu pracovní náplně za pomoci 

průběţného hodnocení vedoucím pracovníkem nebo jsou reakce pracovníků zjišťovány při 

pracovních poradách. To se následně odráţí na celkovém hodnocení pracovníka                 

(viz. příloha č. 2).  

Vedení společnosti si uvědomuje, ţe na zavedení systému vzdělávání a především na 

samotnou realizaci působí mnoho faktorů, které jej ztěţují. Je moţné sem zařadit postoj 

zaměstnanců (především na dělnických pozicích) ke vzdělávání a rozvoji, dále pak motivaci 

k vzdělávání, při realizaci školících akcí je problém především pak v aktivním zapojení 

pracovníků a zajištění zpětné vazby. 

 

 

4.2 Analýza dotazníkového šetření 

Pro získání informací od většího počtu respondentů je nejvhodnější metodou 

dotazníkové šetření. Pomocí této metody byl zjišťován názor zaměstnanců na vzdělávání ve 

společnosti GRIOS s.r.o. 

Dotazníky v tištěné podobě byly zaměstnancům předány prostřednictvím obchodně-

ekonomického ředitele firmy. Dotazník (viz. příloha č. 6) obsahuje celkem 19 otázek, které 

jsou formulovány z větší části jako otázky uzavřené s moţností volby jedné nebo více 

odpovědí a otázky polouzavřené. Pouze jedna odpověď byla otevřená. Dotazník je rozdělen 

do dvou částí, první je zaměřená na vzdělávání zaměstnanců a druhá obsahuje identifikační 

otázky. Dotazník byl rozdán všem zaměstnancům napříč celou organizační strukturou. 

Celkový počet vyplněných dotazníků od zaměstnanců činí 30 kusů, z toho jeden dotazník 

musel být z celkového počtu vyloučen z důvodu nesprávného vyplnění.  

Celková návratnost dotazníků činí 78,9%, z toho 76,3% je správně vyplněno. 

Výsledky jsou zpracovány pomocí programu Microsoft Office Excel formou sloupcových, 

pruhových a výsečových grafů a doplněny slovní interpretací. 
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4.2.1 Charakteristika respondentů 

Před vyhodnocením jednotlivých otázek dotazníků, které jsou zaměřeny na získání 

názoru zaměstnanců na samotné vzdělávání a rozvoj ve společnosti, je uvedena 

charakteristika výběrového vzorku respondentů Jedná se o rozdělení podle pohlaví, věku, 

dosaţeného vzdělání, pracovní pozice a odpracovaných let ve společnosti GRIOS s.r.o. 

 

Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 29 zaměstnanců, zastoupena byla obě 

pohlaví, z toho 12 ţen a 17 muţů. Procentní vyjádření poměru muţů a ţen je znázorněno 

v grafu.  

Graf 4.2  Vzorek respondentů podle pohlaví 

ženy

41%

muži

59%

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Věkové rozloţení respondentů je popsáno v tabulce 4.3. Rozdělení respondentů podle 

věkové kategorie. Největší zastoupení je v kategorii 46 – 55 let, naopak pouze 7% 

zaměstnanců je mladších 25 let. 

Tab. 4.3  Rozdělení respondentů podle věkové kategorie 

Věková kategorie Četnost % 

do 25 let 2 7 

26 - 35 let 7 24 

36 - 45 let 7 24 

46 - 55 let 8 28 

56 a více let 5 17 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Struktura dosaţeného vzdělání je znázorněna pomocí grafu 4.3. Ve společnosti 

GRIOS s.r.o. jsou zastoupeny všechny kategorie vzdělání. Vyučených pracovníků je 38%, 

stejný procentní podíl zastupují pracovníci se středoškolským vzděláním, 3 zaměstnanci 

(10%) v dotaznících uvedli jako své vzdělání pouze základní a naopak 4 zaměstnanci (14%) 

dosáhli vysokoškolského vzdělání. Z těchto vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců polovina 

zastává ve společnosti vedoucí pozici a druhá polovina jsou administrativní pracovnice. 

Graf 4.3  Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Důleţitou informací pro vyhodnocení dotazníkového šetření je rozdělení respondentů 

podle pracovních pozic, které zastávají. Z celkového počtu 29 zaměstnanců jsou 3 

administrativní pracovníci, 6 vedoucích zaměstnanců a 20 výrobních dělníků/technických 

pracovníků. Procentní poměr uvádí následující graf 4.4.  

Graf 4.4 Rozdělení respondentů podle pracovních pozic 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky 4.4 je moţné zjistit poměr muţů a ţen u jednotlivých pracovních pozic. 

Pozici výrobní dělník/technický pracovník zastávají z 38% muţi a z 31% ţeny. Vedoucí 

pozice zastupují pouze muţi (21% z celkového počtu) a administrativní pozice pouze ţeny 

(10% z celkového počtu). 

Tab. 4.4  Rozdělení respondentů podle pracovních pozic a pohlaví 

Pracovní pozice Celkem Muži Ženy 

Výrobní dělník,    technický 
pracovník 

69% 38% 31% 

Vedoucí zaměstnanec 21% 21% 0% 

Administrativní pracovník 10% 0% 10% 

Celkem 100% 59% 41% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední charakteristikou respondentů je počet odpracovaných let ve společnosti 

GRIOS s.r.o. Od zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti zaměstnání delší dobu, se očekává 

objektivnější zhodnocení situace vzdělávání a rozvoje. 

Největší podíl z celkových 29 respondentů tvoří ti, kteří jsou ve společnosti 

zaměstnání 6 a více let, tj. 65%. Do této kategorie spadají i všichni vedoucí pracovníci 

společnosti. Skupinu zaměstnanců pracující ve firmě méně neţ 2 roky převáţně tvoří 

dělníci/techničtí pracovníci, pouze v jednom případě se jedná o administrativní pracovnici. 

Graf 4.5  Rozdělení respondentů podle odpracovaných let ve společnosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

V následující části budou podrobně zpracovány odpovědi zaměstnanců na dotazníkové 

šetření. Cílem je zjistit názor pracovníků společnosti GRIOS s.r.o. na vzdělávání na 

pouţívané metody a způsob motivace. V návaznosti na zjištění vyplývající z tohoto šetření 

spolu s informacemi získanými z rozhovoru a teoretickými znalostmi budou formulovány 

návrhy a opatření. 

 

Otázka č. 1: Jste spokojen(a) s Vaším současným vzděláváním v organizaci? 

Odpovědí na tuto otázku zaměstnanci vyjádřili celkový názor na doposud realizované 

vzdělávání v organizaci. 10% respondentů je rozhodně spokojeno se současným stavem 

vzdělávání, nejvíce, tj. 73%, odpovědělo spíše ano. Negativně vnímá vzdělávání ve firmě 

celkem 17% respondentů – z toho 3% jsou nespokojeni se současným stavem a 14% 

odpovědělo spíše ne. 

Je tedy moţné říci, ţe většina oslovených zaměstnanců vnímá poskytované vzdělávání 

kladně, ale přesto svou odpovědí spíše ano naznačili, ţe v poskytovaném vzdělávání jsou 

rezervy a moţný prostor pro zlepšení situace.  

Graf 4.6   Spokojenost se současným stavem vzdělávání a rozvoje 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce 4.5 je moţné podrobněji vysledovat, jak se liší spokojenost se současným 

stavem vzdělávání v organizaci jednotlivých skupin zaměstnanců. Celých 83% vedoucích 

pracovníků, 100% administrativních pracovníků a 70% dělnických/technických pracovníků je 

relativně spokojeno se současným stavem vzdělávání a rozvoje. Velmi spokojeno je 17% 
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vedoucích pracovníků a 10% dělnických/technických pracovníků. Vysloveně nespokojeni 

jsou dělníci, celkem 5%. 

Tab. 4.5  Spokojenost se současným stavem vzdělávání a rozvoje v organizaci podle 

jednotlivých pracovních pozic 

Spokojenost se současným 

stavem vzdělávání  

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

rozhodně ano 17 % 0 % 10 % 

spíše ano 83 % 100 % 70 % 

spíše ne 0 % 0 % 15 % 

ne 0 % 0 % 5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní činnosti? 

S tímto tvrzením souhlasí 76% oslovených zaměstnanců, dalších 10% se domnívá, ţe 

vzdělávání je důleţité pro jejich práci, ale pouze v některých oblastech. Naopak 14% 

pracovníků se domnívá, ţe vzdělávání pro výkon jejich pracovní činnosti není nijak potřebné. 

Otázka byla zaměřena na zjištění potřeby vzdělávání pro konkrétní pracovní činnost 

respondenta. Jelikoţ se většina oslovených, kterou tvoří 76% respondentů, domnívá, ţe 

vzdělávání je důleţité pro jejich profesi, je potřebné se ze strany organizace na tuto oblast 

zaměřit a do budoucna ji neopomíjet. 

Graf 4.7  Důležitost vzdělávání pro výkon pracovní činnosti respondenta 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.5 lze vysledovat, pro které skupiny zaměstnanců je vzdělávání pro výkon 

práce důleţité. Všichni vedoucí pracovníci jsou přesvědčení, ţe vzdělávání je pro ně důleţité. 
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67% administrativních pracovníků se také domnívá, ţe toto je pro jejich práci všeobecně 

důleţité, ale 33% by své vzdělávání zaměřilo pouze na některé oblasti své práce. Pozitivně lze 

hodnotit i názor většiny dělnických pracovníků, 70% vnímá vzdělávání pro svoji činnost jako 

důleţité, 10% jej uplatní pouze v některých oblastech. A 20% se domnívá, ţe svou práci 

mohou vykonávat bez průběţného vzdělávání. 

Tab. 4.6  Důležitost vzdělávání pro výkon práce jednotlivých pracovních pozic 

Důleţitost vzdělávání pro  

výkon práce 

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

ano 100 % 67 % 70 % 

ne 0 % 0 % 20 % 

pouze v některých oblastech 0 % 33 % 10 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Otázka č. 3: Jak často se účastníte školení? 

Podstatou je zjistit kolikrát se zaměstnanci za rok zúčastní vzdělávacích školení. 

Nejvíce respondentů uvedlo, ţe se školení účastní 1-2 x za rok (celkem 72%). 7% oslovených 

zaměstnanců zodpovědělo, ţe se školení doposud nezúčastnili, přitom všichni jsou ve 

společnosti zaměstnání méně neţ 2 roky. Celkem 2 respondenti uvedli, ţe se školení účastní 

5x a více za rok – jedná se o pracovníka na vedoucí pozici a administrativní pracovnici. 

Graf 4.8  Počet absolvovaných školení za rok 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Počet absolvovaných školení v průběhu jednoho roku se liší podle jednotlivých 

pracovních pozic. Nejvíce se školení zúčastňují především vedoucí, tj. 17% více neţ 5x za rok 

a 50% 3-4x za rok, a také 33% administrativních pracovníků absolvuje školení 5x a více za 
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rok. Zaměstnanci na dělnických a technických pozicích ve většině případů, tj. 85%, prochází 

školením pouze 1 aţ 2x za rok. Nejčastěji se jedná o zákonná školení. Pouze 10% pracovníků 

se doposud ţádného školení nezúčastnili. Jsou to ti, kteří uvedli, ţe v organizaci pracují méně 

neţ 2 roky. 

Tab. 4.7 Počet absolvovaných školení za rok na jednotlivých pozicích 

Počet absolvovaných školení    

za rok 

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

1 - 2 x/rok 33% 67% 85% 

3 - 4 x/rok 50% 0% 5% 

5x a více/rok 17% 33% 0% 

dosud jsem se neúčastnil(a) 0% 0% 10% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4: Jaký přínos vidíte v absolvovaných školeních? 

Zaměstnanci měli moţnost označit více odpovědí, proto jsou v grafu zaznamenány 

četnosti jednotlivých odpovědí. Největší přínos je spatřován v získání nových poznatků ve 

svém oboru a poté ve zvyšování výkonnosti a produktivity práce. Je to dáno především 

zaměřením jednotlivých školení, společnost GRIOS s.r.o. se zaměřuje především na odborná 

školení potřebná pro výkon pracovní činnosti zaměstnance, nikoliv pro další rozvoj 

pracovníků. 

Celkem 3 zaměstnanci označili odpověď, ţe nevidí ţádný přínos v absolvovaných 

školeních. Z toho 2 se současně domnívají, ţe vzdělávání není důleţité pro jejich pracovní 

činnosti a zároveň nejsou příliš spokojeni s celkovým stavem vzdělávání v organizaci. 

Graf 4.9  Přínosy absolvovaných školení 
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Jednotlivé četnosti odpovědí je moţné rozlišit i podle pracovních pozic, jak 

znázorňuje tabulka 4.7. Nejčetnější odpovědí u všech pozic je získání nových poznatků ve 

svém oboru. Především u dělnických a technických pracovníků je důleţitým přínosem i 

zvyšování výkonnosti a produktivity práce. Celkem tři dělničtí pracovníci v dotazníku uvedli, 

ţe jim absolvovaná školení nepřináší ţádné přínosy. 

Tab. 4.8 Přínosy absolvovaných školení pro jednotlivé pracovní pozice 

Přínosy školení 
vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

zvyšování výkonnosti a  produktivity práce 3 1 10 

získání nových poznatků  ve svém oboru 5 3 10 

moţnost seberealizace 0 0 3 

jiný 0 0 0 

ţádný 0 0 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 5: Uplatňujete nově získané poznatky ze školení při výkonu zaměstnání? 

Cílem této otázky je zjistit, zda absolvovaná školení jsou pro zaměstnance přínosná, 

jestli získané informace, dovednosti, znalosti jsou schopni uplatnit v rámci své práce. 

Domnívám se, ţe informace, které jsou získané z odpovědí, hrají velkou roli při zjištění 

efektu vzdělávání pro samotné zaměstnance. 

Více neţ polovina respondentů, tj. 55%, je přesvědčena, ţe získané poznatky v rámci 

vzdělávacích programů uplatňuje často a 17% je vyuţívá velmi často. Naopak 7% hodnotí 

efekt vzdělávání negativně, tzn. ţe v praxi své nově nabyté znalosti nijak nevyuţívá. Druhá 

největší procentní část (21% zaměstnanců) aplikuje své poznatky pouze ojediněle, zřídka kdy. 

Graf 4.10  Uplatnění nově získaných poznatků ze školení při výkonu zaměstnání 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejpočetnější skupinu, která své nově nabyté znalosti vyuţívá často pro výkon své 

práce tvoří: 67% všech oslovených vedoucích pracovníků, taktéţ 67% všech 

administrativních pracovníků a 50% všech dělníků/technických pracovníků. Velmi často své 

poznatky vyuţije: 17% ze všech vedoucích pracovníků, 33% administrativních pracovníků a 

15% dělnických/technických pozic. Naopak nové znalosti ze školení nevyuţije 10% dělníků a 

technických pracovníků, kteří odpověděli na dotazníky. 

Tab. 4.9  Uplatnění nových poznatků při výkonu práce pro jednotlivé pracovní pozice 

Uplatnění nových poznatků 

při výkonu práce 

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/technič

tí pracovníci 

velmi často 17% 33% 15% 

často 67% 67% 50% 

zřídka kdy 17% 0% 25% 

ne 0% 0% 10% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6: Kdo rozhoduje o zařazení do vzdělávacího kurzu? 

Většina, 83% dotazovaných zaměstnanců uvedla, ţe do vzdělávacích kurzů jsou 

zařazeni na základě rozhodnutí nadřízeného pracovníka. 17% pracovníků si sami zvolí účast 

na jednotlivých vzdělávacích kurzech. Většinou se jedná o vedoucí zaměstnance a 

administrativní pracovnice. 

Otázka č. 7: Máte možnost informovat nadřízeného o svých přáních týkajících se 

školení? 

Necelých 72% zaměstnanců v dotazníku odpověděly, ţe pokud mají zájem a potřebu 

účastnit se nějakého vzdělávání mohou informovat svého nadřízeného. Naopak necelých 28% 

se domnívá, ţe nemohou této moţnosti vyuţít. Pracovníci, kteří v dotazníku uvedli, ţe nemají 

moţnost informovat své nadřízené o svých vzdělávacích potřebách, tvoří 40% všech 

výrobních dělníků/technických pracovníků, kteří tvoří vzorek respondentů. 

Otázka č. 8: Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované 

školení? 

Cílem této otázky je zjistit, zda mají zaměstnanci moţnost sdělit svůj názor na 

absolvovaná školení, je-li ze strany školitelů nebo vedení společnosti zájem o zpětnou vazbu.  
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Více neţ polovina (51%) oslovených zaměstnanců uvedla, ţe jejich názor je zjišťován, 

od 28% pracovníků je názor zjišťován zřídka kdy a 20% uvedlo, ţe jejich názor není nijak 

zjišťován.  

Ke zjištění názorů a postojů k daným školením není v organizaci vyuţíván dotazník 

nebo tzv. „smilesheets“. Pouţívá se ústní forma dotazování ze strany nadřízeného nebo 

ředitele společnosti. 

Graf 4.11  Zjišťování názorů zaměstnanců na absolvovaná školení 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z větší části je názor zjišťován u všech pracovních pozic. Pouze 33% 

administrativních pracovníků a 25% dělnických a technických pracovníků uvedlo, ţe není po 

ukončení školení zjišťován jejich názor na ně. Celkem 33% vedoucích pracovníků a 30% 

dělníků uvedlo, ţe jsou zřídka kdy osloveni za účelem zjištění jejich názoru na dané školení.  

Pomocí důkladného zjištění názorů jednotlivých zaměstnanců na absolvovaná školení 

by vedení mohlo lépe zhodnotit efektivitu daných školení a případně odhalit nedostatky, které 

vedou k demotivaci nebo k negativním postojům zaměstnanců ke vzdělávání a rozvoji. 

Tab. 4.10 Zjišťování názorů zaměstnanců na absolvovaná školení podle jednotlivých  

pracovních pozic 

Zjišťování názorů na 

absolvovaná školení 

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

ano 67% 67% 45% 

zřídka kdy 33% 0% 30% 

ne 0% 33% 25% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 9: Jste-li nespokojeni se školením, máte možnost se vyjádřit? 

Tato otázka navazuje na otázku předchozí a úzce s ní souvisí. Zjišťuje, zda 

zaměstnanci vědí o moţnosti vyjádřit svůj názor a nespokojenost na proběhlá školení. 52% 

dotázaných zaměstnanců ví, ţe mohou svůj názor vyjádřit. Na otázku, kde se mohou 

k danému školení vyslovit bylo uvedeno, ţe buďto přímo na školeních u školitele nebo 

posléze u svého nadřízeného. Více neţ polovinu (53%) z celkového počtu zaměstnanců, kteří 

uvedli ţe mají moţnost se vyjádřit, zastupují skupinu vedoucích a administrativních 

pracovníků. Zbylých 47% jsou pracovníci na pozici výrobního dělníka/technického 

pracovníka, tzn. ţe pouze 35% všech oslovených dělníků uvádí, ţe mají moţnost vyjádřit svůj 

názor jsou-li se školením nespokojeni. 

Otázka č. 10: Ve kterých z uvedených oblastí byste měli zájem rozšiřovat své 

znalosti? 

Respondenti měli moţnost označit více odpovědí, to umoţnilo zjistit oblast vzdělávání 

a rozvoje, která je u zaměstnanců nejvíce ţádaná. Bylo umoţněno zaměstnancům uvést i jiné 

neţ nabízené oblasti pro rozšíření znalostí, ale ţádný ji nevyuţil. 

Nejţádanější oblastí se stalo prohloubení kvalifikace, tím se rozumí její průběţné 

doplňování, kterým se nemění její podstata a které umoţňuje zaměstnanci výkon sjednané 

práce, za prohlubování kvalifikace se povaţuje také její udrţování a obnovování. Z toho 

vyplývá, ţe zaměstnanci společnosti GRIOS s.r.o. mají největší zájem o získávání znalostí a 

dovedností spojených s výkonem jejich pracovní činnosti. Druhou nejţádanější oblastí jsou 

kurzy zaměřené na práci s výpočetní technikou. Kdy zájem o tuto oblast vyslovili jak vedoucí 

pracovníci, tak i  30% všech technických pracovníků ve výrobě. 

Graf 4.12   Oblasti rozšiřování znalostí zaměstnanců 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Z rozdělení jednotlivých odpovědí podle pracovních pozic je patrné, ţe zájem 

vedoucích pracovníků je o všechny oblasti. Nejvíce však o rozšíření znalostí v oblasti 

výpočetní techniky. To je dáno kaţdodenní prací na PC a vyuţíváním operačních programů 

Microsoft Office. Zdokonalením znalostí z daného oboru se práce s výpočetní technikou 

urychlí a bude šetřit čas jí věnovaný. Mezi administrativními pracovníky byl projeven zájem o 

zdokonalení jazykových znalostí a prohloubení kvalifikace. Jelikoţ společnost GRIOS s.r.o. 

spolupracuje i se zahraničními zákazníky a partnery, setkávají se pracovníci s cizojazyčnou 

korespondencí a dokumenty. Na dělnických a technických pozicích je největší zájem o 

prohloubení kvalifikace a také o rozšíření znalostí z výpočetní techniky.  

Zájem o komunikační znalosti, tzn. o zlepšení komunikace mezi pracovníky, v týmu, 

při řešení problému, motivaci aj., projevili jak vedoucí pracovníci, tak i dělničtí a techničtí 

zaměstnanci. 

Tab. 4.11 Oblasti rozšiřování znalostí podle pracovních pozic 

Oblasti rozšiřování 

znalostí 

vedoucí 

pracovníci 

administrativn

í pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

Četnost 

odpovědí 

výpočetní technika 4 0 6 10 

komunikační dovednosti 2 0 2 4 

jazykové dovednosti 2 2 5 9 

prohloubení kvalifikace 2 3 9 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11: Se kterými metodami vzdělávání na pracovišti se setkáváte? 

Opět měli respondenti moţnost označit více odpovědí, proto je v grafu zaznamenána 

četnost jednotlivých odpovědí. Snahou je zjistit od samotných zaměstnanců, se kterými 

metodami se oni sami na pracovišti setkávají.  

Jelikoţ se jedná o výrobní podnik, kde většinu zaměstnanců tvoří výrobní dělníci, je 

přirozené, ţe nejčastější uvedenou metodou je instruktáţ při výkonu práce a asistování. 

Důleţitou součástí je i rotace práce, kdy se zaměstnanci učí pomocí plnění různých 

pracovních úkolů v různých částech organizace. Naopak nejméně vyuţívanou metodou je 

counselling, nebo-li vzájemné konzultování a ovlivňování školeného pracovníka. 
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Graf 4.13  Metody vzdělávání na pracovišti 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je zřejmé, ţe vyuţití různých metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se liší podle 

pracovních pozic. V tabulce 4.9 jsou zaznamenány četnosti odpovědí respondentů na 

jednotlivých pracovních pozicích. Nejčastější metodou pro vedoucí  pracovníky při jejich 

vzdělávání je koučování, rotace práce a pracovní porady. Administrativní pracovníci svými 

odpověďmi nejčastěji označili instruktáţ při výkonu práce, kdy nadřízený předvede postup 

práce.  

Jak jiţ bylo zmíněno, většinu zaměstnanců tvoří právě dělníci a techničtí pracovníci a 

proto nejvíce vyuţívanou metodou pro jejich vzdělávání a osobní rozvoj je instruktáţ a 

asistování. Pro vzdělávání se taktéţ vyuţívá rotace práce a pověření úkolem. Jde o velmi 

efektivní metody, jak vzdělávat pracovníky na pracovišti. 

Tab. 4.12 Využití metod vzdělávání na pracovišti podle pracovních pozic 

Metody vzdělávání na 

pracovišti 

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

Četnost 

odpovědí 

instruktáţ při výkonu 

práce 1 3 10 14 

koučování 3 1 3 7 

counselling 0 0 2 2 

asistování 2 0 9 11 

pověření úkolem 2 0 6 8 

rotace práce 3 0 6 9 

pracovní porady 3 0 4 7 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 12: Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? 

Ve většině odpovědí se zaměstnanci shodli na metodě přednášky spojené s diskusí, 

popř. pouze přednášky. Třetí nejčastější metodou je e-learning, to je dáno realizací zákonného 

vzdělávání v rámci BOZP a PO přes internet. 

Graf 4.14  Metody vzdělávání mimo pracoviště 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stejně jako v předchozí otázce je moţné analyzovat vyuţití metod vzdělávání mimo 

pracoviště podle jednotlivých funkcí. Ve všech je nejčastěji uvedena přednáška spojená 

s diskusí. To je dáno především výhodami, které tato metoda poskytuje. Je časově a technicky 

méně náročná neţ jiné a je vhodná pro větší počet účastníků. Naopak demonstrování je 

nejméně vyuţívanou metodou mimo pracoviště u dělnických a technických pozic, u 

administrativních pracovníků není vyuţívána vůbec a pouze v jednom případě byla uvedena u 

vedoucích. 

Tab. 4.13 Využití metod vzdělávání mimo pracoviště podle pracovních pozic 

Metody vzdělávání mimo 

pracoviště 

vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

Četnost 

odpovědí 

přednáška 2 2 5 9 

přednáška spojená s 

diskusí 5 3 5 13 

demonstrování 1 0 1 2 

brainstorming 1 1 2 4 

samostudium 1 0 5 6 

e-learning 3 2 2 7 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 13: Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

Cílem této otázky je zjistit, které motivační faktory nejvíce ovlivňují zaměstnance 

vzdělávat se. Motivace je v některým případech důleţitá a neměla by se opomíjet. Výsledky 

nejsou nijak překvapivé, více neţ 55% respondentů motivují finanční faktory. Druhou 

nejpočetnější skupinou, 24% odpovědí je prohloubení kvalifikace. 17% zaměstnanců 

motivuje ke vzdělávání profesní růst a necelých 7% uvedlo, ţe nejsou nijak motivování. 

Graf 4.15  Motivační faktory vzdělávání zaměstnanců 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Finanční motivace nejvíce podněcuje ke vzdělávání právě dělníky/technické 

pracovníky ve výrobě, tj. 70% ze všech oslovených zaměstnanců na této pracovní pozici. Dále 

pak motivuje 33% administrativních pracovníků. 

Nejpočetnější skupinu, kterou motivuje prohloubení kvalifikace, tvoří vedoucí 

pracovníci (50% ze všech vedoucích pracovníků), dále pak administrativní pracovníci (67% 

ze všech administrativních pracovníků) a pouze 10% ze všech výrobních dělníků. Zbylých 

50% ze všech vedoucích pracovníků je motivováno právě profesním růstem a zbylou část 

takto motivovaných zaměstnanců tvoří 10% ze všech výrobních dělníků. 

Respondenti, kteří uvedli, ţe nejsou nijak motivování, tvoří 10% ze všech 

dělnických/technických pozic. 

Tab. 4.14  Podíl motivačních faktorů na jednotlivých pracovních pozicí 

Motivační faktory 
vedoucí 

pracovníci 

administrativní 

pracovníci 

dělníci/techničtí 

pracovníci 

finanční motivace 0% 33% 70% 

prohloubení kvalifikace 50% 67% 10% 

profesní růst 50% 0% 10% 

nejsem motivován(a) 0% 0% 10% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 14: S čím jste v oblasti vzdělávání ve Vaší společnosti nespokojeni? 

Tato otázka byla sestavena jako otázka otevřená. Respondenti měli moţnost vyjádřit 

svůj názor s čím jsou v oblasti vzdělávání nespokojeni a tím dát podněty pro případné návrhy 

a opatření.  

Pouze několik málo respondentů tuto moţnost vyjádřit se vyuţilo. Jejich připomínky 

se týkali: nedostatku jazykových kurzů, malého spektra vzdělávacích kurzů, malé moţnosti 

seberealizace nebo nutnosti dojíţdět na kurzy, které jsou realizovány mimo pracoviště. 

Ve zbylých případech bude pracováno s předpokladem, ţe zaměstnanci jsou s oblastí 

vzdělávání a rozvoje ve společnosti GRIOS s.r.o. spokojeni. 

 

 

4.3 Zhodnocení současného stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Toto zhodnocení je zaloţeno na výsledcích dotazníkového šetření a informacích 

získaných rozhovorem s obchodně-ekonomickým ředitelem společnosti GRIOS s.r.o.  

Z rozhovoru vyplynulo, ţe společnost nemá přesně zaveden systém vzdělávání a 

rozvoje svých zaměstnanců, který by byl prováděn dlouhodobě, opakovaně a systematicky. 

Společnost nemá aplikován ţádný firemní řád nebo svou interní směrnici, která by se 

věnovala pouze oblasti vzdělávání a rozvoje. To je dáno především menší velikostí 

společnosti, nízkým počtem zaměstnanců a chybějícím personálním útvarem. I přesto 

z dotazníkového šetření lze situaci ve společnosti GRIOS s.r.o., v rámci vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, z pohledu samotných zaměstnanců hodnotit pozitivně. Většina, tj. 83% 

z celkového počtu respondentů, je se současným stavem vzdělávání v organizaci spokojena,   

i kdyţ je ponechán prostor pro jistá zlepšení
6
. Vysloveně nespokojeni jsou 3% pracovníků, tj. 

1 pracovník z celého počtu respondentů. 

Dalším důleţitým a pozitivním faktem je, ţe podle názoru zaměstnanců nově nabyté 

poznatky, dovednosti a znalosti ve většině vyuţívají i při výkonu své pracovní činnosti (17% 

velmi často a 55% často). Celkem 7% oslovených zaměstnanců se domnívá, ţe tyto nové 

poznatky nevyuţijí. S tímto hodnocením souvisí i výsledky z další otázky, kdy 76% 

zaměstnanců se domnívá, ţe vzdělávání je důleţité právě pro výkon jejich zaměstnání, 10% je 

vyuţije pouze v některých oblastech a 14% se pro výkon své práce nepotřebují vzdělávat. 

                                                 

 
6 Vychází se z předpokladu, ţe odpověď spíše ano uvedlo 73% zaměstnanců. 
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Motivace, která by přiměla zaměstnance společnosti se vzdělávat, není příliš silnou 

stránkou. Z dotazníků vyplynulo, ţe nejvíce by zaměstnance přiměla ke vzdělávání finanční 

motivace. Jedná se především o dělnické pozice. Důvodem, proč se společnost zapojuje do 

různých vzdělávacích projektů financovaných např. z fondů Evropské Unie a z malé části 

sama realizuje odborná školení, jsou vysoké náklady. Proto i finanční motivace zaměstnanců 

by byla finanční zátěţí pro společnost. 

V rámci dalšího odborného vzdělávání zaměstnanci uvedli několik oblastí, v kterých 

by se chtěli vzdělávat. V nejčastěji uváděném případě by zaměstnanci chtěli dále prohlubovat 

svoji kvalifikaci. Tuto povinnost stanovuje zaměstnavateli i Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Další oblastí je výpočetní technika a jazykové kurzy. V dnešní době vyspělých 

technologií a automatizace výroby je zapotřebí mít dostatečné PC znalostí. V současnosti se 

také poţaduje pro výkon práce znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Pro výkon některých 

pracovních pozic ve společnosti, která obchoduje se zahraničím, by bylo vhodné rozšířit 

jazykovou vybavenost některých zaměstnanců, především na vedoucích a administrativních 

pozicích. Především u vedoucích pozic, které jsou v neustálém kontaktu se zaměstnanci ale i 

se zákazníky a obchodními partnery, byl projeven zájem o rozšíření 

komunikačních/manaţerských dovedností (ve smyslu soft skills). 

 

4.3.1 Silné a slabé stránky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti  

GRIOS s.r.o 

Pro zhodnocení celkového systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti 

GRIOS s.r.o. jsou stanoveny silné a slabé stránky. Mezi silné stránky v oblasti vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců lze zařadit pozitivní trend v růstu a rozvoji společnosti. Pokud se 

společnost bude vyvíjet v rámci tohoto trendu, lze očekávat, ţe bude kladen vyšší důraz na 

rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů, který společnosti zaručí růst konkurenceschopnosti na 

trhu. Silnou stránkou společnosti je postoj vůči různým certifikačním programům, kdy chce 

svým zákazníkům a partnerům zaručit kvalitu svých výrobků a poskytovaných sluţeb. To se 

pozitivně odráţí i na vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, kterých se zavádění těchto certifikátů 

týká při výkonu práce a jsou na ně kladeny vyšší nároky na znalosti a dovednosti. Výhodou 

pro malé a střední podniky, kterou společnost GRIOS s.r.o. vyuţívá, je účast na dotačních 

projektech, prostřednictvím nichţ můţe získat značné finanční prostředky. Jak 
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z dotazníkového šetření vyplynulo, lze mezi silnou stránku zařadit i ochotu zaměstnanců 

společnosti vzdělávat a rozvíjet se. 

Mezi slabé stránky v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se řadí především 

nenastavení jasně definované strategie pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, nízká motivace 

ze strany vedení k rozvoji a vzdělávání, především nefinančními způsoby. Vedení společnosti 

řadí mezi slabé stránky i nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání a rozvoj svých 

zaměstnanců. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti GRIOS s.r.o. 

poukázala na některé slabé stránky v této oblasti a objevila prostor, ve kterém by se 

společnost mohla zlepšit. Tyto návrhy a doporučení pro společnost GRIOS s.r.o. vycházejí 

především z analýzy současného systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zjištěných 

nedostatků z dotazníkového šetření, rozhovoru a teoretických znalostí. Následující návrhy a 

doporučení by měli slouţit k eliminaci slabých stránek a k lepšímu vyuţití příleţitostí 

společnosti. 

 

A)   Změna metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců mimo pracoviště u vybraných 

kurzů 

Jelikoţ většina odborných školení a vzdělávacích kurzů realizovaných mimo 

pracoviště jsou nejčastěji prováděna formou přednášky nebo přednášky s diskuzí, je jejich 

efektivita menší v porovnání s jinými metodami. Z rozhovoru vyplynulo, ţe následná reakce 

zaměstnanců, kteří takové školení podstoupí, není příliš přívětivá. Většina takto realizovaných 

školení postrádá jakoukoliv interakci s účastníkem, pouhým poslechem výkladu se sniţuje 

mnoţství zapamatovaných informací a pozornost posluchače. Proto by bylo vhodné některá 

školení zaměřit více z teoretických na teoreticko-praktické, kde se předpokládá větší míra 

zapojení účastníků kurzu, např. metody demonstrování, případových studií, simulace, metody 

individuálního nebo skupinového tvořivého myšlení. 

Pokud společnost bude potřebovat uskutečnit nějaká odborná školení pro své 

zaměstnance a bude ochotna investovat do kurzů, měla by se zaměřit na výběr takových 

vzdělávacích agentur nebo školitelů, které budou pro samotné zaměstnance atraktivní a budou 

vyţadovat jejich zapojení. Tato investice se posléze s největší pravděpodobností odrazí ve 

výsledcích práce a samotném postoji ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Je totiţ obecně 

známo, ţe při aktivním zapojení pracovníka do procesu vzdělávání se zvyšuje mnoţství 

zapamatovaného učiva, např. při praktickém zapojení je to aţ 70%. 
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B)   Motivační kurzy pro manaţery 

S předcházejícím doporučením by bylo moţné spojit i další. Většina respondentů, tj. 

více neţ 55%, je nejvíce motivována finančními odměnami. Ale jelikoţ společnost 

nedisponuje tak velkým objemem finančních prostředků, které by byla ochotna vynaloţit na 

samotné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, natoţ na finanční motivaci, je zapotřebí zajistit 

jinou motivaci. Ne vţdy lze zaměstnance motivovat profesním růstem, obzvlášť v tak malé 

společnosti. Vedení společnosti by mělo zváţit moţnost realizace kurzu pro vedoucí 

pracovníky se zaměřením na rozvoj manaţerských dovedností, především ohledně samotné 

motivace zaměstnanců.  

Především na internetu lze vyhledat mnoho vzdělávacích firem, které se zaměřují na 

realizaci kurzů pro rozvoj manaţerských dovedností. V dnešní době velké konkurence se 

snaţí klienty přilákat zajímavými nabídkami a snahou odlišit se. Lze najít firmy, které 

nabízejí realizaci kurzů „šitých na míru“, tzn. které se přizpůsobí dané společnosti a 

problému, který je zapotřebí kurzem odstranit. Předností takovýchto kurzů je především 

osobní přístup, interaktivita, učení proţitkem, moţnost realizovat kurzy přímo v organizaci 

pro malý počet vybraných manaţerů. 

Jako příklad motivačních kurzů s uvedením délky kurzu, ceny kurzu a kontaktem na 

danou společnost slouţí následující tabulka 5.1. 

Tab. 5.1. Motivační kurzy pro manažery 

Název kurzu Cena Délka Vzdělávací společnost Kontakt 

Motivace zaměstnanců 

nefinančním způsobem 
2 190 Kč/osoba 7hod. Karyon, spol. s r.o. www.karyon.cz 

Motivace zaměstnanců 4 200 Kč/osoba 7hod. Top vision s.r.o. www.topvision.cz 

Motivace pracovníků 

aneb jak motivovat bez 

peněz 

4 200 Kč/osoba 8hod. CADET GO s.r.o. www.cadetgo.cz 

Kurz motivace 

zaměstnanců 

20 000 Kč/kurz 

max. 10 osob 
8hod. 

Intuitivní marketing 

s.r.o. 
www.intuitivnimarketing.cz 

Vedení a motivace 

25 000 - 35 000 

Kč/ kurz šitý na 

míru 

8hod. Akademie Orlita s.r.o. www.orlita.cz 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikoţ je ve společnosti GRIOS s.r.o. malý počet vedoucích pracovníků, kteří by se 

těchto motivačních kurzů zúčastnily, doporučením je vybírat kurz, kde se platí za jednu osobu 
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(nikoliv za celý kurz pro větší počet osob). Při výběru prvního kurzu z tabulky 5.1. a účasti tří 

vedoucích pracovníků by náklady na vzdělávání činily 6570 Kč
7
. 

Společnost realizací motivačního kurzu pro své vedoucí zaměstnance získá odborně 

vzdělané manaţery v oblasti motivace. Především by měla moţnost vyuţít znalostí, jak své 

zaměstnance motivovat i jinými neţ finančními odměnami. Investice do tohoto kurzu by se 

zpětně odrazila na sníţení nákladů na finanční motivaci zaměstnanců. Manaţeři společnosti, 

kteří absolvují takovýto kurz, by měli být schopni správně identifikovat potřeby svých 

podřízených a měli by být schopni správně motivovat své zaměstnance a změnit jejich 

případný negativní postoj ke vzdělávání a rozvoji.  

 

C)   Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky 

Jednou z otázek v dotazníkovém šetření bylo: Ve které z uvedených oblastí byste měli 

zájem rozšiřovat své znalosti? Nejţádanější oblastí bylo prohloubení kvalifikace, toto by 

mohlo být zabezpečeno pomocí předešlého doporučení. Jako další zaměstnanci uvedli 

jazykové kurzy a oblast výpočetní techniky, které byly zmíněny i v poslední otázce, kde měli 

pracovníci moţnost se vyjádřit s čím jsou ve společnosti ohledně vzdělávání nespokojeni. 

Společnost má moţnost na internetu nalézt velké mnoţství nabídek jazykových škol 

specializujících se na výuku jazyků. Pomůckou při hledání mohou být různé databáze, např. 

na portálu jazykove-skoly.cz je moţné vyhledat všechny, které mají sídlo v Olomouci nebo 

svoje kurzy zde realizují. Při výběru vhodné školy by společnost měla věnovat pozornost 

především: kvalifikaci lektorů, místu výuky, ceně, rozřazovacím testům,  recenzím na danou 

školu, výstupům absolvovaných kurzů (certifikáty, zkoušky). Např. známá jazyková škola 

Lingua centrum  nabízí firemní kurzy jak skupinové, tak i individuální. Nabízí realizaci kurzů 

přímo na pracovišti v čase stanoveném firmou 1x nebo 2x za týden (případně v prostorech 

školy), provedení vstupního auditu, kdy zaměstnanci budou rozděleni podle úrovně znalostí 

cizího jazyka, vypracování koncepce, pravidelné semestrální testování, poskytování 

dokonalého administrativního servisu a zpětné vazby. Kursovné pro firemní a podnikové 

kurzy se pohybuje v rozmezí od Kč 270,- do Kč 450,- za jednu 45-ti minutovou vyučovací 

hodinu. Výše kursovného závisí na pokročilosti posluchačů, intenzitě kurzu, specializaci 

                                                 

 
7 Náklady nezahrnují cestovné do místa realizace kurzu. 
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kurzu, celkovém počtu posluchačů v kurzu, celkovém počtu objednaných výukových hodin, 

dostupnosti místa konání kurzu atd. (www.lingua-centrum.cz) 

Za předpokladu účasti 10ti zaměstnanců společnosti GRIOS, délce školení půl roku 1x 

týdně po dobu 2 vyučovacích hodin (tj. 1,5hod), by se cena jazykových školení celkem 

pohybovala v rozmezí od 12 960 Kč do 21 600 Kč bez DPH.  

Jelikoţ společnost spolupracuje se zahraničními partnery a obchoduje se zahraničím, 

není ničím neobvyklým, ţe se pracovníci setkávají s cizojazyčnou korespondencí a 

dokumenty. Globálně se svět propojuje a znalost alespoň jednoho cizího jazyka je 

podmínkou. Budou-li zaměstnanci schopni komunikovat cizím jazykem, otevírá se tak 

společnosti moţnost rozšířit svou nabídku i na další zahraniční trhy. Tím pádem porostou 

zakázky, zvýší se trţby a obrat a pokud bude trendem rozvoj a růst společnosti, lze očekávat 

zvýšení počtu kvalifikovaných zaměstnanců. 

 

Pro realizaci kurzů výpočetní techniky lze vybírat např. ze základních kurzů 

zaměřených pro začátečníky, které nabízí školení základů PC, internetu a elektronické pošty, 

nebo kurzu kancelářských programů, které se zaměřují na programy MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, Project, Access). Podle dostupných informací z internetu se cena kurzů 

zaměřených např. na praktické vyuţití programu Excel pro pokročilé, pohybuje kolem 2500-

4500 Kč (rozdíl je v délce kurzu a počtu účastníků). Lze vyuţít i nabídek některých firem, 

které realizují speciální školení šité na míru dané společnosti zaměřené na specifické 

poţadavky v oblasti výpočetní techniky. 

Trendem posledních několika desítek let je neustálý vývoj informačních technologií a 

propojení světa pomocí internetu. Chce-li společnost být více konkurenceschopná, musí umět 

vyuţít tyto technologie. Vzděláváním zaměstnanců a rozvoje jejich znalostí v tomto oboru 

vedení společnosti získá, sníţí se čas potřebný pro práci na počítačích, zvýší se produktivita 

práce a výkonnost, bude mít k dispozici zaměstnance se znalostmi, které jim umoţní práci 

např. s novými programy a aplikacemi. 

 

D)  Plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Pro zlepšení a usnadnění realizace vzdělávání by společnost měla dbát na vypracování 

plánu vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Měl by být jasně definovaný, termínovaný a 

měli by s ním být seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.  
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Obsah vzdělávacího plánu by měl být prováděn podle tzv. otázek „8W“, které budou 

vodítkem pro zpracování.  

1. Kdo se vzdělávání účastní? (Who?) 

Měl by být kladen důraz na účastníky vzdělávání a rozvoje, společnost by měla 

správně podle potřeb vyhodnotit, kdo se vzdělávání zúčastní. Je moţné pracovníky rozdělit do 

několika skupin, a to podle pozic na vedoucí pracovníky, administrativní pracovníky, mistry, 

dělnické a technické pozice, protoţe kaţdá taková skupina má specifické poţadavky na 

realizaci jednotlivých školení. 

2. Co bude obsahem vzdělávání?(What?) 

V této části si společnost určí o jaké vzdělávání půjde, zda se jedná o povinné školení 

(bezpečnost práce, poţární ochrana, první pomoc), odborné vzdělávání potřebné pro výkon 

práce zaměstnance, nebo speciální vzdělání (např. jazykové kurzy, práce s PC). Součástí by 

mělo být i stanovení si cíle, kterého má být pomocí vzdělávání a rozvoje dosaţeno. 

3. Jak bude zabezpečeno?(Which way?) 

Vhodné je i určit způsob realizace školení, zda se jedná o skupinové nebo pro 

jednotlivce a jaká metoda bude pro vzdělávání vyuţita.  

4. Kdo zabezpečí školení?(Who delivers?) 

Společnost by měla při výběru vhodných školení mimo organizaci dbát na výběr 

vhodné společnosti, ty se liší jak ve způsobu realizace, tak i v místě konání školení.  

5. Kde bude vzdělávání realizováno? (Where?) 

Existuje několik moţností kde vzdělávat zaměstnance. Buď to můţe být zajištěno 

v místě zaměstnavatele nebo v místě školitele. 

6. Do kdy má být vzdělávání realizováno?(When and how long?) 

V plánu by mělo být definováno kdy nebo do kdy se jednotlivá školení musí 

uskutečnit. Společnost tak můţe vzdělávací akce lépe naplánovat a propojit s jinými plány 

v rámci společnosti. 

7. Za jakou cenu?(What price?) 

Důleţitá informace v plánu, která napomůţe vedení společnosti  naplánovat 

vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců po finanční stránce. Společnost s omezeným 

rozpočtem, tak můţe určit kam alokuje své prostředky a můţe určit sumu nákladů. 

8. Jak se budou hodnotit výsledky?(What is effective?) 

Do plánu je moţné i začlenit způsob jakým budou zjišťovány výsledky školení, zda 

budou vyuţity např. testy před a po školení, pohovory, dotazníky, kontrola výstupů… 
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Jako příklad můţe poslouţit návrh plánu vzdělávání a rozvoje pro pozici účetní na rok 

2013. Plán je rozdělen na období čtyř kvartálů roku 2013 a obsahuje název a cíl jednotlivých 

školení, organizační zajištění (tzn. společnost, která školení nabízí), formu realizace školení, 

délku trvání a cenu za jednu osobu/kurz.  

Tab. 5.2 Příklad plánu vzdělávání a rozvoje pro účetní na rok 2013 

Období 
Obsah 

vzdělávání 
Cíl Zajištění 

Forma a 

délka  

Cena 

(Kč) 
Hodnocení 

I.Q/2013 
Novela zákona 

o DPH 

Orientace ve změnách 

DPH, které je nutné 

aplikovat v praxi. 

Svaz 

účetních 

Olomouc 

Přednáška 

s diskuzí + 

osobní 

konzultace 

5 h. 

2500  Pohovor 

I.Q/2013 

Změny 

v účetnictví a 

souvisejících 

předpisech od 

1.1.2013 

Orientace ve 

změnách, vedení 

účetnictví úplným, 

průkazným a 

správným způsobem 

tak, aby věrně 

zobrazovalo 

skutečnost 

Svaz 

účetních 

Olomouc 

Seminář 

5 h. 
1800  

Kontrola 

výstupů 

II.Q/2013 

Novinky v 

pracovním 

právu 2013 

Seznámení s 

legislativními 

změnami a novinkami 

 
Seminář 

5 h. 
1900  Pohovor 

II.Q/2013 

Poţadavky na 

účetnictví při 

čerpání 

prostředků 

z fondů EU 

Seznámení s 

moţnostmi čerpání, 

poţadavky na vedení 

účetnictví 

EDUX, 

s.r.o. 

Přednáška 

s diskuzí 

7 h. 

2650  Pohovor 

III.Q/2013 
BOZP, PO  

První pomoc 

Zajištění bezpečnosti 

práce na pracovišti, 

poţární ochrana, 

principy evakuace a 

první pomoci  

Online           e-learning  Dotazník 

IV.Q/2013 

Prohloubení 

vyuţití 

Microsoft Excel 

v praxi 

Zefektivnění práce na 

počítači a dovednosti 

zpracování dat 

Top 

Vision, 

s.r.o. 

Přednáška 

+ praktická 

cvičení  

8 h. 

5100  

Hodnocení 

pracovníku 

výkonu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Sestavování plánů vzdělávání a rozvoje pro jednotlivé pracovní funkce v organizaci 

by mělo vycházet ze zjištěných vzdělávacích potřeb zaměstnanců, potřeb organizace, změn 

vnějšího prostředí (např. technologie, legislativa, aj.) a mělo by navazovat na individuální 
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plány rozvoje zaměstnanců, jeţ si navrhuje kaţdý zaměstnanec sám a konzultuje jej se svým 

nadřízeným. Takovýto plán rozvoje si kaţdý pracovník společnosti GRIOS s.r.o. sestavuje ve 

svém ročním hodnocení, vţdy na následující hodnotící období. 

Kaţdý zaměstnanec by měl své nově nabyté znalosti a dovednosti uplatnit v praxi, 

tudíţ by se manaţeři společnosti měli zaměřit na vyhodnocování kaţdé vzdělávací akce. U 

jednotlivých funkcí je moţné praktikovat jiný způsob zjišťování výsledků,  např. u výrobních 

dělníků se můţe vyuţít metoda hodnocení pracovníku výkonu, kontrola výstupu a výsledků 

práce, u administrativních a vedoucích pracovníků lze pouţít hodnotící testy před a po 

ukončení školení nebo dotazníky a pohovory. Ve společnosti GRIOS s.r.o. se pro posouzení 

efektivity školení/výcviku vyuţívá roční hodnocení pracovníků, kde se určí míra vyuţití 

informací a zkušeností ze školení při práci (v %), ale není přesně stanoveno jakým způsobem 

se tato míra zjišťuje. 

Sestavení jednotlivých plánů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti   

GRIOS s.r.o. by mělo umoţnit lépe koordinovat školení a výcvik zaměstnanců s výkonem 

práce a poţadavky vedení společnosti a jinými plány v organizaci. Manaţeři mají k dispozici 

přehled nákladů na školení, zařazením způsobu hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí, 

mají k dispozici nástroj pro určení míry vyuţití informací a zkušeností při hodnocení 

pracovníků. 

 

E)   Vyuţití dotačního programu „Vzdělávejte se pro růst!“ 

Vzhledem k velikosti společnosti GRIOS s.r.o. a systémovému uspořádání v ní, se 

nepředpokládá, ţe by byla zavedena strategie vzdělávání a rozvoje. To je především 

ovlivněno moţností realizace jednotlivých školení s vyuţitím dotačních programů (jak  

poskytovaných školícím firmám, tak i pro samotnou organizaci).  

Doporučením pro společnost je vyuţít dotace z evropského sociálního fondu. Jednou 

z moţností je projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí „Vzdělávejte se pro 

růst!“. Byl vyhlášen v květnu roku 2011, s platností do konce roku 2013 a je určen pro 

společnosti, které realizují svoji činnost v určeném odvětví. Společnost GRIOS s.r.o. by se na 

tomto projektu mohla podílet, protoţe podle CZ-NACE
8
 spadá svou činností do kategorie 

                                                 

 
8 CZ-NACE, klasifikace ekonomických činností spravovaná Českým statistickým úřadem. 
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strojírenství, která je projektem podporována. Na realizaci projektu byla z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna celková částka 850 000 000 Kč. 

Projekt je realizován Úřadem práce ČR, kde musí společnost předloţit svou řádně 

vyplněnou ţádost. Ten pak prostřednictvím komise vyhodnotí následující kritéria: 

Tab. 5.3 Kritéria pro hodnocení podniku v rámci projektu 

Význam daného podniku v regionu 10% Nejedná se pouze o „velikostní“ kritéria, 

rozhodující je komplexní dopad na regionální trh 

práce. Význam odvětví podniku v regionu 10% 

Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců  10% 
Posuzuje se zejména vztah mezi vzděláváním, 

ekonomickou činností a dalším rozvojem podniku. 

Zhodnocení případného rozšíření aktivit 

podniku či získávání nových zakázek 
10% 

Posuzuje se potenciál podniku na rozšíření výroby a 

tvorbu nových pracovních míst (např. předpoklad 

získání nových zakázek). 

Přínos vzdělávací aktivity pro 

zaměstnance 
20% 

Dopad vzdělávání na rozvoj podniku, kariérní růst 

zaměstnance a na jeho další uplatnitelnost na trhu 

práce. 

Přiměřenost výsledků vzhledem k výši 

poţadovaného příspěvku 
40% 

Posuzuje se efektivnost, účelnost a hospodárnost 

vynakládaných finančních prostředků. 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/vzdelavejte_se_pro_rust 

Projekt umoţní získat finanční příspěvky na vzdělávání nebo rekvalifikaci 

zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných 

zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.  

Podporované vzdělávání: 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání 

stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců a to formou odborného rozvoje 

zaměřeného zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení 

nebo udrţení kvalifikace, realizované vzdělávacím zařízením s akreditovaným 

vzdělávacím programem nebo zařízením s akreditovaným vzdělávacím 

programem podle zvláštního právního předpisu.  

 Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník 

v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. (www.mpsv.cz) 

Dotaci, podle podmínek stanovených Ministerstvem, nelze vyuţít na vzdělávání 

v oblasti soft skills, účetnictví, na vzdělávání stanovené zákonem nebo obecná IT školení. 

Důleţité je, aby školení souvisela s ekonomickou činností NACE, která je projektem 

podporována. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/
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Vyuţitím dotace by společnost získala externí nenávratné finanční zdroje na 

vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. 

 

F)  Zavedení sloučené funkce účetní, personalistka 

Bude-li se společnost v budoucích letech nadále rozvíjet a bude-li zvyšovat i počet 

zaměstnanců a v rámci zkvalitnění práce s lidskými zdroji v organizaci, by bylo moţné zavést 

sloučenou funkci, např. účetní a personalistka. V momentě zavedení takovéto funkce, by 

většina povinností spojených s personální prací přešla na účetní/personalisku.  

Oblast řízení lidských zdrojů je rozčleněna mezi manaţery společnosti. Větší část této 

práce připadá na obchodně-ekonomického ředitele společnosti, proto by bylo vhodné nově 

vzniklou funkci v organizační struktuře zařadit přímo pod zmíněný obchodně-ekonomický 

úsek společnosti, viz. obrázek 5.1. 

Úkolem personalisty by bylo zajišťovat optimální kvalitativní a kvantitativní stav 

zaměstnanců a příslušnou administrativu. Mimo ostatní činnosti by personalista zodpovídal i 

za oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti.  

Obr. 5.1 Změna organizační struktury  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 ZÁVĚR 

 

Jistě všichni dobří manaţeři si uvědomují, ţe je důleţité se o své zaměstnance starat, 

uspokojovat jejich potřeby a poskytovat jim moţnost se rozvíjet. Dnešní doba, 

charakteristická velkou konkurencí a globalizací ve všech oblastech podnikání, přináší nový 

pohled na význam lidských zdrojů. Jednou z moţností jak mít dostatek kvalitních a 

kvalifikovaných zaměstnanců je moţnost postupně své pracovníky vzdělávat a napomáhat jim 

k jejich osobnímu rozvoji. V praxi je ale u mnoha společností obtíţné tuto oblast 

implementovat do své strategie v podobě přesně definovaného a komplexního systému. Podíl 

na tomto má především velikost organizace, nedostatek finančních prostředků, časová 

náročnost vzdělávání a v neposlední řadě samotný postoj zaměstnanců. A právě tyto malé 

organizace výrobního charakteru s větším počtem dělnických pozic většinou nezavádějí 

systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Tak tomu je i u společnosti GRIOS s.r.o. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný systém rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti GRIOS s.r.o. a navrhnout opatření pro zlepšení rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců.  

Analýza byla provedena pomocí rozhovoru s jedním z vedoucích zaměstnanců, 

spolupráce s manaţerkou jakosti a pomocí dotazníkového šetření. Při této analýze byl zjištěn 

současný stav vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Výsledkem je, ţe společnost GRIOS nemá 

přesně nastavený systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, coţ neznamená, ţe nevěnuje 

svým zaměstnancům v této oblasti dostatečnou pozornost. Naopak, pracovníci kaţdoročně 

absolvují školení důleţitá pro výkon jejich pracovní činnosti. Ale společnost GRIOS s.r.o. 

k realizaci odborného vzdělávání svých pracovníků vyuţívá účasti na dotačních a 

certifikačních programech, např. zavedení modelu excelence EFQM a standardu ISO 9000 a 

IIP, získání dotace  v rámci projektu „Zvyšování výkonnosti lidí – cesta k úspěšnosti podniků 

a udrţení zaměstnanosti.  

Mezi silné stránky oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců patří růst a rozvoj 

společnosti, ochota účastnit se právě certfikačních a dotačních projektů, prostřednictvím 

kterých umoţňují vzdělávání pro své pracovníky. Mezi zaměstnanci převládá relativně kladný 

postoj vůči nabývání nových znalostí, dovedností a poznatků. 

Touto prací byly odhaleny i slabé stránky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Bylo 

zjištěno, ţe ze strany nadřízených není vyvinuta dostatečná motivace pracovníků, která by 
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pomohla změnit jejich přístup ke vzdělávání a rozvoji. Nejčastější formou vzdělávání mimo 

pracoviště jsou přednášky, tato forma je však nejméně efektivní pro samotné zaměstnance. A 

sami pracovníci se v dotaznících vyjádřili, ţe by rádi rozšířili své znalosti v oboru výpočetní 

techniky a cizích jazyků. Nedostatek finančních prostředků by mohlo vedení společnosti 

vyřešit prostřednictvím účasti na dotačních programech, které by společnosti zajistily externí 

finanční krytí, někdy aţ do výše 100%, pro realizaci vzdělávacích akcí. Kaţdoroční sestavení 

plánu vzdělávání a rozvoje ve společnosti by pomohlo vedení lépe naplánovat a zkoordinovat 

vzdělávací akce se vzdělávacími potřebami a jinými pracovními činnostmi. 

Součástí práce jsou návrhy a doporučení, které by měly eliminovat nedostatky a slabé 

stránky společnosti v oblasti vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Bylo navrţeno: 

 změna metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců mimo pracoviště u vybraných 

kurzů,  

 motivační kurzy pro manaţery, 

 jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky, 

 zavedení ročních plánů vzdělávání a rozvoje, 

 vyuţití dotačního programu „Vzdělávejte se pro růst!“, 

 zavedení sloučené funkce účetní/personalistka. 

Je důleţité si uvědomit, ţe vzdělávání a rozvoj zaměstnanců není jednoduchý a 

nenáročný úkol. Vyţaduje administrativní, personální, finanční a časovou přípravu. Klade 

nároky jak na zaměstnavatele, tak na samotné zaměstnance. Ale pokud je vykonáván správně, 

kvalitně a pozorně, přináší výsledky. Vloţené investice se po čase objeví v pracovním výkonu 

zaměstnanců, ve zvýšené kvalitě odvedené práce, změně postoje a v neposlední řadě ve 

vztahu pracovníků k organizaci. 
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Příloha č. 1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI GRIOS s.r.o 
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Příloha č. 5  ROZHOVOR 

 

1. Kdo je ve Vaší firmě odpovědný za oblast personalistiky a obzvláště pak za 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? 

 

2. Jaký je váš pohled na význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě GRIOS 

s.r.o.? 

 

3. Jak moc ovlivňuje vzdělávání vnější prostředí firmy, např. technologické nebo 

legislativní prostředí? 

 

4. Má společnost GRIOS s.r.o. zaveden přesně stanovený systém podnikového 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, který zahrnuje všechny čtyři základní fáze, tj. 

analýza potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání, realizaci vzdělávacího procesu a 

hodnocení výsledků? 

 

5. Jestliže je ve firmě zaveden systém vzdělávání, jak probíhají jednotlivé etapy? Jak  

nebo pomocí čeho zjišťujete vzdělávací potřeby u svých zaměstnanců? 

 

6. Vytváří společnost GRIOS s.r.o. plán vzdělávání, který obsahuje plán personálního, 

finančního a materiálního zajištění? 

 

7. Jaké metody (realizované na pracovišti při výkonu práce nebo mimo pracoviště) a 

formy vzdělávání společnost GRIOS zajišťuje pro své zaměstnance?  

 

8. Jak motivujete své zaměstnance, aby byli ochotni se vzdělávat? 

 

9. Kolik společnost GRIOS investovala do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců v 

posledních letech? 

 

10. Jak vyhodnocujete výsledky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

 

11. Plánuje společnost GRIOS do budoucna nějaké změny ve vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců? 
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Příloha č. 6  DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, 
 

jmenuji se Zuzana Sláviková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia 

VŠB-TU Ostrava, Ekonomické fakulty, obor Management. Tento dotazník je podkladem pro 

vypracování mé diplomové práce na téma: „Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

vybrané organizaci“.  

 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujících otázek dotazníku, které mi pomohou 

k vypracování části diplomové práce. Vyplnění dotazníku je anonymní a trvá max. 10 minut. 

Výsledky budou využity pro zpracování práce, vedení společnosti bude seznámeno již 

s konečnými výsledky průzkumu, nikoli s jednotlivými odpověďmi.  

 

Odpověď vyberte z nabízených možností, není-li uvedeno jinak, zvýrazněte pouze jednu 

odpověď. 

 
 

Za Váš čas a ochotu předem děkuji. 

 
 

1. Jste spokojen(a) s Vaším současným vzděláváním v organizaci? 

□   rozhodně ano 

□   spíše ano 

□   spíše ne 

□   ne 
 

2. Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní činnosti? 

□   ano 

□   ne 

□   pouze v některých oblastech 
 

3. Jak často se školení účastníte? 

□   1-2x / rok 

□   3-4x / rok 

□   5x a více / rok 

□   dosud jsem se neúčastnil(a) 
 

4. Jaký přínos vidíte v absolvovaných školeních? (možnost označit více odpovědí) 

□   zvyšování výkonnosti a produktivity práce 

□   získání nových poznatků ve svém oboru 

□   možnost seberealizace 

□   jiný (uveďte)............................................................................................................ 

□   žádný 
 

5. Uplatňujete nově získané poznatky ze školení při výkonu zaměstnaní? 

□   velmi často 

□   často 

□   zřídka kdy 

□   ne 
 

6. Kdo rozhoduje o zařazení do vzdělávacího kurzu? 

□  nadřízený □  sám (sama) 
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7. Máte možnost informovat nadřízeného o svých přáních týkajících se školení? 

□   ano, kde (uveďte)…………………………………………………………….. 

       □   ne 
 

8. Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované školení? 

□   ano □  zřídka kdy □   ne
 

9. Jste-li nespokojeni se školením, máte možnost se vyjádřit? 

□   ano, a kde (uveďte)............................................................................................ 

□   ne 
 

10. Ve kterých z uvedených oblastí byste měli zájem rozšiřovat své znalosti? (možnost 

označit více odpovědí) 

□   výpočetní technika 

□   komunikační/manažerské dovednosti 

□   jazykové kurzy 

□   prohloubení kvalifikace 

□   jiná oblast (uveďte).................................................................................................. 
 

11. Se kterými metodami vzdělávání na pracovišti se setkáváte? (možnost označit více   

odpovědí) 

□   instruktáž při výkonu práce ( zkušený pracovník předvede pracovní postup novému      

nebo méně zkušenému zaměstnanci) 

□ koučování (vysvětlování a sdělování připomínek, podněcování a směrování 

zaměstnance k pracovnímu výkonu nadřízeným) 

□   counselling (vzájemné konzultování a ovlivňování školeného pracovníka) 

□   asistování (pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému zaměstnanci) 

□   pověření úkolem (školený zaměstnanec je sledován při plněn daného úkolu) 

□   rotace práce (plnění různých pracovních úkolů v různých částech společnosti) 

□   pracovní porady 

□   jiné (uveďte)........................................................................................................... 
 

12. Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? (možnost označit více 

odpovědí) 

□   přednáška 

□   přednáška spojená s diskusí 

□   demonstrování (praktické, názorné vyučování) 

□   brainstorming (navrhování řešení zadaného problému a následuje diskuse) 

□   samostudium 

□   e-learning (učení prostřednictvím výpočetní techniky) 

□   jiné (uveďte)............................................................................................................ 
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13. Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

□  finanční motivace 

□  prohloubení kvalifikace 

□   profesní růst 

□  nejsem motivován(a) 

□  jiná motivace (uveďte jaká)..........................................................

 

14. S čím jste v oblasti vzdělávání ve Vaší společnosti nespokojeni? 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

15. Vaše pohlaví 

□   žena □   muž 

 

16. Věková skupina 

□   do 25 let 

□   26-35 let 

□   36-45 let 

□   46-55 let 

□   56 a více let 

 

17. Vaše pracovní pozice 

□   výrobní dělník, technický pracovník 

□   vedoucí zaměstnanec 

□   administrativní pracovník 

 

18. Vaše dosažené vzdělání 

□   základní 

□   vyučen 

□   středoškolské 

□   vysokoškolské

 

19. Počet odpracovaných let ve společnosti 

□   0-2 let 

□   2-5 let 

□   6 a více let 


