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1 ÚVOD 

V dnešní dynamické době sílících globalizačních tendencí potřebují podniky  

a organizace kvalitní pracovníky, kteří jim pomohou k dosažení výsledků na vysoce 

konkurenčních trzích. Úspěšní manažeři si uvědomují, jako hodnotu pro podniky mají 

vzdělaní zaměstnanci, kteří dokážou účelně spolupracovat, sdílet informace a rozvíjet znalosti 

potřebné k efektivnímu fungování. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců lze zařadit mezi klíčové, celoživotní procesy 

v oblasti řízení lidských zdrojů. Pokud chce podnik dlouhodobě prosperovat, musí vynaložit 

úsilí k efektivnímu využívání lidských zdrojů, vhodně formovat jejich pracovní schopnosti  

a dovednosti a pružně reagovat na aktuální požadavky trhu. Kvalifikovaní pracovníci, schopní 

obstát  v současném vysoce konkurenčním prostředí, představují pro každou společnost její 

největší hodnotu. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti Beskydský hotel Relax a. s. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. 

Teoretická část shrnuje poznatky z odborné literatury, která se zabývá problematikou 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Analytická část práce vychází z části teoretické, využívá získané informace a poznatky 

ke zhodnocení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V úvodu analytické části je 

představena společnost Beskydský hotel Relax a. s. a její zaměstnanci z hlediska dosaženého  

vzdělání  a věkové struktury. Další kapitoly se zabývají samotným systémem vzdělávání  

a rozvoje zaměstnanců, který je v současné době uplatňován a formám vzdělávání 

využívaných ve společnosti.  

Součástí analytické části je dotazníkové šetření, ve kterém se zaměstnanci vyjadřují 

k nastavenému systému vzdělávání. Zjištěné výsledky jsou interpretovány a následně jsou 

nastíněna doporučení, která mohou vést ke zvýšení efektivity stávajícího systému rozvoje  

a vzdělávání zaměstnanců. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

Časy, kdy nejdůležitějším aktivem organizace byl hmotný majetek, jsou nenávratně 

pryč. Některé podniky dnes nevlastní žádné nemovitosti ani výrobní linky a zdrojem jejich 

konkurenční výhody se staly znalosti jejich zaměstnanců a podniku jako celku. Úspěšní 

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

spolupracovat, sdílet informace a rozvíjet znalosti potřebné k efektivnímu fungování 

v dnešním globálním tržním prostředí.
1
 

Konkurenceschopnost organizace ale v současných silně proměnlivých podmínkách 

není možné udržet zaváděním pouze krátkodobých opatření, která nerespektují kvalitativní 

potenciál zaměstnanců. Lidé v organizaci, jejich motivace a angažovanost představují 

v poslední době jeden z hlavních faktorů vytváření konkurenční výhody. Způsob, jakým 

vedení organizace zachází se svými zaměstnanci, velmi silně ovlivňuje způsob, jakým tito 

zaměstnanci komunikují dále se zákazníky, a také to, jaký zájem mají o inovace a hledání 

nových řešení. Inovace a invence jsou hnacím motorem každé organizace a mohou se stát 

zdrojem klíčové konkurenční výhody.
2
 

Do oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků spadají stanovené cíle vzdělávání, jejich 

realizace a metody. Všechny vzdělávací aktivity by měly být prováděny  kvalitně, protože 

jedině tak mohou být zároveň také pro organizaci a pro pracovníky přínosné. Zvolené metody 

vzdělávání musí odpovídat nejenom požadavkům podniku, ale také požadavkům trhu práce. 

Požadavky kladené na zaměstnance vychází ze specifikací pracovního místa či 

z kompetenčních přístupů. Mezi rozhodující faktory vzdělávacího procesu patří výstupy 

vzdělávání a především kvalita celého vzdělávacího procesu. To vše souvisí také s následným 

posouzením efektivity vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci.
3
 

 

 

                                                
1  VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 15. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
2 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha:Grada Publishing, 2010, s. 14. ISBN 978-80-247-3067-7. 

3 KIROVÁ, Iva. Rccv.vsb.cz [online]. VŠB-TU Ostrava : 2008 [cit. 2011-03-17]. Ke kvalitě vzdělávání. Dostupné z WWW: 
<http://rccv.vsb.cz/materialy/caduv08//prispevky/prispevek_Kirovova.pdf>. 
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2.1 DEFINICE A FUNKCE UČENÍ 

Učení a vzdělávání v organizaci se v současné době dostává do popředí zájmů téměř 

všech podnikatelských subjektů. Je více než jasné, že učení těsně souvisí se vzděláváním 

v organizaci, s její organizační kulturou. Existuje řada souvislostí mezi učením a vzděláváním 

v organizaci, které jsou ovlivněny různými faktory plynoucími vědomě či nevědomě 

z podniku. V této souvislosti je nutné definovat základní pojmy, které s touto problematikou 

souvisí a uvést také individuální předpoklady doprovázející učení. To vše se poté zohledňuje 

při tvorbě rozvojových programů a vzdělávacích aktivit v podniku. 

Učení lze definovat jako rozvoj, který vede k přetrvávající a efektivní změně v duševní 

činnosti a konání. Učení tedy zahrnuje nejen vědění, ale i konání. Učení zabezpečuje interakci 

mezi člověkem a jeho permanentně se proměňujícím prostředím. Učení je změna, která má 

dvě různé kvality – přizpůsobení se a přizpůsobení sobě. Učení se je úsilí o dosažení změny, 

jež má nastolit novou rovnováhu, která je však nemožná nebo trvale neudržitelná. Přesto není 

možné se změny vzdát. Nelze se neučit. Kdo se neučí, není. Jde spíše o to, jestli se učíme 

dostatečně rychle. Člověk nebo firma, která zaostává v učení, upadá.
4
 

Armstrong definuje učení jako „proces zvyšování schopností člověka konat“ a 

považuje za nutné rozlišovat mezi učením a vzděláváním člověka. Tvrdí: „Učení je proces, 

v němž daná osoba získává nové znalosti, dovednosti a schopnosti, zatímco vzdělávání je 

jedním ze způsobů, které organizace podniká za účelem podpory učení“.
5
 

Je také nutné upozornit na rozdíl mezi učením a rozvojem. Na učení je obecně 

pohlíženo jako na proces, pomocí kterého dochází k růstu znalostí či již existujících 

dovedností. Musíme si rovněž uvědomit, že v případě učení se nejedná pouze o získání 

nových myšlenek či nových způsobů chápání určité věci. Člověk se učí také proto, aby se 

v budoucnu vyhnul dalšímu vzniku chyb či omylů, kterých se dopouští. Naopak rozvoj je 

chápán jako přechod, který vede k jinému stavu bytí či jinému fungování.
6
 

Je tedy zřejmé, že se učíme, i když se nevzděláváme. Taktéž je zřejmé, že se učíme i 

nežádoucím věcem, což ovšem stěží můžeme považovat za rozvoj. Rozvojový plán zahrnuje 

všechny aktivity, které vedou k žádoucí změně a nejde jen o vzdělání.
7
 

 

                                                
4 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 2007., s. 30. ISBN 978-80-247-1904-7. 
5 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů . Praha : Grada Publishing, 2007, s. 453. ISBN 8071696145. 
6 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů . Praha : Grada Publishing, 2007, s. 453. ISBN 8071696145. 
7 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 2007., s. 31. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Obr. 2.1 - Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 31. ISBN 978-80-247-1904-

7. 

 

Učení (se) – proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Učíme se nejen 

organizovaně, ale i spontánně – aniž o tom třeba víme. Učení je pojem, který zahrnuje více 

než rozvoj a vzdělávání. Proto třeba mluvíme o učící se organizaci, nikoli o vzdělávající se 

organizaci. 

Rozvoj – dosažení žádoucí změny pomocí učení (se). Rozvoj obsahuje záměr, který je 

podstatnou částí ohraničených (diskrétních) a neohraničených (difuzních) rozvojových 

programů. 

Vzdělávání – jeden ze způsobů učení (se), organizovaný a institucionalizovaný způsob 

učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené (diskrétní) – mají svůj začátek a konec. Při 

koncipování vzdělávání ve firmě postupujme systematicky.
8
 

V zásadě můžeme rozlišovat dva druhy učení: spontánní a záměrné (organizované). 

Jedno vytváří příležitost pro druhé. Lze však také konstatovat, že pozornost je soustředěna 

především na organizované učení se, které je reprezentované vzděláváním. Lze s jistotou 

tvrdit, že ty nejpodstatnější věci pro život (řeč, vytváření vztahů, otevřenost novému, apod.) 

se učíme spontánně.
9
  

 

 

 

                                                
8 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 2007., s. 31. ISBN 978-80-247-1904-7. 
9 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 2007., s. 32. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Obr. 2.2 - Dva základní druhy učení 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha:Grada Publishing, 2007, s.32. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

2.2 PROCES UČENÍ 

Učení můžeme chápat jako proces, při němž získáváme nebo rozvíjíme: 

a) znalosti, 

b) porozumění, 

c) dovednosti, 

d) změny chování, 

e) sociální a emoční kompetence (např. sebedůvěru) a změny postojů. 

V procesu učení dospělých hrají důležitou úlohu jeho dosavadní znalosti, „mentální 

mapy“, sociální dovednosti, interakce s ostatními lidmi, jeho hodnotová orientace, jeho 

postoje, zkušenosti a osobní charakteristiky. 

2.3 CYKLUS UČENÍ 

Následující cyklus se opírá o model Davida Kolba, který je založen na pozorování 

způsobu, jak se lidé učí. Kolb se zabýval řešením problémových situací a dospěl ke skladbě 

čtyř fází: 

První fáze: Zkušenost – tacitní znalost 

Z praktických situací víme, co nám pomáhá a co škodí, jak se s čím vyrovnat, jak čelit 

nebezpečí, nepříznivým podmínkám atd. 

Druhá fáze: Pozorování/uvažování 

Máme předpoklady k tomu, abychom se ze zkušenosti poučili. Pozorujeme, co se 

stalo, a přemýšlíme o tom, jak nepříznivým důsledkům zabránit, či příznivým pomoci. 
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Třetí fáze: Závěr 

Na základě zkušenosti, pozorování a uvažování dospíváme k zobecnění, k určité teorii, 

která nám umožní se s podobnou situací příště bez problémů vyrovnat. 

Čtvrtá fáze: Plánování 

Zkušenost, uvažování a přemýšlení nás vede k zasvěcenějšímu, kvalifikovanějšímu 

plánování budoucího. 

Uvedený cyklus „učení na základě zkušeností“ se opírá o pozorování a vyvození 

takových závěrů, které učícímu se umožňují vyrovnat se s novými situacemi a obohacovat se 

dalšími vyhodnocenými zkušenostmi. 

Naučené si nejlépe osvojíme, pokud „zkušenost“ osobně prožijeme. Dokonce lze říci, 

že lidská schopnost vyvozovat z pozorování a uvažování adekvátní závěry vede k dalšímu 

zkvalitňování našeho poznání. Cyklem učení procházíme všichni, nicméně chceme-li si 

naučené co nejlépe osvojit, preferujeme tu část cyklu, která nám z hlediska učení nejlépe 

vyhovuje.
10

 

2.4 PŘEDPOKLADY K UČENÍ A UČENÍ SE 

Základním východiskem k učící se společnosti je učící se jedinec. Aby byl schopen a 

ochoten se cíleně učit, musí znát svůj potenciál, být ochoten ho zdokonalovat a znát možnosti, 

jak ho docílit. V průběhu vlastního sebepoznání si člověk začíná uvědomovat, kým je, kam 

patří. V procesu sebehodnocení si ujasňuje, jaké jsou jeho přednosti, jaké způsoby práce a 

učení mu nejvíce vyhovují. V procesu seberozvoje se rozhoduje, s kým, v jakém směru, 

s jakou intenzitou a jakým způsobem je ochoten a schopen sdílet svůj další osobní a profesní 

růst a v čem má předpoklady k úspěšnému rozvoji. Zároveň dospívá k pocitu odpovědnosti za 

svůj rozvoj, případně též za rozvoj svých spolupracovníků. 

Sebereflexe – zahrnuje sebepoznávání, schopnost o sobě věcně a logicky přemítat, 

přemýšlet a uvažovat. Má význam kognitivní (rozvíjení schopnosti pravdivostního poznání), 

axiologický (schopnost porovnávat své myšlení, chování a jednání s přijatou hodnotovou 

orientací), etický (respektování etických principů). 

Sebehodnocení – jeho prostřednictvím je možné posoudit rozvoj vlastních vědomostí 

a dovedností. Má význam kognitivní, diagnostický, interpretační, aktivizační (zvýšení 

zainteresovanosti na plnění cílů, lepší objasnění a upevnění vlastní role, redukování možného 

                                                
10 BARTÁK, Jan . Vzdělávání ve firmě. Praha : Alfa Publishing, s. r. o. , 2007, s. 14. ISBN 978-80-86851-68-6. 
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konfliktu rolí), motivační, integrační (vyjasňuje pozice jedince ve skupině), benchmarkingový 

(možnost srovnání vlastní osoby s druhými), rozvojový (efektivní nástroj programového 

zaměření na seberozvíjení, osobní růst, oddanost cílům). Pokud chceme při sebehodnocení 

dospět k co nejobjektivnějším zjištěním, měli bychom při volbě kritérií a jejich uplatňování 

respektovat následující podmínky: jasnost, reálnost, přesnost, konkrétnost, jednoznačnost, 

kontrolovatelnost, podnětnost. 

Seberozvoj – vychází ze sebehodnocení a směřuje na základě osobní orientace k: 

orientaci na druhé, motivování sebe i druhých, kultivaci osobnosti. Seberozvoj se opírá o 

participaci, akceptaci týmových hodnot, sounáležitost se změnou hodnotové orientace, 

produktivní využívání a rozvoj silných stránek.
11

 Základními zainteresovanými stranami 

v procesu seberozvoje jsou: účastníci, organizace a falicitátoři programů – „usnadňovatelé“, 

moderátoři procesu učení. Mezi hlavní předpoklady úspěchu seberozvoje z pohledu účastníků 

patří: víra v seberozvoj, otevřenost vůči novým myšlenkám, připravenost ke změně, zaměření 

na svých 15% (15% vlivu k prosazení změny).
12

 Seberozvoj přenáší prvotní odpovědnost za 

proces učení na učícího se jedince. Ten dostává k dispozici rozsáhlou škálu metod, aby byl 

schopen odkrýt své rozvojové potřeby a vytvořit plán činností pro implementaci požadované 

změny. Seberozvoj je přístup, který zdůrazňuje důležitost celoživotního učení, vychází 

z poznání, že všichni lidé mají obrovský potenciál pro učení a pro proměnu svého konání i 

chování.
13

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 BARTÁK, Jan . Vzdělávání ve firmě. Praha : Alfa Publishing, s. r. o. , 2007, s. 60. ISBN 978-80-86851-68-6. 
12 DEMLING, W.,E.: Out of the Crisis, 1986. Citováno podle Meggison, D., Whitaker, V.:Cultivating Self-Devolopment 
13 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů . Praha : Grada Publishing, 2010, s. 74 -76. ISBN 978-80-247-
3067-7. 
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2.5 FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Firemní vzdělávání je hledání a následné odstraňování rozdílu mezi tím „co je“,  

a tím, „co je žádoucí“.
14

 

Růst technické náročnosti výroby, otevírání trhů a neustálý růst konkurence vyžadují, 

aby se podniky zajímaly o technické zdokonalování svých výrobních procesů, zvyšování 

kvality produkce a služeb, zavádění informačních technologií a inovací. Je nezbytné, aby 

investovaly do svých výrobních vstupů, především do nové techniky a zařízení, tedy do 

fyzického kapitálu. Pro podniky je důležité, aby s vyspělými technologiemi pracovali lidé 

technicky, vědomostně, ale i fyzicky zdatní, schopní pružně reagovat na uvedené změny, lidé 

tvořiví, schopní realizovat inovace. V současnosti hledají podniky optimální způsoby 

organizace práce, přispívající k jejich efektivnějšímu fungování. Zde je nezbytná schopnost 

týmové práce, vhodného vedení a pozitivní motivace podřízených a rovněž schopnost úspěšné 

komunikace a spolupráce se zákazníky. Uvedené skutečnosti vytvářejí na podniky tlak, aby 

pochopily, že nezbytná je rovněž investice do lidského kapitálu jejich zaměstnanců a rozvíjení 

jejich kompetencí.
15

 

Firemní vzdělávání je vzdělávání zaměstnanců ve firmě. 

Firemní vzdělávání zahrnuje povinné a kvalifikační vzdělávání zaměstnanců. 

Firemní vzdělávání zahrnuje zvyšování, získávání, prohlubování a udržování 

kvalifikace zaměstnance. 

Firemní vzdělávání je součástí profesního vzdělávání. 

Firemní vzdělávání představuje část systému formování pracovních schopností 

člověka. 

Firemní vzdělávání zahrnuje rozvoj kompetence zaměstnanců.
16

 

Podnikové a firemní vzdělávání zaměstnanců se zaměřuje na formování pracovních 

schopností v širším smyslu slova, tedy včetně formování sociálních vlastností potřebných při 

vytváření zdravých mezilidských vztahů osob, které jsou v podniku v pracovním poměru. 

Vzdělávání realizované podniky tvoří významnou součást celoživotního vzdělávání. Za 

                                                
14 BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání : Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 
2010, s. 11. ISBN 978-80-247-2914-5. 
15 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 70. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
16 BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání : Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 
2010, s. 11. ISBN 978-80-247-2914-5. 
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celoživotní vzdělávání pokládáme spojení vzdělávání formálního (realizovaného v rámci 

školské soustavy), neformálního, realizovaného v průběhu zaměstnání, a neinstitucionálního, 

které tvoří přirozenou součást každodenního života a vůbec nemusí být vnímáno jako 

vzdělávání.  

Aby vzdělávání nebylo náhodné a nepravidelné, aby bylo efektivní a zaručilo podniku 

návratnost vložených prostředků, musí být systematické a vycházet z celkové podnikové 

strategie. Vyžaduje to nezbytnou spolupráci více odborů či oddělení v podniku i spolupráci 

s interními a externími odborníky a vzdělávacími institucemi.
17

 

2.6  SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem vzdělávání je takový rozvoj kompetencí jednotlivce, který zlepší jeho 

výkonnost v organizaci, to znamená, že vyvolá trvalé změny ve znalostech, dovednostech a 

postojích. Aby tyto změny byly úspěšné a měly na organizaci dopad, budeme postupovat 

systematicky. 

Obr. 2.3 Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců 

 

Zdroj: VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 

84. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

 

 

                                                
17 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 80. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Analýza vzdělávacích potřeb – řeší problémy pracovníků a organizace. Zjišťuje 

kompetence potřebné k výkonu funkce a porovnává je se současnou úrovní kompetencí 

pracovníků. Rozdíl mezi požadovanou kompetencí a úrovní pracovníka nazýváme vzdělávací 

potřebou. 

Plánování – sestavíme plán vzdělávání – stanovíme cíle pro jednotlivé skupiny 

pracovníků. Zvolíme priority – cíle, které jsou z hlediska výkonnosti útvaru nebo firmy 

nejdůležitější. Navrhneme realizaci vzdělávání a vyřešíme otázky:  

-kdo zajistí vzdělávání určité skupiny pracovníků, 

-jakým způsobem budou jednotlivé kompetence osvojovány, 

-jaký bude časový rozsah vzdělávacích akcí a jaké budou přestávky mezi akcemi, 

-jak a kde budou vzdělávací akce organizovány. 

Realizace – uskutečníme vlastní firemní vzdělávací akce nebo vejdeme v jednání 

s externími institucemi a vybereme nejvhodnější nabídky. Volíme nebo vyžadujeme takovou 

formu výuky, která je nejvhodnější z hlediska cílů, kterých má být dosaženo, i z hlediska 

složení a úrovně účastníků. 

Hodnocení – zhodnotíme výsledky vzdělávacích akcí. Porovnáme výsledky 

vzdělávacích akcí s cíli vzdělávání. Hodnocení se stane východiskem pro zaměření dalšího 

vzdělávání ve firmě.
18

 

2.7 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 

Analýza potřeb umožňuje zjistit, co chybí jednotlivcům a týmům v organizaci 

z hlediska požadovaných způsobilostí. Porovnává se, jakými způsobilostmi jednotlivci a týmy 

v současné době disponují a jakými by z hlediska způsobilostí požadovaných na příslušné 

pracovní místo disponovat měli. Výsledkem porovnání bývá zjištění rozdílu mezi očekáváním 

a realitou a návrh způsobu, jak jej zmenšit. Uplatňují se nejen kvantitativní, ale zejména 

kvalitativní hlediska, umožňující zaměřit se primárně na dosažení a rozvoj klíčových 

způsobilostí s oporou v silných stránkách osobnosti. Cílem analýzy potřeb je: 

 zjištění rozdílu mezi stávajícím a žádoucím výkonem, 

 formulace námětů, jaký obsah učení a jaké metody a formy by napomohly 

pozitivní změně, 

                                                
18 BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. Management. 2001 Brno. ISBN 80-85839-45-8, s.378. 



 

   15 

 popis prací a úkolů s cílem stanovit priority požadavků na vzdělávání a rozvoj, 

 identifikace silných a slabých stránek jednotlivců a týmů, možných očekávání a 

hrozeb (analýza SWOT), 

 komparace popisů kompetencí jednotlivců s dohodnutými standardy, 

 podpora osobního i týmového rozvoje, včetně optimalizace forem a metod k jejich 

dosažení.
19

 

2.7.1 Zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb 

K užitečným zdrojům informací o budoucích potřebách vzdělávání patří: 

a) Strategické podnikové plány, zejména pak plány expanze, diverzifikace a 

zvyšování hodnoty pro zákazníka, které povedou ke zvýšeným nárokům na 

vzdělávání. 

b) Restrukturalizace a z ní vyplývající redukce stavu zaměstnanců a změna 

rozvrstvení , které povedou ke změnám v pracovních specifikacích a s tím 

souvisejících požadavcích na výkonnost. 

c) Změny v konkurenčním prostředí. 

d) Nové technologie a systémy, například instalace nových informačních systémů 

klade nároky na ty, kdo je budou obsluhovat, ale i na ty, kdo budou jejich výstupy 

používat ke své práci. 

e) Změny řízení a výkonnosti – snížení produktivity povede k hledání možných 

příčin. Ty mohou poukázat na odlišnost ve výkonnosti různých oddělení podniku 

a často vedou ke konstatování potřeby vzdělávání. 

Proces identifikace potřeb probíhá nejčastěji ve třech etapách. V první etapě je 

realizována analýza podnikových cílů. Pokud má být vzdělávání úspěšné a efektivní, je třeba 

sledovat celkovou strategii podniku a podnikové cíle. Důležité je zajistit, aby všichni 

pracovníci znali strategii firmy a ztotožnili se s ní.  V procesu analýzy cílů, které vedou 

k identifikaci vzdělávacích potřeb je důležité přihlížet k podnikové kultuře, která odráží 

systém hodnot organizace. Úkolem analýzy je zjištění rozdílů mezi požadovanou a 

dosahovanou výkonností a vyjádření skutečnosti, zda a jakým způsobem lze zmenšit tuto 

mezeru ve výkonnosti za pomoci vzdělávání. 

                                                
19 BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. Praha : Alfa Publishing, s. r. o. , 2007, s. 19 – 20. ISBN 978-80-86851-68-6. 
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Ve druhé etapě dochází k analýze úkolů, znalostí, schopností a dovedností 

zaměstnanců. Údaje pro analýzu je možné získat z popisů, specifikací a kvalifikačních 

charakteristik pracovních míst. Takto získané údaje jsou porovnávány se skutečným stavem 

schopností zaměstnanců, je zjišťován styl vedení manažerů, kultura pracovních vztahů apod. 

Výsledkem je informace o potenciální potřebě vzdělávání. Při analýze potřeb vzdělávání je 

nutné zkoumat i potřeby týmu, neboť některé potřeby manažerů jsou jedinečné a jiné jsou 

společné pro tým. Pak vystupují do popředí takové potřeby, které by nebylo možno definovat, 

pokud bychom se zabývali každým jednotlivcem samostatně. 

Třetí etapa je zaměřena na analýzu osob, kdy jsou individuální charakteristiky 

zaměstnanců porovnávány s požadavky podniku. Údaje je možné získat ze záznamů o 

hodnocení pracovníka, o jeho vzdělání, kvalifikaci, absolvování vzdělávacích programů, 

tréninků apod.
20

 

2.7.2 Sběr údajů pro analýzu potřeb vzdělávání 

V praxi v oblasti vzdělávání zaměstnanců se postupuje tak, že se analyzuje širší nebo 

užší škála údajů, získaných jednak z běžného podnikového informačního systému, jednak ze 

zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů: 

Celopodnikové údaje (organizační analýza) – cíle organizace a podnikové plány, 

údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícím trhu, zdrojích, počet, 

struktura a pohyb pracovníků, plánování lidských zdrojů, personální statistika, údaje o 

produktivitě, kvalitě a výkonu, změny v podobě útvarů, plány zavádění nové techniky a 

technologie, marketingové plány atd. 

Údaje o pracovním místě (analýza práce) – popisy pracovních míst, jejich 

specifikace, informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů, rozhovory s odcházejícími 

pracovníky (mohou signalizovat nedostatky v oblasti vzdělávání), konzultace s vyššími 

manažery, požadavky manažerů na vzdělávání. 

Údaje o pracovníkovi (analýza na úrovni jednotlivců, analýza osob) – záznamy o 

hodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, 

absolvování vzdělávacích programů, výsledky z testů, ze záznamů o pohovorech 

s pracovníkem či z různých průzkumů, v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých 

pracovníků. 

                                                
20 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 90 – 
91. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Rozlišujeme tři základní úrovně analýzy vzdělávacích potřeb: 

Komplexní analýza – zkoumá všechny aspekty daného zaměstnání, záměrem je 

vytvoření úplného a detailního seznamu či záznamu o každém úkolu a podúkolu, z nichž se 

dané zaměstnání skládá, včetně znalostí, dovedností a přístupů potřebných pro efektivní 

výkon. Je to nákladné a časově náročné. 

Analýza klíčových otázek – zabývá se především identifikací a podrobným 

zkoumáním klíčových nebo základních otázek týkajících se zaměstnanců. Má zvláštní 

význam pro manažerské a dohlížitelské funkce sestávající z mnoha úkolů, z nichž ne všechny 

jsou podstatné pro efektivitu výkonu. Výsledkem analýzy klíčových otázek je osvětlení 

zásadních úkolů a  nástin požadovaných znalostí, dovedností a přístupů. 

Analýza zaměřená na problémy – pozornost je zaměřena  nikoliv na celek, nikoliv 

na zásadní klíčové úkoly, ale na aspekty současného výkonu, který se pohybuje pod úrovní 

normy.
21

 

2.7.3 Techniky používané k analýze potřeb 

Každá etapa procesu identifikace vzdělávacích potřeb začíná fází sběru informací, kdy 

je porovnávána aktuální úroveň  výkonu, ale i schopností, dovedností a vědomostí 

zaměstnanců se standardem. Informace o podstatě činnosti pracovního místa a dosahované 

úrovně výkonnosti můžeme získat za pomoci různých metod, jakými jsou: 

Strukturovaný rozhovor – je založen na předem připraveném seznamu otázek 

(otevřených či uzavřených) řešících problém. Účelem je zjistit, proč jednotlivci či skupiny 

nepodávají uspokojivý výkon, získat názory, postřehy a postoje od klíčových zástupců 

personálu. Výhodou strukturovaného rozhovoru je možnost detailnějšího zkoumání situace a 

flexibilita. K nevýhodám patří, že jsou často časově náročné a osoba vedoucí rozhovor musí 

být dostatečně kvalifikovaná. 

Pozorování – představuje záměrné sledování výkonu zaměstnání jednotlivce nebo 

skupiny osob v daném prostředí. Pozorovatel může srovnávat různé styly a dovednosti 

jednotlivců vykonávajících práci a srovnávat jejich výkon s popisem práce, normami a 

postupy. Výhodou je získání jasné představy o plnění úkolů v podmínkách organizace. 

Nevýhodou může být, že pokud to zaměstnance zaskočí, může získat odpor k pozorování a 

chovat se netypicky. 

                                                
21 BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání : Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 
2010, s. 121. ISBN 978-80-247-2914-5. 
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Dotazník – představuje cíleně seskupenou strukturu různých typů otázek. Smyslem 

použití je v tomto případě získání údajů o zaměstnancových úkolech a postojích k různým 

aspektům jeho práce. Výhodou použití jsou nízké náklady, nevýhodou může být, že 

respondent nepochopí správně otázky, otevřené otázky se obtížně vyhodnocují a škála otázek 

nemusí pokrývat všechny aspekty práce. 

Participace – představuje časový úsek, po který na sebe výzkumník bere úkoly a 

zodpovědnost zaměstnance. Smyslem je získat bližší pochopení práce v případě, že vysvětlení 

je obtížné, nebo když uváděné postupy jsou v podniku nové a není nikdo, kdo by tyto přístupy 

dokázal kvalifikovaně posoudit. Výhodou je hlubší porozumění podmínkám práce, 

nevýhodou  pak, že v některých případech potřeby speciálních dovedností se osoba 

provádějící výzkum nemůže do práce zapojit. 

Popis práce vytvořený zaměstnancem – je produktem analýzy realizované 

samotným zaměstnancem. Smyslem je vypracování úplného popisu práce, který ze 

zaměstnancovy perspektivy popisuje úrovně důležitosti a obtížnosti jednotlivých úkolů a 

povinností, z nichž se jeho práce skládá. Výhodou může být rychlost a odraz 

zaměstnancových zkušeností v případě, že měl více zaměstnání. Někdy mohou zaměstnanci 

zjistit, že popsat vlastní práci je náročné, stává se, že zaměstnanci přecení nebo nedocení 

důležitost a obtížnost své práce. 

Skupinová diskuse – představuje soustředění a prodiskutování těžkostí skupiny 

jednotlivců nějakým způsobem spojených s danou prací. Výhodou je poměrně rychlé získání 

různých pohledů na danou práci. Nevýhodou může být časová náročnost, potřeba zručného a 

kvalifikovaného moderátora, u zaměstnanců se mohou projevit zábrany otevřeně hovořit, a to 

především tehdy, jsou-li v různém funkčním postavení.
22

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 91 – 
92. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Obr. 2.4 Model procesu identifikace vzdělávání 

 

Zdroj: Upraveno autorem dle VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : 

Grada Publishing, 2011, s. 95. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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2.8 PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Výstupem fáze identifikace potřeb vzdělávání je vypracování návrhu vzdělávacího 

programu, který je charakterizován jako proces přípravy učebních osnov a materiálů 

splňujících požadavky vzdělávání a rozvoje. Proces tvorby plánu se skládá z několika fází: 

Přípravná fáze – obsahuje charakteristiku potřeb, analýzu účastníků a upřesnění cílů 

vzdělávacího projektu. Dlouhodobé programy by měly obsahovat i dílčí cíle týkající se 

jednotlivých oblastí. Cíle nám zde zároveň slouží i jako měřítko dosahovaných výsledků. 

Důležité je jasně rozlišovat mezi záměry a cíli. 

Realizační fáze – vyvíjí a zpracovává jednotlivé etapy vzdělávacího projektu a 

zahrnuje v sobě i samotnou realizaci ve formě úkolů a stanovení pořadí témat. Jedná se 

vlastně o určení způsobu, pomocí kterého bude vzdělávací projekt probíhat. Jsou zde zároveň 

stanoveny vhodné techniky, při jejichž výběru je potřeba vzít v úvahu lidský faktor z pohledu 

intelektuálních schopností účastníků. Je nutné zohlednit i počet účastníků, priority podniku, 

podmínky při uvolňování zaměstnanců, možné obavy účastníků a potřeby vzájemné 

spolupráce mezi lektorem a účastníkem. 

Fáze zdokonalování – slouží k průběžnému hodnocení jednotlivých etap 

vzdělávacího programu vzhledem k předem stanoveným cílům. V této fázi se zároveň hledají 

možnosti zlepšení celého procesu s využitím vhodných technik a hodnotících modelů. Ve fázi 

zdokonalování je důležité rovněž prověřování informovanosti účastníků o akci, úrovně 

organizačního zajištění včetně ubytování, stravování, zajištění dopravy, ekonomické 

nákladovosti a vhodnosti vybraných lektorů. Této fáze by se měli především zúčastnit 

organizátoři, lektoři, účastníci a manažeři, jejich pracovníci absolvovali vzdělávání. 

Vhodně sestavený plán vzdělávání nám dává odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: 

Jaká témata vzdělávání je třeba zajistit? Je vhodné , pokud jsou ve vzdělávání 

zohledněna specifika podniku i jeho zvláštní požadavky – vzdělávání by mělo 

účastníky posunout výše, k získání nových a zkvalitnění stávajících kompetencí. 

Komu je vzdělávání určeno? Účastníci by měli mít přibližně stejné funkční zařazení, 

měli by být na stejné vědomostní úrovni. Pokud je to možné, procesu by se měli 

účastnit i manažeři spolu s ostatními pracovníky.  

Jakým způsobem se bude vzdělávání realizovat? Určí konkrétní techniky a metody 

vzdělávání. 
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Která vzdělávací instituce bude vzdělávání provádět? Zvolí se, zda se bude jednat 

o poradenskou instituci nebo jednotlivce, zda vzdělávání bude provádět interní nebo 

externí odborník. Tento výběr je ovlivněn předcházejícími zkušenostmi, referencemi 

od jiných podniků, atd.  

Kdy a v rámci jakého časového období ke vzdělávání dojde? Upřesní se, zda se 

vzdělávání bude opakovat v pravidelných intervalech, nebo půjde o jednorázovou 

záležitost.  

Kde dojde ke vzdělávání? K realizaci může dojít jak přímo v podniku, tak i mimo 

něj. Osvědčuje se organizování spíše mimo podnik – pracovníci nejsou rušeni řešením 

operativních pracovních problémů a mohou se lépe koncentrovat na vstřebávání 

nových podnětů. 

Jakým způsobem se bude realizovat průběžné a konečné hodnocení? Konečné 

zhodnocení je důležité z hlediska posouzení celkové efektivity vzdělávání a propojení 

vzdělávacího plánu se strategií podniku. 

Jaké jsou celkové náklady na vzdělávání? Zde musíme započíst jak přímé náklady 

v podobě nákladů na studijní materiál, dopravu, stravu, ubytování, mzdy lektorů, tak i 

nepřímé náklady, které souvisí s vynaloženým pracovním časem účastníků.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 97 – 
98. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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2.9 REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Po ukončení plánovací fáze je možné začít se samotnou realizací konkrétních 

vzdělávacích aktivit, které jsou v souladu s plánem podnikového vzdělávání. K nezbytným 

prvkům realizační fáze patří: cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři. 

 

Obr. 2.5 Prvky procesu realizace vzdělávání 

 

Zdroj: Upraveno autorem dle VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : 

Grada Publishing, 2011, s. 99. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

2.9.1 Cíle vzdělávacího procesu 

Cíle vzdělávání určíme na základě předem stanovených potřeb vzdělávání. Pro 

jednoznačnost jejich významu je vhodné rozdělit cíle do dvou základních kategorií: 

Programové cíle – zahrnují cíle celého vzdělávacího programu jako výstupu procesu 

stanovení potřeb vzdělávání. 

Cíle kurzu (vzdělávací akce) – obsahují cíle jednotlivých vzdělávacích aktivit, které 

mohou obsahovat ještě dílčí cíle. 

V praxi je třeba rozlišovat mezi cílem a záměrem. Záměr vyjádří, co chce lektor 

v průběhu lekce dělat, proč bude probíráno určité téma. Cíle říkají, co budou účastníci 
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vzdělávacího kurzu po jeho ukončení schopni dělat. Cíle by měly přesně specifikovat 

požadované chování, konkretizovat podmínky výkonu požadovaného chování, případně 

definovat normy pro posouzení, zda bylo požadovaného chování dosaženo. Pokud by došlo 

k přecenění schopností účastníků, nebo jejich zatížení velkým počtem cílů, nemusí dojít 

k dosažení předem naplánovaného stavu. Zjednodušeně se dá říci, že záměry se týkají lektora 

a cíle účastníků.
24

 

Aby vzdělávací proces přinesl požadovaný efekt, je důležité, aby všichni účastníci byli 

předem seznámeni se záměry a cíli kurzu, což nemalou měrou přispívá k růstu jejich motivace 

a k lepšímu příjmu informací. Stanovené záměry a cíle kurzu by měly odpovídat cílům a 

strategii podniku a být v souladu s celým systémem rozvoje lidských zdrojů. Cíle tedy musí 

být měřitelné, konkrétní, dosažitelné, relevantní a časově vymezitelné tak, aby je v poslední 

fázi bylo možné vyhodnotit.
25

 

2.9.2 Program 

Efektivní vzdělávání by mělo vést k tomu, že se účastníci opravdu něčemu naučí. 

Učení je poměrně trvalou změnou vědomostí, dovedností, názorů a postojů nebo pracovního 

chování. Uvedenému požadavku musí být přizpůsoben program konkrétní vzdělávací akce, 

který by měl obsahovat: 

a) časový harmonogram, 

b) obsah (témata), 

c) použité metody, 

d) pomůcky. 

Pro zajištění plynulého a bezproblémového naplnění programu je třeba zajistit: 

- aby měli účastníci možnost vyjádřit se ke všem částem programu – hned na začátku 

vzdělávací akce se tak odstraní nejasnosti; 

- aby účastníci v úvodní lekci měli možnost vyjádřit (buď jednotlivě nebo po 

skupinách), co od kurzu očekávají. Je zde ještě možnost dodatečného doplnění a 

přizpůsobení programu dle aktuálních požadavků účastníků. Tímto způsobem se 

zvyšuje motivace a dochází k rychlejšímu ztotožnění s cíli; 

                                                
24 PROKOPENKO, Joseph; KUBR, Milan. Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha : Grada Publishing, 1996, s. 136. ISBN 80-

7169-250-6. 
25

 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 99 – 

100. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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- aby v počáteční fázi došlo k uzavření tzv. „kontraktu“. Jedná se o potvrzení či 

úpravu programu tak, aby vyhovoval všem účastníkům včetně lektorů. Dojde tak 

k odstranění problémů s narušováním jak časového harmonogramu, tak i obsahové 

stránky programu v průběhu vzdělávacích aktivit; 

- aby lektoři vytvořili v rámci vzdělávací akce dostatek prostoru na realizaci 

závěrečných činností spojených s důkladným zopakováním toho, co bylo probíráno. 

Mělo by dojít ke srovnání očekávání účastníků na počátku a konci vzdělávání a 

k ujasnění případných nezodpovězených otázek.  

2.9.3 Motivace 

Motivace zaměstnanců k učení a zvyšování vlastního potenciálu je velmi významným 

prvkem vzdělávacího procesu.  

Obr. 2.6 Cyklus motivace 

 

Zdroj: Upraveno autorem dle VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : 

Grada Publishing, 2011, s. 101. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

Podle toho, ve kterém stadiu cyklu se jednotliví účastníci nacházejí, bude se měnit 

jejich motivace. Motivace k učení, tedy ochota zdokonalit znalosti, schopnosti a dovednosti, 

ve velké míře ovlivňuje efektivitu vzdělávání. K faktorům, které působí na motivaci patří: 

a) Hodnota, již účastníci přikládají vzdělávacím aktivitám ve vztahu ke svému 

nynějšímu pracovnímu zařazení a budoucí kariéře.  

b) Náročnost úkolů v rámci učebních aktivit. Pokud jsou příliš snadné, ztrácejí 

účastníci zájem a pozornost, jsou-li naopak příliš náročné, úsílí účastníků se bude 

v průběhu kurzu snižovat. 

c) Okolnost, zda program skutečně vychází z předem zjištěných potřeb vzdělávání, 

nebo jde pouze o jednorázovou akci, která tyto potřeby nezohledňuje. 
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Pokud účastníci očekávají přínos realizace vzdělávacího programu, je nutné zabývat se 

problematikou motivace a stimulace účastníků. Motiv představuje vnitřní pohnutku, která 

způsobuje změnu chování člověka a směřuje k uspokojení jeho potřeb. Stimulování je proces 

navozování motivace za pomoci  vnějších podnětů. Má-li být motivace úspěšná, musí být 

hlavně dosaženo shody názorů subjektu (manažer) a objektu motivace (zaměstnanec). Mezi 

základní motivy vedoucí management k investicím do vzdělávacích projektů patří vědomí, že: 

- vzdělávání zaměstnanců je nezbytným  předpokladem , který vede ke zvyšování 

výkonnosti jednotlivců i týmů; 

- vzdělávání je významným prvkem zvyšování konkurenceschopnosti podniku; 

- vzdělávání je způsob, jakým je možno zajistit požadovanou úroveň vědomostí a 

dovedností pracovníků k realizaci budoucích rozvojových programů a strategie 

podniku; 

- vzdělávání zvyšuje samostatnost a zodpovědnost pracovníků na nižších stupních 

řízení; 

- vzdělávání podporuje růst motivace pracovníků; 

- vzdělávání pomáhá lépe zvládat změny současného dynamického působení trhů a 

celého podnikatelského prostředí. 

V dnešní době  globalizace a dynamických změn se vzdělávání stává rozhodující silou 

úspěšných podniků. Je třeba více než kdykoli předtím udržovat vědomosti a dovednosti 

zaměstnanců na potřebné úrovni. Pro podnik je důležité mít vhodný systém motivace 

zaměstnanců ke vzdělávání. Při vypracování efektivního motivačního programu v oblasti 

podnikového vzdělávání je třeba správně zvolit soustavu stimulačních faktorů, které musejí: 

- vycházet ze strategie podniku; 

- vycházet z cílů podnikového systému vzdělávání; 

- respektovat potřeby a možnosti zaměstnanců podniku; 

- zohledňovat specifika podniku a regionu; 

- reagovat na celospolečenskou situaci v zemi.  
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Obr. 2.7 Příklad motivačních faktorů vzdělávání 

 

Zdroj: Upraveno autorem dle VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : 

Grada Publishing, 2011, s. 104. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

Ke zvýšení motivace účastníků k učení ve fázi realizace podnikového vzdělávání se 

doporučuje uplatňovat některé zásady a opatření. K důležitým zásadám patří zapojení 

managementu do vzdělávání, seznámení účastníků se záměry a cíli s dostatečným časovým 

předstihem, vytváření vědomí o přínosu a užitečnosti vzdělávacího programu. Je potřeba 

zajistit soulad s dosavadními zkušenostmi a přístupem, použít takové metody, které 

napomohou zvyšování kompetencí a posílí aktivitu a zájem účastníků.
26

 

 

                                                
26 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 100 – 
105. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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2.9.4 Metody 

Metoda je zjednodušeně řečeno postup k určitému cíli, je spojená s naplňováním 

stanovených vzdělávacích cílů, s optimálním zvládnutím obsahu vzdělávání a realizuje se 

v rámci dané vzdělávací formy a za určitých výukových situací a podmínek. Neexistuje jediná 

správná nebo univerzální metoda vzdělávání – určité se užívají při předávání či osvojování 

vědomostí a znalostí, jiné při zvládnutí dovedností a rozvoji schopností, jiné při ovlivňování 

postojů, hodnotové orientace.
27

  

Pokud jsou stanoveny cíle, jichž chce podnik prostřednictvím systému vzdělávání 

dosáhnout, je třeba k jejich naplnění zvolit vhodnou metodu. Vhodná volba bude záviset na 

okolnostech vztahujících se k podniku, k jednotlivcům, k učebním cílům. Jedním 

z východisek je i zaběhnutý styl a kultura učení. Stejně důležité je brát ohled na individuální 

učební styl účastníků. 

Metody vzdělávání jsou důležitým nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces. Výběr a 

vhodné použití metody by měly odrážet individuální potřeby a požadavky podniku, měly by 

také reagovat na současné celosvětové trendy technického a ekonomického vývoje. Výběr 

vhodných metod je determinován různými faktory. Jsou to například počet a věk účastníků, 

jejich současná a požadovaná úroveň vědomostí, motivace k učení, zastávaná pozice. 

Významným faktorem jsou programové cíle, priority a druh podnikání, jímž se podnik 

zabývá. Důležitá je odborná úroveň a zkušenosti lektorů i prostorové možnosti realizace 

vzdělávacích programů. 

Současné vzdělávací metody by měly podporovat rozvoj tvořivosti a flexibility, 

ochotu přijímat změny a reagovat tak na ně; měly by rovněž využívat moderní technické 

podpůrné prostředky.
28

 

 

 

 

 

 

                                                
27 BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání : Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing, 
2010, s. 150. ISBN 978-80-247-2914-5. 
28 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 111. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Obr. 2.8 Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod 

 

Zdroj: VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 
112. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

V dnešní době můžeme napočítat více než sto metod a technik, které jsou popsány 

v knihách a učebnicích. Důvodem pro takový rozvoj především participativních metod je 

skutečnost, že víme více o procesu učení. Rozvoj metod je však také důsledkem reakce na 

metody, ve kterých je vzdělávaný především pasivní. 
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Metody vzdělávání je možné rozdělit do dvou základních skupin: 

Metody vzdělávání na pracovišti (on the job), na konkrétním pracovním místě, při 

vykonávání běžných pracovních povinností, které jsou vhodnější u vzdělávání dělníků. Patří 

sem například: instruktáž při výkonu, rotace práce, koučování nebo mentorování. 

Metody vzdělávání mimo pracoviště (off the job) jsou vhodnější u vzdělávání 

manažerů a specialistů. K takovým metodám patří: přednáška, demonstrace, koučování, 

samostudium, workshop, brainstorming, diskuse, seminář, případová studie, hraní rolí, učení 

akcí, manažerské hry, diagnosticko-výcvikový program.
29

 

K dosahování vyšší efektivity vzdělávání je vhodné využívat kombinace více metod. 

Nejčastěji jsou využívány výklady, diskuse, koučování, aktivní učení a sebevzdělávání.  

Výklad je přímá řeč nebo vysvětlování s možným použitím vizuálních nebo jiných 

pomůcek, ale bez zapojení účastníků (snad jen s výjimkou závěrečné diskuse). Používá se při 

předávání faktů nebo informací, které jsou pouze zajímavé a které si účastník nemusí všechny 

zapamatovat.  

Výhody: předání velkého množství  materiálů v relativně krátké době; neomezené 

množství účastníků, vedené jedním lektorem; obsah a postup jsou zcela pod kontrolou 

lektora. 

Nevýhody: chybí aktivita účastníků – ti jsou pasivní a mají minimální příležitost 

k účasti; přednášené znalosti se těžko zapamatovávají; lektor má velmi malou možnost 

zpětné vazby od účastníků; poměrně brzy nastává přesycení; pozornost účastníků se 

snadno oslabuje. 

 

Diskuse je technika výuky, při které učení vychází spíše z účastníků samotných než 

z lektora. Používá se při řešení problémů, deformování nebo ovlivňování postojů, 

podněcování zájmu a konstruktivních myšlenek, doplnění ostatních metod, upevnění a 

opakování jiné výuky. 

Výhody: vysoká aktivita účastníků; snadné vzbuzení zájmů. 

Nevýhody: smysluplný výsledek vyžaduje velké množství času; nezbytnost kvalitního 

řízení diskuse; nelze pracovat s tématy zcela neznámými účastníkům. 

                                                
29 KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha 1997, s. 250. ISBN 80-7261-033-3. 
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Koučování je systematický rozvoj dovedností a zkušeností účastníka, který řídí 

nadřízený plánovitým zadáváním úloh a průběžným hodnocením. Používá se hlavně k rozvoji 

dovedností. 

Výhody: účastník se těší výlučné pozornosti ze strany lektora, protože nejsou přítomni 

další; úroveň a rychlost vedení lze operativně měnit; bezprostřední zpětná vazba. 

Nevýhody: velké nároky na čas lektora; současně lze koučovat jen omezený počet lidí; 

úspěch silně závisí na kvalitě. 

 

Aktivní učení tvoří skupina metod: 

a) Skupinová cvičení – způsob výuky, při kterém jsou vybrané části fyzické nebo 

sociální situace zjednodušeny nebo simulovány tak, že podstatné části lze využít pro 

výuku. 

b) Hraní rolí – metoda, v níž účastníci hrají aktéry simulované situace (prodejce, 

zákazník). 

c)  Případové studie – shrnutí určité události, soustavy okolností nebo pracovní 

situace, které se předkládá účastníkům ke studiu, analýze a diskusi. 

Výhody: zapojení velké části účastníků; využití vlastních zkušeností; příležitost 

k sebepoznání a vzájemnému poznání účastníků; dlouhodobé udržení zájmu účastníků. 

Nevýhody: situace mohou působit uměle; potřeba značné citlivosti lektora vůči 

jednotlivým účastníkům a jejich zkušenostem. 

 

Sebevzdělávání je metoda postavená na rozvoji vlastní osoby prostřednictvím sebe 

sama. Používá se hlavně k rozvoji znalostí. 

Výhody: studující určuje čas a tempo výuky; studující může zaměřit směr vzdělávání 

přesně podle svých potřeb; čas je maximálně využit; rozvíjí se samostatnost a morální 

vlastnosti. 

Nevýhody: chybí zpětná vazba; chybí konfrontace s jinými názory; klade velké nároky 

na  samostatnost; vyžaduje značnou sílu vůle.
30

  

                                                
30 BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. Management. 2001 Brno, s.379 – 381. ISBN 80-85839-
45-8. 
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Development centrum nebo také rozvojově motivační centrum představuje moderní 

způsob diagnostiky a efektivní způsob rozvoje řídících dovedností a potenciálu manažerů 

společnosti. Jedná se o vysoce kvalitní způsob personálního auditu na bázi tzv. assessment 

center, kombinovaný navíc s nácvikově orientovaným manažerským tréninkem. Development 

centrum používají především společnosti, které se prudce rozvíjejí a potřebují v krátké době 

zabezpečit kvalitní práci středního, popřípadě vrcholového managementu. Tento způsob 

rozvoje je vhodný v případě personálních změn, plánovaných změnách struktury společnosti 

či obsazování nově zřízených pozic. Mezi hlavní přínosy development centra patří: 

- informace o současných manažerských dovednostech manažerů společnosti, 

- informace o osobnostním profilu manažerů, 

- identifikace silných stránek manažerů, 

- identifikace rozvojových potřeb manažerů, návrh oblastí dalšího rozvoje 

individuálně pro každého manažera, 

- rozvoj řídících dovedností manažerů, zejména v oblasti komunikace, zadávání 

úkolů, plánování, prezentačních dovedností, hodnocení lidí a přijímání nových 

zaměstnanců, řešení stresových a konfliktních situací, 

- vytvoření individuálních měřitelných plánů osobnostního a profesního rozvoje pro 

každého manažera. 

 

Efektivnější uplatnění jakékoli metody podporují audiovizuální pomůcky, například 

flipchart, dataprojektor, zpětný projektor, bílá tabule, různé naučné, případně i zábavné filmy, 

modely nebo podpůrné materiály. V dnešní době je stále více v oblibě využití počítačů a 

prezentace vyučovacích témat v programu PowerPoint. V současné době se velmi dynamicky 

šíří e-learning (elektronické vzdělávání), který je rychlejší a levnější než ostatní, klasické 

formy vzdělávání. Jeho použití je však omezeno tématem vzdělávání a technologickým      

vybavením podniků.  

Při využití Internetu je možné posluchače zapojit do konverzace s vybraným 

lektorem. Tato výuka za pomoci on-line přístupu umožňuje rovněž skupinové diskuse a 

spolupráci jako součást výuky. Takový přístup pak zahrnuje skupinu účastníků a lektora, kteří 

si vyměňují nápady a vzájemně diskutují o vyučovaném tématu, případně mohou odpovídat 

na zadaná cvičení. 
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Počítačové technologie umožňují i vznik vzdělávání za pomoci virtuální reality.  Při 

této formě výuky je účastník umístěn do trojrozměrného prostoru a může vidět předměty, 

dotýkat se jich i s nimi manipulovat.  

2.10 HODNOCENÍ A EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání a rozvoj představují jeden z nejdůležitějších faktorů zvyšování 

produktivity a konkurenceschopnosti organizací, který je svým významem srovnatelný 

s vlivem technologických změn a inovací. Empirické výzkumy z vyspělých ekonomik 

prokazují, že investice firem do rozvoje lidských zdrojů mají pozitivní vztah 

k dlouhodobému vývoji jejich zisků. S růstem významu a nákladovosti aktivit vzdělávání a 

rozvoje jsou na vzdělávání  a rozvoj zaměstnanců kladeny stále vyšší požadavky, zejména 

pokud jde o jejich efektivitu. Při hodnocení vzdělávacích programů je třeba porovnávat jejich 

skutečné výsledky s očekávanými cíli a analyzovat případné rozdíly. Hodnocení efektivity 

aktivit vzdělávání není posuzováním jejich popularity ovlivněné zpravidla mírou jejich 

zábavnosti, ani zkoumáním rozsahu učení a přenosu dovedností, ale měřením hodnoty, 

kterou tyto aktivity firmě přinesly.
31

 

Při vyhodnocování výsledků vzdělávání a hodnocení jeho účinnosti se lze setkat s 

podstatným problémem - kvalifikace a vzdělávání je velmi obtížně kvantifikovatelná a její 

úroveň je možné zjistit jen nepřímým způsobem. Právě z této skutečnosti plyne značná 

rozmanitost kritérií a postupů vyhodnocování. V rámci vyhodnocování vzdělávání si 

management podniku musí neustále uvědomovat hranice možností tohoto procesu a s tím 

spojenou relativitu. Definování cílů a metod měření výsledků by mělo být součástí fáze 

plánování programu firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.
32

 

Vyhodnocování je poslední a zároveň velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu 

vymezeného podnikem. Je to jakýkoli pokus získat zpětnou vazbu o účincích určitého 

vzdělávacího programu a ocenit hodnotu tohoto vzdělávání ve světle získané informace.
33

 

Velké množství podniků si uvědomuje, že tato fáze není v žádném případě 

jednoduchou záležitostí a je nutné jí věnovat dostatečně velkou pozornost. Manažeři a lektoři 

si musí položit několik otázek o negativech a pozitivech vyhodnocování – jaké jsou náklady 

                                                
31 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů . Praha: Grada Publishing, 2010, s. 168. ISBN 978-80-247-3067-7. 
32 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : Základy moderní personalistiky. Praha : Management Press, 2008, s. 274. ISBN 
80-7261-033-3. 
33 ARMSTRONG, Michael. Personální management. Praha : Grada Publishing, 2007, s. 555. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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vyhodnocování, kdy vyhodnocovací proces realizovat, jaké jsou subjekty tohoto procesu, jaká 

jsou stanovena kritéria, které modely vyhodnocování je možné použít.
34

 

2.10.1 Zpětná vazba a měření efektivity vzdělávacích aktivit 

Každá vzdělávací aktivita si v prvním plánu klade za cíl zvýšit pracovní výkon. Proto 

potřebujeme vědět, do jaké míry designovaná a realizovaná vzdělávací aktivita splnila svůj 

cíl. Také bychom měli vědět, koho a jakým způsobem budeme   seznamovat s výsledky 

hodnocení. 

Zpětná vazba o efektivitě vzdělávacích aktivit je snad nejdůležitější částí z celého 

cyklu. K podstatným problémům měření efektivity patří to, že vzdělávání působí s velkým 

zpožděním. Při takovém zpoždění není možné oddělit podíl všech možných vlivů. Pro nás je 

postačující, jestliže víme, že výkonnost firmy vykazuje růst i po odečtení známých vlivů. I 

když lze mít řadu výhrad k měření spokojenosti nebo k měření vztahu vzdělávací aktivity a 

pracovního výkonu, je třeba provádět obojí. Abychom eliminovali nedokonalosti našich 

měřících nástrojů, je třeba je vhodně kombinovat, aby se vzájemně doplňovali.
35

 

2.10.2 Kdy realizovat vyhodnocování 

Pokud v podniku převáží důvody pro vyhodnocování vzdělávacích projektů, je třeba 

se zaměřit na časový rámec. Tradiční přístupy se přiklánějí k vyhodnocování na závěr 

vzdělávacího procesu. Nevýhodou tohoto přístupu je, že dodavatel vzdělávání přemýšlí o 

kritériích až na konci cyklu. V tomto případě může nastat situace, že na tuto fázi vzdělávání 

nezůstane dostatek času nebo lidských, finančních a materiálních zdrojů. V nejhorším případě 

se může na tuto etapu zapomenout úplně, čímž jsou značně sníženy pozitivní efekty celého 

vzdělávacího programu. 

Vhodnější přístup je tedy ten, který s vyhodnocením počítá už od počátku 

vzdělávacího procesu. Při návrhu vzdělávání založeném na potřebách podniku vytváříme 

současně i kritéria vyhodnocování. Specifickou otázkou je vyhodnocování už běžících 

projektů. V těchto případech není příliš vhodné vracet se a opakovat předcházející přístupy 

vyhodnocování. 

                                                
34 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 125. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
35 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 177. ISBN 978-80-247-1457-8. 
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Do budoucna je třeba klást větší důraz na pochopení a osvojení významů vzdělávání 

jako nástroje rozvoje a to v celém podniku. Zodpovědnost za rozvoj zaměstnanců musejí 

sdílet všichni, od vrcholového managementu až po jednotlivce. Vyhodnocování vzdělávání by 

tak mělo být  umístěno do centra celého vzdělávacího procesu.
36

 

 

Obr. 2.9 Umístění vyhodnocování do centra vzdělávacího procesu 

 

Zdroj: VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 
112. ISBN 978-80-247-1904-7. 

 

2.10.3 Subjekty a kritéria vyhodnocování 

V rámci procesu podnikového vzdělávání by měl být kladen důraz především na 

osvojení myšlenky potřeby vzdělávání. Za efektivitu realizace všech fází vzdělávání by měl 

zodpovídat jak vrcholový a střední management, tak i jednotliví pracovníci. Střední a top 

management by měly nést odpovědnost za propojení vzdělávacích a podnikových cílů. Ke 

klíčovým subjektům bychom měli řadit i externí odborníky, případně interní a externí 

zákazníky, kteří mohou zajistit nebo v podstatné míře ovlivnit, že vzdělávání skutečně 

dosáhne požadovaných výsledků. Za klíčové subjekty při vyhodnocování se považují: 

Vrcholový management – jeho účast signalizuje, že vyhodnocování je třeba brát 

dostatečně vážně. 

                                                
36 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 129 – 
130. ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Ostatní manažeři – mají ústřední úlohu při vyhodnocování vzdělávání. Jejich funkční 

pozice je nejvhodnější ke zjišťování propojení vzdělávacích a podnikových cílů, stejně 

jako k pozorování a hodnocení dosažených cílů a požadovaných změn v chování. 

Účastníci – zapojují se do vyhodnocování za pomoci formulářů zpětné vazby, akčních 

plánů, testů a pokračujícího vyhodnocování. 

Externí odborníci – mohou provádět expertízy a zajistit tak zvýšení objektivity. 

Interní a externí zákazníci – poskytují neocenitelný pohled na to, jak vzdělávání 

skutečně pomohlo dosáhnout jimi požadovaných cílů.
37

 

Vhodné posouzení efektů vzdělávání je ovlivňováno zvolenými kritérii 

vyhodnocování. Pro zvýšení objektivity a přesnosti je vhodné zvýšit počet kritérií. Obecně 

můžeme kritéria vyhodnocování rozdělit do dvou základních skupin: 

Vnitřní kritéria souvisejí s obsahem vzdělávacího programu. Toto kritérium nemusí 

být nejvhodnější, neboť nepostihuje kvalitu dovedností ani změny chování. 

Vnější kritéria se vztahují ke konečnému cíli procesu. Patří k nim hodnota výkonu, 

změna v objemu prodeje, změna v nákladech. Obtížně se měří ve stejných jednotkách 

a těžko se zjišťuje, zda změny výkonu byly způsobeny právě vzděláním. 

2.10.4 Modely a metody vyhodnocování vzdělávání 

Ve fázi zjišťování  a hodnocení účinků vzdělávání je vhodné aplikovat konkrétní 

přístupy, modely a metody. Přístupů k vyhodnocování může být několik, v každém případě by 

mělo jít o více úhlů pohledu, pomocí kterých sledujeme například výkonnost, chování, zájem 

a spokojenost účastníků. Modely pro vyhodnocování vzdělávání jsou tvořeny soustavou 

několika následných kroků či stupňů. U každého stupně jsou použity konkrétní metody nebo 

kombinace metod. Při realizaci vyhodnocení vzdělávacích aktivit je vhodné použít následující 

postup: 

1)  určení kritérií vyhodnocování – co chceme vyhodnocením zjistit; 

2)  výběr vhodného modelu vyhodnocení; 

3)  výběr a aplikace konkrétních metod pro jednotlivé úrovně použitého modelu. 

 

                                                
37 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 131. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
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V procesu vyhodnocení vzdělávání je možno použít několik modelů. 

 

Hamblin definoval pětiúrovňový model vyhodnocování: 

Úroveň 1 – reakce školených osob na zážitky ze vzdělávání, zjišťování toho, co by 

změnily nebo doplnily. 

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

naučily, jaké nové znalosti a dovednosti získaly. 

Úroveň 3 – hodnocení pracovního chování se týká míry, v níž účastníci uplatňují 

svoje poznatky při výkonu práce. Spočívá rovněž v odhadu, do jaké míry aplikují nové 

poznatky a zkušenosti i mimo pracoviště. 

Úroveň 4 – hodnocení na úrovni organizační jednotky zjišťuje dopad změn 

v pracovním chování na fungování a výsledky organizační jednotky. 

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

má ze vzdělávání podnik jako celek z hlediska vyšší ziskovosti, růstu apod.
38

 

 

Donald Kirkpatrick vytvořil model hodnocení efektivity vzdělávání a rozvoje, který 

má čtyři úrovně:  

1. Úroveň reakce – hodnocení probíhá na konci programu a hodnotí okamžitou reakci 

na něj. Účastníci hodnotí jednotlivé elementy programu většinou na škále (pěti až 

desetistupňové) a někdy také pomocí otevřených otázek. Většina lektorů provádí 

hodnocení pouze na úrovni jedna, tedy reakce. Výrazným nedostatkem této formy je 

fakt, že neposkytuje dostatek informací k posouzení, zda daný program přinesl 

skutečný užitek organizaci. 

2. Úroveň učení – hodnocení na této úrovni se snaží měřit množství znalostí či 

dovedností, které se účastníci ve skutečnosti naučili. Lektoři  uskutečňují hodnocení 

většinou prostřednictvím testů či kvízů. 

3. Úroveň učení – hodnocení přenosu poznatků do prostředí pracovního místa. Tato 

úroveň vyžaduje více než jednoduchý dotazník. Často se využívá individuální 

                                                
38 VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha : Grada Publishing, 2011, s. 138. 
ISBN 978-80-247-1904-7. 
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strukturovaný rozhovor s účastníky programu, jejich kolegy a manažery. Další 

používanou metodou je pozorování na pracovišti. 

4. Úroveň učení – hodnocení podnikatelských výsledků. Tato úroveň poskytuje 

nejdůležitější informace pro lektory i organizaci. Kvantifikace hodnoty výsledků 

umožní vyhodnotit skutečný přínos investice do vzdělávání pro organizaci.
39

 

5. Úroveň učení – hodnocení pomocí ROI. Tento způsob zkoumá efekty na úrovni 

výsledků a pro výpočet použijeme následující vzorec: 

Návratnost investice (v %) = [(Přínosy – Náklady)/Náklady] x 100 

K nedostatkům tohoto ukazatele patří, že je velmi obtížné vyjádřit především přínosy 

vzdělávací a rozvojové aktivity. Často se přínosy dostavují až s určitým zpožděním na 

rozdíl od nákladů, které vznikají okamžitě.
40

 

                                                
39 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů . Praha: Grada Publishing, 2010, s. 176 – 177. ISBN 978-80-247-
3067-7. 
40 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů . Praha: Grada Publishing, 2010, s. 195. ISBN 978-80-247-3067-7. 
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Analytická část této diplomové práce navazuje na část teoretickou a jejím hlavním 

cílem je zhodnocení současného stavu kvalifikace, rozvoje a odborné přípravy zaměstnanců 

Beskydského hotelu Relax a. s. 

V úvodní kapitole jsou popsány metody použité při získávání potřebných informací a 

údajů nutných k následné analýze. Další kapitoly se věnují představení společnosti, samotným 

zaměstnancům, zjištění jejich kvalifikace a jejich pohledu na systém vzdělávání a rozvoje. 

Následuje vyhodnocení a případné návrhy doporučení pro společnost, které by v budoucnosti 

vedly k vyšší efektivitě celého systému.  

Předmětem dotazníkového šetření jsou lidské zdroje společnosti a uplatňovaný 

podnikový systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Prováděný výzkum je zaměřen 

především na charakteristiku systému tak, jak je ve skutečnosti ve společnosti nastaven a 

připraven pro zaměstnance. 

3.1 METODIKA ŠETŘENÍ 

Při tvorbě diplomové práce je využito několik technik sběru dat a informačních zdrojů, 

ze kterých byly čerpány požadované informace.  

Hlavní část informačních zdrojů tvoří odborná literatura, která je považována za 

zásadní zdroj informací pro teoretickou část práce. Tato literatura byla vybrána na základě 

doporučené literatury z oblasti týkající se problematiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Řada informací je čerpána z internetových stránek. Tyto informace slouží hlavně 

k ucelení základních poznatků získaných z odborné literatury.  

Analýza podnikového systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je provedena na 

základě čtyř významných metod výzkumu – pozorování, dotazníkové šetření, osobní 

rozhovory a analýza dokumentů týkajících se  stávajícího systému vzdělávání. 

Pozorování probíhá přímo při výkonu práce a jeho hlavním cílem je charakterizovat 

atmosféru v podniku a  zavádění výsledků vzdělávání do praktického života společnosti. 

Pozorování probíhá na jednotlivých úsecích, ve kterých se odehrávají stěžejní procesy 

důležité pro chod celé společnosti.  

 



 

   39 

Cílem dotazníkového šetření a osobních rozhovorů  je získání podkladových  

informací o fungování podnikového systému vzdělávání z pohledu jednotlivých zaměstnanců. 

Toto šetření přináší především základní pohled na stávající možnosti vzdělávání, které jsou ve 

společnosti zaměstnancům nabízeny a hlavně k vytvoření představy o tom, na které oblasti 

vzdělávání by samotní zaměstnanci rádi zaměřili svoji pozornost. Rozhovory jsou vedeny na 

základě předem sestavených otázek. Na základě výsledků rozhovorů a analýzy dokumentů je 

následně sestaven dotazník, který je vypracován tematickým způsobem 

k charakterizovanému systému vzdělávání a rozvoje. V dotazníku se objevují jak otevřené, 

tak především uzavřené otázky, které poskytují co nejpřesnější informace. 

3.2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Beskydský hotel Relax a. s. byl vybudován v průběhu let 1973 – 1978. Toto 

víceúčelové zařízení plnilo funkci centrálního doškolovacího střediska a funkci preventivní 

zdravotní péče a neslo název Rehabilitační a doškolovací středisko. Později se tento název 

změnil na Hotel Relax a v roce 2004 - založením akciové společnosti mění svůj název na 

Beskydský hotel Relax a. s.  

Obr. 3.1 Beskydský hotel Relax a. s. 

 

Zdroj:http://www.hotelrelax.cz/ 
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Do současné doby prošel Beskydský hotel Relax a. s. několika rekonstrukcemi, 

z nichž poslední se týkala rehabilitačního centra. Hotel se nachází na severovýchodě České 

republiky – na okraji malebného valašského města Rožnova pod Radhoštěm. V okruhu 

několika kilometrů je řada možností pro lyžování, cyklistiku, letní i zimní turistiku. Nabízí se 

také řada možností relaxace formou výletů do zajímavých míst, ke kterým patří  např. 

Valašské muzeum v přírodě, Pustevny a mnoho dalších.  

Ubytování v hotelu je možné v 85 dvoulůžkových pokojích a 3 apartmánech. Všechny 

pokoje mají balkon s výhledem na okolní lesy, koupelnu se sprchou, WC, televizi se 

satelitními programy a telefon. Připojení k internetu je ve všech prostorách hotelu.  

Možnost stravování je nabízena v restauraci s letní terasou a v kavárně, která je 

vhodná také pro pořádání rautů a jiných společenských akcí.  

Součástí hotelu je rehabilitační zařízení s krytým i venkovním  bazénem 

s vyhřívanou vodou, saunou, masážemi, kompletní vodoléčbou a elektroléčbou, fitcentrem, 

automatickou kuželnou, tenisovým kurtem, minigolfem, dětským a volejbalovým hřištěm. 

Hotel, který je vybaven veškerou technikou a odpovídajícími prostory, je hojně 

využíván ke kongresové turistice, pro pořádání sympózií, školení, porad a konferencí. 

Tab. 3.1 Obsazenost v Beskydském hotelu Relax a. s. 

 

Zdroj: Interní materiál společnosti 

Rok 2011 byl u společnosti Beskydský hotel Relax a. s. velmi náročný na udržení a 

zachování provozu v rámci celého komplexu. Hlavní příčinu lze spatřovat v přetrvávající 

globální recesi a s ní spojenou krizí v cestovním ruchu. Došlo k razantnímu poklesu cen za 

služby a ubytování u hotelů s klasifikací 4 a 5 hvězdiček. Tyto ceny se však mnohdy pohybují 



 

   41 

pod hranicí nákladovosti. Výsledkem těchto faktorů je přesun zákazníků do těchto zařízení a 

s tím související pokles obsazenosti u zařízení s nižší klasifikací. Právě tento nastolený trend 

způsobil značný pokles v obsazenosti a vůbec zájmu o poskytování služeb celého komplexu 

hotelového zařízení. 

Dalším významným činitelem, který působí na nepříznivé hospodářské výsledky je i 

nemalé navýšení cen energií, které se samozřejmě promítlo také na zvýšení cen dodávaného 

zboží a potravin. Další značný pokles, co do počtu pořádaných akcí, je u tzv. kongresové 

turistiky, u které dochází ke snížení jak četnosti, tak i počtu účastníků. 

V rámci podniku funguje celkem 6 dílčích středisek: recepce, restaurace, kavárna, 

kuchyň, rehabilitace a údržba. Každé ze středisek má svého vedoucího, který stanovuje úkoly 

a činnosti, které se musí splnit v rámci dosahování stanovených cílů.  

Beskydský hotel Relax a. s. funguje také jako pracoviště odborného výcviku Střední 

školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

3.3 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 

Celkové demografické údaje společnosti hovoří velmi jednoznačně – společnost jako 

celek stárne. Stárnutí populace postihuje všechny vyspělé země a to již od poloviny 20. 

století. Z demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehož průběhu se postupně 

mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým způsobem, že se 

zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let. To 

znamená, že starší věkové skupiny rostou daleko rychleji než celková populace země. 

Věkovou strukturu každé společnosti (jakož i celkovou velikost populace) ovlivňují tři 

komponenty: porodnost, úmrtnost a migrace. 

Ve společnosti Beskydský hotel Relax pracuje v současné době 16 mužů a 30 žen, 

takže je zde patrná převaha ženského pohlaví. V tabulce uvedené níže jsou znázorněny 

jednotlivé věkové intervaly v závislosti na rozdělení pohlaví.  
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Tab. 3.2 Věková struktura zaměstnanců 

 

Zdroj: Upraveno autorem dle interních materiálů 

 

Graf 3.1 Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem dle interních materiálů 

Z grafu lze vysledovat, že nejpočetnější skupinu tvoří věková hranice v intervalu 46 – 

55 let. Tato skupina je tvořena převážnou většinou ženami. Na druhém místě je skupina 

zaměstnanců ve věkovém intervalu 36 – 45 let, podstatnou část opět tvoří ženy. Na dalších 

místech, se stejným počtem zaměstnanců, jsou věkové intervaly 26 – 35 let a 55 let a více. 

Velmi zajímavou skutečností je, že ve věkové skupině do 25 let je pouze jedna žena.  

Jedním z důvodů této věkové struktury zaměstnanců společnosti je to, že mnozí 

zaměstnanci pracují v této společnosti  takřka od jejího založení. To se dá na jednu stranu 

považovat za  výhodu – stálí zákazníci velmi oceňují to, že se vracejí do známého prostředí a 

jednají s lidmi, kteří přesně vědí, jaké mají požadavky. Na druhou stranu tito zaměstnanci 
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nepřišli do styku s jiným způsobem výkonu své práce a jen těžko se přizpůsobují změnám, 

což lze považovat za nevýhodu tohoto dlouhodobého působení v jedné společnosti. 

Tab. 3.3 Počet let odpracovaných ve společnosti 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem dle interních materiálů 

3.4 STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ 

Společnost Beskydský hotel Relax a. s. klade velké požadavky na odbornost svých 

zaměstnanců. Odbornost patří mezi hlavní kritéria výběru zaměstnanců a uvádí se vždy spolu 

s ostatními podmínkami kladenými na konkrétní pracovní pozici.  

Graf 3.2 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem dle interních materiálů 

Velkou výhodou pro získávání zaměstnanců na pozici kuchař nebo číšník je to, že 

společnost zároveň působí jako pracoviště odborného výcviku Střední školy hotelnictví a 

gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Proto při výběru zaměstnanců na tyto pracovní 

pozice může oslovit přímo studenty, kteří vykonávají svou odbornou přípravu právě 

v Beskydském hotelu Relax a. s. Tímto se podstatně snižuje doba adaptace nových 

zaměstnanců na minimum.  



 

   44 

Z uvedeného grafu je patrné, že nejpočetnější skupinou jsou pracovníci, kteří 

vystudovali učební obor. Tito pracovníci jsou zařazeni většinou na pozicích: kuchař, číšník, 

pokojská, pracovník údržby. Zaměstnanci se středoškolským vzděláním pracují jako recepční, 

účetní, pracovníci rehabilitace a vedoucí provozu. Jak jsem již zmínila, převážná většina 

zaměstnanců má vzdělání v příslušném oboru, což lze považovat za velkou výhodu právě 

v oblasti, ve které společnost podniká. 

3.5 STRATEGIE SPOLEČNOSTI A JEJÍ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A 

ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ 

Konkurenceschopnost organizací je ovlivňována širokou škálou faktorů, ke kterým 

patří především: nové technologie, poznatky z výzkumu a vývoje, aktuální informace, účinná 

reklama a propagace, kvalita zaměstnanců, která je závislá i na jejich průběžném vzdělávání.  

K základním předpokladům fungování jakéhokoliv podniku patří samozřejmě zdroje 

(materiálové, finanční a lidské), bez kterých by nemohl existovat. Lidskými zdroji jsou 

myšleny lidé se svými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a schopnostmi, které přinášejí do 

organizace. Lidský potenciál má obrovský vliv na úspěšnost podniku a na dosahování 

příznivých ekonomických výsledků, a proto je nutné jej neustále rozvíjet a dále vzdělávat. 

Za významné důvody vedoucí k nutnosti vzdělávání a rozvoje společnost považuje 

legislativní změny, změny pracovního zařazení zaměstnance, obnovu již získaných znalostí, 

dosažení požadované úrovně vzdělávání u nově přijatých zaměstnanců, vzdělávání 

pracovníků v oblasti nových produktů, organizační změny, apod. 

Událostí, která nejvíce ovlivnila strategii podniku a následně i strategii rozvoje  a 

vzdělávání zaměstnanců je nepochybně hospodářská krize. Ta postihla do značné míry i 

terciální sféru, kam poskytování služeb spadá. Pro zaměstnance znamenal značný pokles 

obsazenosti hotelu omezení provozu některých středisek, čerpání dovolené, snížení 

skladových zásob na nutné minimum a snížení nákladů ve všech oblastech činnosti firmy. 

Uvedená opatření se ovšem  ukázala jako nedostatečná, proto byla společnost nucena 

přistoupit k razantnějšímu opatření – a to propuštění zaměstnanců důchodového věku. 

Vzhledem k přetrvávajícímu trendu poklesu obsazenosti lze i do budoucnosti předpokládat 

další snižování stavu zaměstnanců. 

S ohledem na tyto skutečnosti musí společnost především zabezpečit fungování 

běžných činností a tomu přizpůsobit i rozvoj zaměstnanců.  
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3.6 PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Proces vzdělávání ve společnosti začíná identifikací jeho potřeb. Jednou z forem 

identifikace je popis pracovního místa. Popis pracovního místa je souhrnný popis údajů 

týkajících se jednotlivých profesí – název pracovního místa, popis kompetencí, pracovní 

podmínky, zařazení v organizační struktuře, údaje o používaných ochranných pomůckách, 

zacházení a manipulace s nástroji a přístroji. Z tohoto popisu pracovního místa vychází plán 

osobního rozvoje, tedy plán obsahující harmonogram vzdělávání pro konkrétní pracovní 

místo.  

Na základě požadavků, zahrnutých v návrhu plánu osobního rozvoje, vypracují 

příslušní odpovědní pracovníci plán vzdělávání zaměstnanců na příslušný rok, který obsahuje 

název vzdělávací akce, počet a jména účastníků, předpokládaný termín realizace a plánované 

finanční náklady. Takto vytvořený plán vzdělávání schvaluje ředitel společnosti.  

Vzdělávání jsou realizována jak interními, tak externími dodavateli. Interní dodavatelé 

jsou zaměstnanci společnosti, kteří musí splňovat požadavky na realizaci vzdělávací akce. 

Potřeba externího dodavatele vzniká pouze v případě, pokud na základě požadavku není 

možné realizovat vzdělávací akci pomocí vlastních kapacit. Všichni externí dodavatelé 

vzdělávacích služeb jsou vedeni v kartotéce, která je tvořena nabídkami nových  dodavatelů, i 

dodavateli, kteří již v minulosti tyto služby poskytovali. Výběr a posuzování dodavatelů 

vykonává příslušný odpovědný pracovník se souhlasem ředitele společnosti na základě 

následujících kritérií: 

- odborná způsobilost dodavatele, 

- pružnost a přizpůsobení se zákazníkovi, 

- reference na dodavatele, 

- cena za vykonanou službu, 

- účinnost zrealizovaných vzdělávacích akcí. 

Dokumenty související s konkrétní vzdělávací akcí eviduje příslušný odpovědný 

pracovník. Mezi tyto dokumenty řadíme objednávku, závaznou přihlášku, pozvánku, 

prezenční listinu a fakturu. V případě, že pracovník získá osvědčení nebo certifikát o 

absolvování kurzu nebo školení, případně potvrzení o vykonání zkoušky, je povinen odevzdat 
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kopii dokladu příslušnému pracovníkovi, který zajistí, aby tyto kopie byly založeny do 

osobního spisu zaměstnance. 

3.7 REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v Beskydském hotelu Relax a. s. je možné rozdělit 

do několika skupin. Některá jsou stanovena zákonem a legislativou, jiná se týkají oblasti 

rozvoje zaměstnanců a neméně významnou skupinu tvoří odborné vzdělávání dle potřeb 

organizace. 

Zákonná a povinná školení vyplývají z obecně závazných právních předpisů a je 

nutné je uskutečňovat v předem daných intervalech. Zákonná profesní školení vycházejí vždy 

z konkrétního pracovního zařazení. Pokud se zaměstnanec tohoto školení nezúčastní, nemůže 

dle zákona svou činnost vykonávat.  

V Beskydském hotelu Relax a. s. se provádějí školení, která jsou uvedena v následující 

tabulce spolu s frekvencí a uvedenými zaměstnanci, kterých se tato školení týkají. 
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Tab. 3.4 Přehled zákonných školení a jejich frekvence 

Název školení období počet lidí 

Elektrikářské zkoušky, dle vyhlášky č.50/1978 Sb., § 14, odst. 1b Co 3 roky Údržba 

Topič teplovodní kotelny o celkovém výkonu větším než 100 kW 
podle § 14, vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. 

Co 3 roky Údržba 

Obsluha tlakových nádob dle ČSN 69 0012 Co 3 roky Technik 

Svářečský průkaz ZK 311 W01 Co 2 roky Technik 

Obsluha motorové pily - Zákoníku práce č 65/65 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, n. v. č. 28/2002 Sb. 

Co 2 roky Údržba 

Obsluha křovinořezu - Zákoníku práce č 65/65 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, n. v. č. 28/2002 Sb. 

1x  ročně Údržba 

Školení k řízení služebního motorového vozidla 1 x ročně 
Určení 

zaměstnanci 

Školení o požární ochraně 1 x ročně 

Vedoucí 
zaměstnanci a 

ti potom 
proškolí 

všechny své 
podřízené 

Školení o bezpečnosti práce 1 x ročně 

Vedoucí 
zaměstnanci a 

ti potom 
proškolí 

všechny své 
podřízené  

Odborná příprava preventivních požárních hlídek 1 x ročně 15 členů PH 

Školení k právním povinnostem v oblasti životního prostředí 
(odpadové hospodářství, vypouštění odpadních vod, emisní 

znečištění ovzduší atd.) 
1 x ročně Technik 

Seminář o využití internetového přístupu k právním předpisům 1 x ročně 
Určení 

zaměstnanci 

Školení hygienických  předpisů dle § 6c odst.1písm. F) zákona č 
258/2000 Sb., ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. 

(bazény) 
1 x ročně 

Údržba, 
rehabilitace 

Seznámení s nakládáním s chemickými produkty a proškolení o 
bezpečnostních pravidlech a údajích v bezpečnostních listech 

Vždy s 
novým 

výrobkem 
a při 

aktualizaci 

Údržba, 
kuchyň, 

rehabilitace, 
pokojské 

Stahování aktualizací používaných počítačových programů 
Dle 

potřeby 
Všichni, kterých  

se to týká 

Předávání zkušeností (zaměstnanec-zaměstnanci) Stále 
Všichni 

zaměstnanci 

Zdroj: Vytvořeno autorem dle interních materiálů 
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Vstupní a adaptační školení vycházejí z procesu výběru zaměstnanců a začínají 

požadavkem na obsazení pracovního místa, které se například uvolnilo z důvodu odchodu 

jiného zaměstnance. Specifikace pracovního místa a  pracovní činnosti jsou zdokumentované 

v popisu pracovního místa. Požadavek obsahuje informace o činnosti na pracovním místě, 

požadovaných vědomostech, dovednostech, praxi, komunikačních a osobnostních 

způsobilostech. Společnost přitom rozlišuje minimální a ideální úroveň daných požadavků. 

Aby byl zaměstnanec přijatý do pracovního poměru, musí splňovat minimální požadavky na 

danou pozici, na základě kterých je okamžitě po nástupu schopen začít plnit své pracovní 

povinnosti, musí disponovat potřebným osobním potenciálem k dalšímu vlastnímu rozvoji. 

Důležité je také to, aby svým osobním profilem vyhovoval nadřízenému pracovníkovi a 

dokázal naplňovat podnikovou strategii a přispívat k požadované podnikové kultuře. 

Zveřejňování nabídky volného pracovního místa se provádí prostřednictvím 

regionálního tisku, internetových stránek a komunikací s úřadem práce. Jak již bylo zmíněno 

na začátku této kapitoly, na pozice kuchař a číšník je možné vybírat zaměstnance z řad 

studentů, vykonávajících svou odbornou praxi přímo v Beskydském hotelu Relax a. s.  

Výběr vhodného pracovníka se realizuje prostřednictvím osobního pohovoru, na 

základě předem doručených životopisů. Po přijetí je zaměstnanec seznámen s mzdovým 

předpisem, pracovním řádem  a další formální dokumentací společnosti. Ředitel společnosti 

představí pracovníka příslušnému vedoucímu úseku, ke kterému svým pracovním zařazením 

pracovník spadá.  

Adaptační program je jednou z forem rozvoje a vzdělávání zaměstnance ve 

společnosti. Jeho důležitost spočívá především ve faktu, že se jedná o první kontakt těchto 

dvou subjektů. Program pomáhá, aby se pracovník co nejrychleji a nejlépe začlenil do 

pracovního procesu, umožňuje rozvinout jeho konkrétní schopnosti, které budou přínosem pro 

společnost a poskytuje pomoc při osvojení si základních zručností a vědomostí potřebných při 

výkonu jeho práce. Trvání adaptačního procesu je zpravidla 3 měsíce, přičemž  tato doba je 

většinou shodná se zkušební lhůtou zaměstnance. 

Adaptační program začíná vstupním školením, které absolvují všichni nově 

nastupující zaměstnanci a tomuto školení je ve společnosti věnována velká pozornost.  
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Obsahem nástupního školení je nejčastěji: 

- přivítání nového pracovníka, 

- seznámení pracovníka s administrativními záležitostmi, 

- představení společnosti a budoucích spolupracovníků, 

- objasnění organizační struktury podniku, 

- seznámení s firemní politikou a kulturou, 

- školení týkající se vlastní pracovní náplně zaměstnance. 

Po ukončení celého adaptačního programu přímý nadřízený pracovníka zpracuje 

písemné hodnocení, ve kterém posuzuje jeho odborné, metodické a osobnostní kompetence a 

předloží návrhy na odstranění případných nedostatků. Pokud byl adaptační program úspěšný a 

pracovník vyhovuje požadavkům zaměstnavatele, je zařazen na příslušnou pracovní pozici a 

jeho pracovní smlouva je změněna z doby určité na dobu neurčitou. Závěrečné hodnocení se 

v písemné podobě zakládá do osobního spisu pracovníka a je podkladem pro jeho další osobní 

rozvoj a orientuje se na posílení jeho silných stránek a na odstranění jeho slabých stránek. 

Odborné vzdělávání – zvyšování kvalifikace vychází v Beskydském hotelu Relax a. 

s. z potřeb a  požadavků na konkrétní pracovní místo na daném úseku. Znamená pokračování 

odborné přípravy zaměstnanců v rámci jejich dosavadního odborného zaměření. Jde o 

obnovení a rozvíjení dosud získaných vědomostí a zručností. Každý úsek klade na své 

pracovníky specifické požadavky na absolvování různých typů školících a vzdělávacích 

aktivit. Jde zejména o školení týkající se nových právních a účetních předpisů, zákonů, 

zavádění nových počítačových programů, produktů a přístrojů. Odborné vzdělávání je 

realizováno především na základě nabídek dodavatelů a externích společností. Oblast 

odborného vzdělávání je orientována na pracovní pozici a její součástí je: 

- získávání nových kompetencí, 

- prohlubování kvalifikace, 

- doškolování a přeškolování 

- získávání a udržování odborných znalostí a dovedností. 
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Odborná školení většinou nebývají součástí dlouhodobého plánování ani osobních 

plánů rozvoje, ale většinou se odvíjejí od konkrétní situace. To znamená, že se doplňují při 

obdržení nabídky nebo například se zavedením nového produktu, kdy je nutné pracovníka 

proškolit. Cena těchto školení bývá většinou součástí ceny daného produktu nebo součástí 

jeho propagace. Tato školení, která jsou nad rámec plánu, schvaluje vždy ředitel společnosti a 

to na základě žádosti odpovídajícího pracovníka. 

Každý pracovník společnosti je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci, získávat a 

osvojovat si dovednosti a znalosti, které přispívají k lepšímu a efektivnějšímu výkonu jeho 

profese. 

V roce 2010 se společnosti podařilo zařadit do projektu „Vzdělávejte se!“, který 

vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt byl financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Díky tomuto projektu se mohli 

všichni zaměstnanci společnosti účastnit vzdělávání, která se týkala těchto témat: 

- efektivní komunikace s hostem, 

- motivace hosta k opakovaným návštěvám, 

- zvládání stresu, 

- budování firemní kultury, 

- motivace, 

- konflikty, jak je řešit a jak jim předcházet, 

- asertivní chování, zvládání námitek a správná argumentace, 

- prodejní rozhovor s hostem a poprodejní péče o zákazníka. 

Další zaměstnanci – tentokrát již vybraní, se v rámci tohoto vzdělávání zúčastnili 

školení, které se týkalo zvyšování počítačových dovedností. 
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3.8 FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ POUŽÍVANÉ VE SPOLEČNOSTI 

V Beskydském hotelu Relax a. s. je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců realizován jak 

externím, tak i interním způsobem. Vzhledem k finanční situaci společnosti, která byla 

popsána v úvodu této kapitoly, dává společnosti přednost internímu způsobu – 

prostřednictvím zaměstnanců podniku, kteří zde vystupují v roli interních lektorů.  

Interní formy vzdělávání jsou určené pro konkrétní zaměstnance společnosti a jejich 

hlavním cílem je prohloubení dovedností a znalostí, které jsou nutné k výkonu dané práce. 

Interní formy vzdělávání a rozvoje jsou upřednostňovány jak z hlediska nákladovosti, tak 

z hlediska nároku na přípravu a  znalost prostředí. Interní vzdělávání je realizováno 

zaměstnancem samotné společnosti, který musí být vybaven příslušnými dovednostmi, které 

se týkají jak jeho odbornosti, tak i jeho schopnosti předat tyto znalosti ostatním.  

Jak jsem již bylo v práci zmíněno, v Beskydském hotelu Relax a. s. se nachází 

středisko odborné přípravy Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Díky tomu se zaměstnanci, kteří pracují jako obsluhující personál a kuchaři, 

stavějí do role „tutorů“, jež mají na starosti studenty zmíněné školy při jejich praktické výuce.  

Externí formy vzdělávání jsou vedeny externími lektory a využívají se v případě, že 

ve společnosti nejsou vhodní zaměstnanci, kteří disponují příslušnými znalostmi a 

kvalifikačními předpoklady. V Beskydském hotelu Relax a. s. se tato forma vzdělávání 

v současné době omezuje pouze na zákonná školení a školení v rámci zavádění nových 

produktů.  

Volba vhodné metody vzdělávání se odvíjí od konkrétního požadavku a cíle 

vzdělávací aktivity. K hojně využívané metodě vzdělávání patří výklad, který můžeme 

charakterizovat jako přímou řeč nebo vysvětlování s možným použitím vizuálních nebo 

jiných pomůcek, ale bez zapojení účastníků (s výjimkou závěrečné diskuse). Výklad slouží 

hlavně k předávání velkého množství faktů a informací v relativně krátké době. Může se ho 

účastnit neomezené množství účastníků, ale obsah a postup jsou zcela pod kontrolou lektora. 

K nevýhodám výkladu patří pasivita účastníků, pozornost účastníků se snadno oslabuje, 

přednášené znalosti se těžko zapamatovávají a lektor má velmi malou možnost zpětné vazby.  

Diskuse je technika výuky, při které učení vychází spíš z účastníků samotných než 

z lektora. Používá se hlavně při řešení problémů, podněcování zájmu a konstruktivních 

myšlenek nebo ovlivňování postojů. Výhodou je vysoká aktivita účastníků a snadné vzbuzení 
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zájmů. K nevýhodám patří nezbytnost kvalitního řízení diskuse a hlavně nelze pracovat  

s tématy zcela neznámými účastníkům.  

Pracovní porady, které se konají přímo ve společnosti, jsou místem, kde si 

zaměstnanci předávají vzájemné zkušenosti a jsou zde projednávány především aktuální 

problémy. Každý zaměstnanec zde má možnost vystoupit se svým názorem a případně 

prezentovat svůj návrh řešení problému. Pracovní porady jsou také místem, kde se 

zaměstnanci mohou navzájem seznamovat s osobně získanými  vědomostmi, které souvisí 

s jejich profesí.  

Instruktáže představují zaškolení nového zaměstnance například při obsluze určitého 

stroje nebo zařízení nebo naopak zaškolení zaměstnance s novým strojem. 

E-learning je  takový typ učení, při němž získávání a používání znalostí je 

distribuováno a usnadňováno elektronickými zařízeními. Zahrnuje v sobě řadu dílčích aktivit, 

které mohou být propojené do uceleného systému. 

Sebevzdělávání je metoda postavená na rozvoji vlastní osoby prostřednictvím sebe 

sama. Používá se hlavně k rozvoji znalostí a v Beskydském hotelu Relax a. s. je této formě 

věnována velká pozornost. K velkým výhodám této metody patří to, že si studující sám určuje 

čas a tempo výuky, může zaměřit směr vzdělávání přesně podle svých potřeb a rozvíjí svou 

samostatnost. Mezi nevýhody můžeme připočíst chybějící zpětnou vazbu, absence konfrontace 

s jinými názory, klade velké nároky na samostatnost a vyžaduje značnou sílu vůle.  
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4 ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

K zjištění skutečného stavu a identifikaci potřeb vzdělávání v Beskydském hotelu 

Relax a. s. byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo doplněno 

osobními rozhovory s vybranými pracovníky společnosti a pozorováním. Při sestavování 

dotazníku bylo dbáno na to, aby byl srozumitelný a neobsahoval sugestivní otázky.  

V dotazníku jsou použity otázky otevřené, uzavřené i škálové. Dotazník je rozdělen do 

několika částí. V úvodu je průvodní dopis, kde respondenti byli seznámeni s důvodem vzniku 

dotazníku. Dále následují obecné otázky o zaměstnancích – pohlaví, věk, celkové dosažené 

vzdělání, pracovní zařazení a doba působení ve společnosti. V další části jsou otázky týkající 

se současné situace ve společnosti - úrovně vzdělávání, motivačních faktorů a ochoty se dále 

vzdělávat. Na konci dotazníku byl vyčleněn prostor k prezentaci vlastních názorů, případných 

návrhů a připomínek. Následuje poděkování účastníkům dotazníkového šetření za čas, 

strávený vyplňováním a kontaktní údaje. 

Dotazník byl předán 45 zaměstnancům Beskydského hotelu Relax a. s. Dotazníky byly 

předávány postupně všem zaměstnancům, proto návratnost dotazníků činila 100%. Dotazník 

byl samozřejmě zcela anonymní, aby zaměstnanci mohli plně vyjádřit své názory a 

připomínky týkající se této oblasti. 

4.1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Obecné otázky týkající se pohlaví, věku a dosaženého vzdělání jsou prezentovány 

v kapitole 3. 3 a 3. 4. Další část dotazníku je věnována již samotnému systému rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců v Beskydském hotelu Relax a. s. Respondenti na tyto otázky 

odpovídali pomocí odpovědí: určitě ano, spíše ano, nevím, spíše ne, určitě ne. 
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4.1.1 Otázky zaměřené na vzdělávání a rozvoj 

1) Jste spokojeni se svou pracovní náplní? 

Graf 4.1 Jste spokojeni se svou pracovní náplní 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Jak je patrné z grafu, převážná většina zaměstnanců je se svou pracovní náplní 

spokojena. Zajímavé je, že osm zaměstnanců si není jisto, zda je jejich pracovní náplň 

uspokojuje, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že nikdo z  respondentů není v adaptačním 

programu a ve společnosti pracují již delší dobu, určitě by bylo vhodné do budoucna zařadit 

osobní rozhovor se zaměstnanci, s cílem zjistit důvod jejich neurčitosti. 

Čtyři zaměstnanci se svou pracovní pozicí je spíše nespokojeno. U těchto respondentů 

je možné, že by rádi změnili svou pracovní pozici a vykonávali jinou funkci, která by je více 

uspokojovala a tím zvyšovala i jejich motivaci a efektivitu práce. 
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2) Jsou ve Vaší společnosti vytvořeny popisy pracovních míst? 

Graf 4.2 Jsou ve Vaší společnosti vytvořeny popisy pracovních míst? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Z tohoto grafu je naprosto zřejmé, že převážná většina zaměstnanců je seznámena se 

svým popisem pracovního místa a vědí, co je přesnou náplní jejich práce. 

Zaměstnanci, kteří působí v Beskydském hotelu Relax a. s. delší dobu,  dokonce 

spolupracovali se svými přímými nadřízenými na vytvoření těchto popisů pracovních míst. 

Zřejmě i proto je výsledek této odpovědi celkem jednoznačný.  
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3) Myslíte si, že je ve Vaší společnosti dostatečná úroveň adaptace nového 

zaměstnance? 

Graf 4.3 Myslíte si, že je ve Vaší společnosti dostatečná úroveň adaptace? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

„Určitě ano“ a  „spíše ano“ odpovědělo třicet pět dotazovatelů. Z toho vyplývá, že 

společnost klade velký důraz jak na adaptaci pracovní, která se týká obsahu pracovní činnosti 

a řídícího systému, tak i sociální adaptaci, zaměřené na přizpůsobení se zaměstnanců 

mezilidským vztahům ve společnosti a jejím společenským hodnotám.  

7 % respondentů – což jsou tři zaměstnanci, odpovědělo, že jsou spíše nespokojeni 

s úrovní adaptačního procesu. U těchto pracovníků je možné, že společnost postupovala při 

adaptaci tempem, které konkrétním pracovníkům nevyhovovalo.  

Aby se toto procento do budoucna snížilo, společnost by se měla zaměřit na větší 

individuální přístup k novým zaměstnancům a na zpětnou vazbu od zaměstnanců na vlastní 

adaptační proces, aby bylo možné hned po ukončení procesu odstranit případné nejasnosti ze 

strany zaměstnanců. 
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4) Klade se dle Vašeho názoru důraz na rozvoj a vzdělávání ve Vaší 

společnosti? 

Graf 4.4 Klade se ve Vaší společnosti důraz na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Z uvedeného grafu je patrné, že pouze dva zaměstnanci jsou přesvědčeni o tom, že 

společnost klade důraz na rozvoj a vzdělávání. Deset zaměstnanců si myslí, že spíše ano. 

Zaměstnanců, kteří nemají jednoznačný názor a odpověděli, že neví, je osm. 

Větší polovina respondentů je přesvědčena o tom, že společnost v současné době 

velký důraz na rozvoj a vzdělávání neklade. Skutečnost je však taková, že zaměstnanci tuto 

situaci nepřičítají nezájmu vedoucích pracovníků podporovat rozvoj a vzdělávání, ale špatné 

finanční situaci ve společnosti, se kterou jsou všichni seznámeni. 
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5) Jste dostatečně informování o možnostech vzdělávat se? 

Graf 4.5 Jste dostatečně informováni o možnostech vzdělávat se? 

 

Zdroj: Vlastní tovrba autora dle dotazníkového šetření 

Ohledně informovanosti o možnostech vzdělávání se a rozvoji nebyly názory zcela 

jednotné. I přesto z výsledků rozhodně nevyplývá, že by měla tato informovanost absolutně 

nízkou úroveň. Určitá zlepšení v této oblasti by však určitě nebyla na škodu.  

Hodnocení „určitě ano“ v dotazníku označilo třináct respondentů, „spíše ano“ dvanáct, 

„nevím“ osm a na odpovědi „spíše ne“ se shodlo dvanáct dotazovatelů.  
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6) Máte zájem pokračovat ve svém profesním růstu? 

Graf 4.6 Máte zájem pokračovat ve svém profesním růstu? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda zaměstnancům jejich současná pracovní pozice 

vyhovuje nebo stojí o to, aby v rámci své profese postoupili výše. Jak je z grafu patrné, 

většina zaměstnanců by uvítala možnost kariérního postupu a tím zvýšení svého sociálního 

statutu. 

Zaměstnanců, kteří nevědí, zda chtějí pokračovat ve svém profesním růstu je šest. 

Pět pracovníků uvedlo, že spíše nemají zájem ve svém profesním růstu pokračovat. 

Dle mého názoru se v tomto případě jedná o zaměstnance, kteří v nejbližší době dosáhnou 

důchodového věku, a proto je pro ně další profesní růst již bezpředmětný. 

S touto otázkou úzce souvisí otázka: „Chtěli byste se více vzdělávat?“, na kterou byly 

odpovědi téměř shodné.  
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7) Vadilo by Vám, kdyby školení probíhalo mimo Vaše pracoviště? 

Graf 4.7 Vadilo by Vám, kdyby školení probíhalo mimo Vaše pracoviště? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda zaměstnancům vyhovuje dosavadní způsob 

vzdělávání, který probíhal vždy přímo v prostorách společnosti nebo by souhlasili s tím, že  

školení bude probíhat v prostorách mimo společnost, případně dokonce v jiném městě. 

Zřejmě díky ochotě vyzkoušet něco jiného, většina respondentů nevidí problém v tom, 

že školení by probíhalo mimo pracoviště. Zaměstnanců, kterým to určitě a spíše vadí, je šest, 

těch, kteří nevědí je pět a zaměstnancům, kterým to určitě a spíše nevadí, je třicet čtyři. 
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8) Je podle Vašeho názoru současný systém vzdělávání dostatečně 

nastavený? 

Graf 4.8 Je podle Vašeho názoru současný systém vzdělávání dostatečně nastavený? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Z příslušných odpovědí je zřejmé, že většina zaměstnanců si uvědomuje nedostatečné 

nastavení systému rozvoje a vzdělávání ve společnosti. Jedenáct respondentů zvolilo 

únikovou odpověď – „nevím“. Nikdo není stoprocentně přesvědčen o správném a 

dostatečném systému rozvoje a  vzdělávání. Odpověď „spíše ano“ využili pouze tři 

zaměstnanci.  

O tom, že současný systém vzdělávání je nedostatečný je přesvědčena zbývající 

většina zaměstnanců. 
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9) Máte plnou důvěru ve svého nadřízeného v tom, že se na něj můžete 

kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc, či radu? 

Graf 4.9 Máte plnou důvěru ve svého nadřízeného, že se na něj můžete kdykoliv obrátit? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Z grafu je na první pohled zřejmé, že se podřízení nebojí vyjádřit svůj názor a ve 

svého nadřízeného mají plnou důvěru. To určitě přispívá k příjemné atmosféře na pracovišti, 

která se přenáší na zákazníky Beskydského hotelu Relax a. s. 
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10) Pomohlo Vám již absolvované vzdělávání k lepším výsledkům? 

Graf 4.10 Pomohlo Vám již absolvované vzdělávání k lepším výsledkům? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Na tuto otázku odpověděly kladně téměř dvě třetiny zaměstnanců. Deset jich 

odpovědělo, že neví a jen dva respondenti odpověděli záporně.  

Z tohoto výsledku lze usuzovat to, že pro převážnou většinu zaměstnanců je 

vzdělávání přínosné a významné pro jejich působení ve společnosti. Je tedy jasné, že mezi 

vzděláváním a odváděnou prací existuje určitá vazba.  

Cílem celé řady vzdělávacích a rozvojových kurzů je především dosáhnout toho, aby 

se výsledky těchto kurzů projevily do kvality a efektivity odváděné práce. 
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11) Snažíte se sami dále vzdělávat a rozvíjet? 

Graf 4.11 Snažíte se sami dále vzdělávat a rozvíjet? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 

Na otázku týkající se dalšího individuálního vzdělávání měla  většina zaměstnanců 

pozitivní odpověď. Je zřejmé, že tito pracovníci si uvědomují nutnost neustálého sledování 

nových trendů právě v oblasti hotelnictví a gastronomie.  

Zároveň v tomto nespoléhají jen na svého zaměstnavatele, ale snaží se sami převzít 

iniciativu, která se týká  zvyšování jejich odbornosti. Takto si současně – v případě ztráty 

zaměstnání, prozíravě posilují svou pozici na trhu práce.  

Tito pracovníci, kterým není lhostejný jejich kariérní rozvoj, svým přístupem působí i 

na úspěch, konkurenceschopnost a prosperitu společnosti.  

Zaměstnanců, kteří se individuálně nesnaží vzdělávat je sedm. V tomto případě se opět 

můžeme domnívat, že se jedná o zaměstnance, kteří v nejbližší době dosáhnou důchodového 

věku, a proto se jim může zdát, že v jejich případě je další vzdělávání zbytečné a 

bezpředmětné.  
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4.1.2 Otázka zaměřená na motivační faktory ke vzdělávání 

Otázka zaměřená na motivaci je nastavená způsobem, kdy dotazovaní mají různým 

motivačním faktorů přiřazovat dané hodnoty. Respondenti řadili dané motivační faktory 

pomocí číselné stupnice 1 – 10. Motivačnímu faktoru, který má pro ně největší význam, 

přiřadili hodnotu 10 a faktoru, který je pro ně naopak nejméně motivující přiřadili hodnotu 1. 

Hodnoty byly následně zprůměrovány a vloženy do pyramidy, která připomíná 

Maslowovu pyramidu potřeb. Největším motivačním faktorem pro největší počet 

zaměstnanců jsou peníze. Následuje vlastní dobrý pocit a hned za tímto motivačním faktorem 

je uznání od ostatních. Až po těchto motivačních faktorech následuje postup na vyšší pracovní 

pozici a nefinanční odměna. 

Obr. 4.1 Stupnice motivujících faktorů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 
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4.1.3 Otázka priorit v oblasti vzdělávání 

Tato otázka se týkala okruhu vzdělávání, o který by měli zaměstnanci společnosti 

největší zájem. Otázka je opět nastavena na principu číselného hodnocení pomocí stupnice 1 – 

10. Tomu okruhu vzdělávání, který respondenty nejvíce zaujal, přiřadili číselnou hodnotu 10, 

naopak vzdělávání, které je nezaujalo vůbec, přidělili hodnotu 1. 

Získané údaje byly zprůměrovány a umístěny do pyramidy, kde ve spodní části je 

okruh vzdělávání, o který zaměstnanci projevili největší zájem a na vrcholu pyramidy je 

okruh vzdělávání, o který je zájem nejmenší.  

Největší zájem mezi respondenty byl o vzdělávání týkající se cizího jazyka, na druhém 

místě se umístilo vzdělávání zaměřené na konkrétní odbornost, na dalším místě aktivní práce 

s počítačem a dále následují aktivity jako: zvládání stresu, řešení konfliktů a efektivní 

komunikace. Nejmenší zájem projevili zaměstnanci o vzdělávání, které se týká psychologie. 

Obr. 4.2 Které okruhy vzdělávání jsou pro Vás nejvíce zajímavé? 

 

Zdroj: Vlastní tvorba autora dle dotazníkového šetření 
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4.1.4 Připomínky dotazovatelů 

V závěrečné části dotazníku dostali respondenti možnost, vyjádřit svůj názor a 

připomínky, které se týkají současného systému rozvoje a vzdělávání tak, jak je 

v Beskydském hotelu Relax a. s. nastaven. Ze všech dotázaných se pouze sedm rozhodlo 

doplnit dotazník o dodatečné připomínky. 

Většina připomínek se shodně týkala toho, že pracovníci vesměs kladně hodnotili 

vzdělávání a školení, která ve společnosti v minulosti proběhla, nicméně současný stav 

považují za zcela nevyhovující. Společnost se opravdu omezila na pořádání vzdělávacích akcí 

a školení, která jsou povinná a daná zákonem, což se těmto zaměstnancům jeví jako 

nedostačující. 

Dvě připomínky se týkaly opět minulých vzdělávacích akcí, kdy tito zaměstnanci 

považovali za nepříliš dořešené skloubení školení s pracovní dobou. Šlo tedy spíše o výtky 

spadající do oblasti organizace vzdělávání. 
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4.1.5 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření  

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit nejen to, jak zaměstnanci vnímají a hodnotí 

stávající systém rozvoje a vzdělávání, ale i to, jaké mají vlastní představy ohledně případných 

změn. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 45 zaměstnanců – z toho 29 žen a 16 mužů. 

Téměř polovina všech zaměstnanců spadá do věkové kategorie 46 let a více. 24 zaměstnanců 

pracuje v Beskydském hotelu Relax a. s. více než deset let. Šest zaměstnanců zde pracuje 

dokonce více než 25 let. 

Většina pracovníků je vyučena v oboru, ve kterém působí. 18 pracovníků absolvovalo 

střední školu s maturitou a jeden má vysokoškolské vzdělání. Celkově lze konstatovat, že 

respondenti vnímají kladně úroveň zaškolení a adaptace nového zaměstnance a rovněž kladně 

ohodnotili vztahy s nadřízenými. 

Na druhé straně nejsou přesvědčeni, že současná úroveň dalšího vzdělávání 

zaměstnanců ve společnosti je dostačující. Velká část si myslí, že není vhodně informována o 

možnostech vzdělávání a má zájem pokračovat ve svém profesním růstu. Převážná většina 

respondentů zastává názor, že školení a vzdělávání, která proběhla v minulosti, jim přinesla 

užitek a pomohla k podávání lepších výsledků v jejich pracovní činnosti. 

Co se týče motivačních faktorů, které na dotazované působí, jednoznačně se na 

předním místě umístila finanční odměna, kterou následoval „vlastní dobrý pocit“ a „uznání od 

ostatních.“ K oblastem vzdělávání, na které by si zaměstnanci v budoucnu přáli zaměřit 

pozornost, patří studium cizího jazyka a zvyšování jejich odbornosti. 

Potěšující je skutečnost, že 32 zaměstnanců odpovědělo kladně na otázku týkající se 

individuálního vzdělávání. Tento fakt je proto možné zařadit mezi silné stránky společnosti, 

spolu s vhodně nastaveným adaptačním programem a velkou loajalitou zaměstnanců.  

Mezi slabé stránky patří jednoznačně současná nepříznivá finanční situace společnosti, 

která se negativně odráží právě v oblasti dalšího rozvoje a vzdělávání. Z dotazníkového 

šetření vyplývá, že zaměstnanci nemají ani možnost individuálního vzdělávání a následného 

proplacení nákladů na vzdělávání společností. Bylo by také vhodné větší pozornost zaměřit na 

možnost kariérního růstu, se kterou se v současnosti zaměstnanci téměř nesetkávají. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Pomocí dotazníkového šetření, z dostupných informací, materiálů, pozorování a 

osobních rozhovorů, byl získán komplexní pohled na problematiku rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců v Beskydském hotelu Relax a. s.  

Tato společnost, která v současné době stále razantněji pociťuje dopady ekonomické 

recese, přistoupila automaticky k tomu, že začala redukovat náklady plynoucí do programů na 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Z hlediska dlouhodobé strategie  je ale omezení nákladů na 

rozvoj a vzdělávání mylný krok, který vede především ke značné demotivaci zaměstnanců. 

Kvalitní pracovník, který si je vědom ceny a přínosu své práce, a kterému není jeho kariérní 

rozvoj lhostejný, může dojít k závěru, že pokud zaměstnavatel nepodporuje jeho rozvoj, je čas 

změnit pracoviště a jít tam, kde nehrozí jeho stagnace. Reálná ztráta takového zaměstnance, 

jeho zkušeností a znalostí, je citelným zásahem do podnikové struktury.  

1.  Více se zaměřit na interní formu vzdělávání 

Díky této formě vzdělávání je možné ušetřit prostředky tím, že jsou k dispozici 

odborníci, schopní předat část svých zkušeností a dovedností skupině zaměstnanců, která by 

takto získané informace v rámci svého oboru činnosti účelně uplatnila. Dále je možné zavést 

systém interního koučování a řízené zaškolení s využitím zkušeností starších pracovníků. 

Tohoto vzdělávání lze využít v organizaci především při rozšíření kvalifikace kuchařů a 

obsluhujícího personálu. Pro zákonná školení lze využít pracovníků mateřské společnosti a 

jedná se především o školení bezpečnosti práce. 

2.  Navázání užší spolupráce se Střední školou hotelnictví a gastronomie 

Vzhledem k tomu, že v Beskydském hotelu Relax a. s. se nachází pracoviště 

odborného výcviku Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

nabízí se možnost užší spolupráce právě v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců. Střední 

škola hotelnictví a gastronomie má vypracovaný program dalšího vzdělávání a je zapojena do 

několika projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. Jeden z projektů si týká možnosti získání dílčí kvalifikace, kterou 

se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Osvědčení o dílčí kvalifikaci lze získat 

úspěšným složením zkoušky u autorizované osoby. Složením určitého počtu dílčích 

kvalifikací v kombinaci se stupněm vzdělání či závěrečnou zkouškou lze získat úplnou 
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kvalifikaci - způsobilost vykonávat určité povolání. Tyto dílčí kvalifikace jsou zaměřeny na 

cukrářské obory a gastronomické a hotelové obory. 

Dalším projektem je projekt UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního 

učení. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která 

budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy 

dalšího vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti 

obyvatel na dalším vzdělávání.  

3.  Zaměření pozornosti na oblast vzdělávání pomocí e-learningu 

E-learning je poměrně levný vzdělávací proces, využívající informační a komunikační 

technologii k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a 

pedagogy a k řízení studia. Vybrané kurzy jsou k dispozici zdarma všem zájemcům o 

studium, např. jazykové kurzy, kurzy Microsoft Office apod. S přihlédnutím na nedostatek 

času v pracovní době si lze výuku pomocí e-learningu naplánovat podle daných možností 

samotného zaměstnance. Je pouze nezbytné všechny zaměstnance dostatečně informovat o 

této možnosti vzdělávání a případně jim zajistit vhodné technické zázemí. 

Ve vybrané organizace je vhodné využít e-learningových jazykových kurzů na pozici 

recepční. Využitím těchto kurzů dochází ke snížení nákladů na klasické vzdělávání např. 

provoz učeben, zajištění studijních materiálů, mzda pedagoga. Pracovníci recepce splňují 

základní požadavek účasti v těchto kurzech, a to je základní uživatelské minimum práce 

s počítačem. Pro pozici technicko hospodářského pracovníka je možné doporučit kurz 

zaměřený na základy obsluhy počítače. 

4.  Praktické kurzy 

Jedná se v podstatě o demonstrování, kdy jsou znalosti a dovednosti názorně 

předváděny. Účastníci si přímo vyzkoušejí své dovednosti za asistence odborníků. Tento typ 

vzdělávací akce je vhodný především pro obsluhující personál a pracovníky kuchyně. 

V současné době je možné nalézt velké množství dodavatelů, kteří v rámci reklamy a 

propagace disponují příslušnými odborníky prezentujícími jejich produkty. Jedná se například 

o distributory kávy, kteří pořádají baristické kurzy, které jsou pro jejich zákazníky zcela 

zdarma.  
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5.  Větší pozornost věnovat inovačním připomínkám a nápadům zaměstnanců 

I když nemusí být všechny připomínky a inovační návrhy zaměstnanců vhodné a 

realizovatelné, neměly by se v žádném případě automaticky zavrhovat a odsuzovat. Tyto 

iniciativy by se v budoucnu mohly stát podněty a inspiracemi při hledání řešení problémů, o 

kterých vědí nejvíc právě řadoví zaměstnanci. Tímto vstřícným přístupem ze strany 

nadřízených se v zaměstnancích posiluje pocit sounáležitosti se společností, zvyšuje se 

motivace k rozvíjení sebe samého i firmy. 

6.  Zavedení pravidelných pracovních porad 

Pravidelné pracovní porady je možné považovat za vhodný způsob informování všech 

zaměstnanců o důležitých otázkách, které se týkají zajištění provozu celé společnosti. 

Pracovní porady můžeme považovat jak za setkání pracovníků za účelem komunikace, tak i 

za jednu z  metod vzdělávání na pracovišti, pokud při poradě jeden nebo více pracovníků 

vzdělává ostatní. Jedná se o neformální metodu, která může přispět k rozšíření znalostí 

nových nebo méně zkušených pracovníků. 

7.  Zapojení se do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Globálním cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  2007-

2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR 

prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich 

propojení do komplexního systému celoživotního učení. Projekt je určen zaměstnavatelům, 

kteří se v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí nachází v obtížné ekonomické situaci, 

a kteří zároveň mají zájem na udržení zaměstnanosti. Účelem projektu, jako nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti, je udržení zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro získávání a 

zdokonalování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, kterým z důvodů 

omezení činnosti nemůže zaměstnavatel přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. 

V rámci projektu mohou zaměstnavatelé na realizaci těchto vzdělávacích aktivit získat 

finanční prostředky pro ty své zaměstnance, jimž byla zkrácena následkem zhoršené situace 

v podniku pracovní doba, a dále mohou získat finanční prostředky na úplnou nebo částečnou 

úhradu mzdových nákladů mezd těchto zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání. 

Vzdělávací aktivity se týkají těchto oblastí: jazykové kurzy se specifickým vymezením, IT 

kurzy, soft skills, odborná školení, školení vyplývající ze Zákoníku práce, manažerské 

dovednosti, všeobecné právní a odborné minimum.  
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8.  Větší důraz na hodnocení úspěšnosti vzdělávání a rozvoje 

Zjišťování výsledků ihned pro ukončení vzdělávání je jen částí celkového procesu 

ověřování efektivity. Konečným cílem rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů je zvyšování 

výkonnosti podniku jako celku prostřednictvím zlepšování efektivity práce jednotlivých 

zaměstnanců. Je proto potřebné zjistit do jaké míry zaměstnanci uplatňují a využívají získané 

vědomosti a schopnosti ve své pracovní činnosti. Účinnost vzdělání a rozvoje se neprojeví jen 

ve zvýšení osobní kvalifikace zaměstnance, ale také na celkovém provozu organizace ve 

formě zvýšení tržeb zásluhou atraktivnější kuchyně, lepšími komunikačními schopnostmi 

pracovníků v recepci a vyšší specializací obsluhujícího personálu.  Pro tento účel je vhodné 

použití metody „360° zpětná vazba.“ Její použití se doporučuje ve více časových horizontech 

z toho důvodu, že některé schopnosti se mohou projevit až s odstupem času. Díky této metodě 

by získávali hodnocení zaměstnanci v Beskydském hotelu Relax a. s. podrobnou zpětnou 

vazbu o svých schopnostech a kompetencích. Tato metoda je založena na hodnocení z více 

směrů – nadřízení, kolegové, podřízení, zákazníci i na hodnocení sebe samého. Různé 

pohledy a rozdílné názory mohou vytvořit  přesnější a komplexnější obrázek, pomocí něhož 

můžeme odhalit silné stránky zaměstnance, které je potřeba rozvíjet, i stránky slabé, na které 

se musí v budoucnu zaměřit, aby došlo k jejich odstranění. Organizace může využít tuto 

zpětnou vazbu, která je zaměřena na hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje na pozicích 

recepční, kuchař, masér a číšník, viz obr. níže. 

 

Obr. 5.1 360° zpětná vazba - recepční 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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Obr. 5.2 360° zpětná vazba – kuchař 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora. 

 

Obr. 5.3 360° zpětná vazba – masér 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora. 

 

Obr. 5.4 360° zpětná vazba – číšník 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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6 ZÁVĚR 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je faktor přímo působící na úspěch, 

konkurenceschopnost a prosperitu společnosti. Dosažení vyšší výkonnosti a prosazení se 

v rámci konkurenčního prostředí je možné jen tehdy, máme-li k dispozici kvalifikované 

odborníky, kteří znají možnosti, orientují se v daném prostředí a nebojí se přijímat 

zodpovědnost za svá rozhodnutí. Pro každou společnost představuje vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců nemalou investici, a proto se snaží o to, aby byl tento proces co nejvíce 

efektivní. Každý zaměstnanec, který chce udržet krok se současnou vysokou konkurencí na 

trhu práce, musí stále více prohlubovat své znalosti a dovednosti.  

V teoretické i praktické části je dominantní myšlenka důležitosti lidských zdrojů při 

naplňování cílů stanovených společností. S jistotou lze tvrdit, že pracovníci jsou 

nejcennějším, ale současně i nejdražším zdrojem podniku, který představuje podstatnou 

konkurenční výhodu. Nepřetržité vzdělávání a rozvoj zaměstnanců proto představuje jednu 

z nejdůležitějších personálních činností, které je nutno věnovat neustále pozornost. 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit stávající strukturu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců v Beskydském hotelu Relax a. s., zjistit  metody, které společnost využívá 

v rámci vzdělávacího procesu a navrhnout doporučení, která by případně vedla ke zlepšení 

současného systému. Analýza podnikového systému vzdělávání a rozvoje byla provedena 

především prostřednictvím dotazníkového šetření, doplněného osobními rozhovory a studiem 

příslušných dokumentů. Zjištěné údaje jsem prezentovala pomocí grafů, ke kterým jsem 

připojila komentář. 

Beskydský hotel Relax a. s. se může pochlubit loajálními a odborně zdatnými 

zaměstnanci, kteří jsou, spolu s kvalitně poskytovanými službami, velkou konkurenční 

výhodou a také důvodem k opakovaným návštěvám stálých zákazníků. Největší nedostatky, 

které byly při tvorbě této diplomově práce zjištěny, se týkají především současné absence 

odborného vzdělávání a vzdělávání nad rámec zákonných povinností. Pro tyto oblasti je zde 

navrhnuta řada doporučení, která by mohla situaci ve společnosti zlepšit. Také v oblasti 

motivace a kariérního růstu má společnost značné mezery, na které by se měla v budoucnu 

zaměřit.  

Věřím, že návrhy a doporučení této diplomové práce budou pro společnost přínosem a 

i díky nim překoná důsledky hospodářské krize a současně si udrží pověst kvalitního a 

spolehlivého poskytovatele ubytovacích a gastronomických služeb. 
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