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 1. Úvod 
 

 Tempo vývoje a změn je mnohem rychlejší neţ dříve, a proto chce-li člověk s tímto 

tempem drţet krok, měl by své znalosti neustále rozšiřovat a doplňovat. Vzdělání se tak můţe 

stát i procesem, který trvá celý náš ţivot. Tento fakt platí i pro podnikovou praxi a to hlavně 

kvůli globalizaci, která zapříčinila, ţe trhy po celé zeměkouli jsou navzájem propojené a tím 

vznikla i mnohem silnější konkurence, která nutí firmy k rychlé schopnosti přizpůsobivosti  

a tím i připravenosti vyuţívat kaţdou příleţitost. K tomu, aby firma na takto silně 

konkurenčním trhu uspěla, jiţ nestačí ředitel, jehoţ pozice se předává z generace na generaci, 

v dnešní době je zapotřebí kvalitní management, u kterého musí být zajištěno neustále 

prohlubování znalosti a dovednosti.  Spousty autorů, kteří publikují knihy o vzdělávání  

a rozvoji jak manaţerů, tak obecně lidských zdrojů mají velmi podobný názor na to,  

ţe zaměstnanci tvoří hlavní konkurenční výhodu a z tohoto důvodu se vzdělávání  

v podnicích stává významnou a podporovanou oblastí. Metod jak realizovat vzdělávání 

zaměstnanců je široká škála a výběr nevhodnější metody jiţ záleţí na samotné organizaci, 

hlavně pak na jejích moţnostech a cílech, kterých chce organizace v podnikovém vzdělávání 

dosáhnout. Tato práce, ale není zaměřena na metody a zjišťování efektivnosti těchto metod, 

hlavním tématem této práce je vzdělávání a rozvoj manaţerů v organizaci X.  

  

 Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké manaţerské dovednosti jsou u manaţerů  

v organizaci rozvíjeny, jakými metodami, hodnocení vzdělávání z pohledu manaţerů a také 

vynaloţených nákladů. Určil jsem si proto dvě hypotetické otázky, které zní: „Které 

dovednosti manažeři v organizaci využívají a jakým způsobem je prováděno vzdělávání  

a rozvoj manažerů? A jaká je nákladovost vzdělávacího procesu za rok 2011?“  

   

 Práce je rozdělena na tři hlavní části a to část teoretickou, kde pouţívám informace  

z odborných literatur týkajících se tématu management a vzdělávání a rozvoje manaţerů. 

Druhá část obsahuje charakteristiku problému, kde objasňují, které metody byly pouţity pro 

zpracování praktické části a je zde také zmíněn cíl práce a hypotetické otázky. Poslední třetí 

část je analýza získaných údajů, která obsahuje odpovědi na hypotetické otázky, jakým 

způsobem probíhá vzdělávání a rozvoj manaţerů v organizaci a zda je toto vzdělávání 

hodnoceno jako účinné z pohledu manaţerů. Je zde také analýza dat a informací a jejich 

následná interpretace a hodnocení.  Závěrem je potom doporučení týkající se systému 

vzdělávání v organizaci.   
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 2. Teorie z oblasti vzdělávání a rozvoje manažerů 
  

 2.1 Manažer  

  

 Termín manaţer se začal pouţívat především v anglosaských zemích a představuje 

osobu zodpovídající za chod organizace, ať se jedná o oblast podnikání, veřejnou správu, 

nebo o společenské či neziskové organizace. V podnikatelské oblasti je za manaţera 

povaţován člověk, který řídí a provozuje podnik jménem a v zájmu vlastníka či více 

vlastníků. V některých případech, především malých firmách, je často vlastník současně 

hlavním manaţerem organizace. Historický trend však směřuje k oddělení řídící funkce  

od vlastnictví. [9] 

  

 Pojem manaţer je opravdu velmi široký a existuje mnoho různých definicí. Obecně 

však můţeme říct, ţe manaţer je profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů 

organizační jednotky, ke které vyuţívá kolektivu spolupracovníků, zdroje a take tvůrčí účast 

na stanovaní cílů a jejich zajištění.  Management je často popisován jako „dělání věcí s lidmi 

a prostřednictvím lidí.” [3] 

 

 Manaţeři by měli v rámci své profese plnit základní manaţerské úkoly: 

 Řídit práci a organizaci (vyuţití znalosti klasického přístupu řízení). 

 Řídit pracovníky (vyuţití behavioristických znalostí). 

 Řídit produce a operace (vyuţití manaţerské vědy). 

 

 Kaţdý manaţer by měl při výkonu řídících funkcí brát v potaz 4E: 

 Účelnost (effectiveness) – dělání správných věcí. 

 Účinnost (efficiency) – provádění věci správným způsobem. 

 Hospodárnost (ekonomy) – dělat věci s minimálními náklady. 

 Odpovědnost (equity) – dělat věci spravedlivě a podle práva. [7]   
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 2.2 Obsah a struktura manažerské kompetence 

  

2.2.1 Definice pojmu kompetence  

 

 K pochopení pojmu kompetence existuje celá řada přístupů. Nejednoznačnost výkladu 

pojmu kompetence je způsobena hlavně pouţitím anglických výrazů „competence“  

a „competency“. Podle Armstronga [1] první význam znamená účinnost a oprávněnost, coţ 

znamená schopnost dobře pracovat, dělat správnou práci rychle a precizně. Druhý význam 

představuje spíše způsobilost a kvalifikaci neboli schopnost vykonávat poţadované úkoly  

na pracovním místě.  

  

 Nyní uvedu pár z definic, které uvádí Armstrong ve své knize o personálním 

managementu, jsou následující:   

 Kompetence je široký pojem, který vyjadřuje schopnost přenášet dovednosti a znalosti 

do nových situací v rámci daného zaměstnání. Týká se organizace a plánování práce, 

inovace a zvládání nerutinních činností. Zahrnuje ty vlastnosti osobní efektivnosti, 

které jsou vyţadovány na pracovišti k jednání se spolupracovníky, manaţery  

a zákazníky (Kovacs, 2007, s. 17). 

 Jakákoli individuální vlastnost, která můţe být měřena nebo spolehlivě počítána  

a která můţe umoţnit výrazné rozlišení mezi efektivním a neefektivním výkonem 

(Kovacs, 2007, s. 17). 

 

 Dispozice člověka chovat se způsobem, který zaručuje splnění svěřených úkolů 

poţadovaným způsobem. Do této dispozice vstupuje mnoţství osobních proměnných od 

vědomostí a dovedností po postoje, hodnoty a motivy (Kovacs, 2007, s. 17).  

 

 2.2.2 Složky manažerské kompetence 

  

 Manaţerská kompetence je ještě dále rozčleněna na další charakteristiky a ukazatele. 

Jsou to znalosti, zkušenosti, povahové rysy, postoje a dovednosti. Uvedené charakteristiky 

jsou důleţité pro výkon manaţera v kaţdé práci, ale v různé míře a poměru. Objevují se  

ve většině známých modelech kompetencí, je moţné je povaţovat za univerzální, protoţe 

ovlivňují výkon zásadním způsobem a jsou uplatňovány aţ u 90% činností.[5] 
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Znalosti 

 

 Je to soubor vyuţívaných informací manaţera o ekonomickém, podnikatelském  

a manaţerském prostředí, disponibilních zdrojích (lidé, materiál a suroviny, finance, 

technologie a technické zařízení), vlastní organizaci a její struktuře. Dále pak o organizační 

kultuře, manaţerských koncepcích, systémech, normách, metodách a o faktorech 

společenských, psychologických, kulturních nebo třeba politických (Kovacs, 2007, s. 18). 

 

 Povahové rysy 

 

 V praxi se vybírají vhodné osobnosti na posty manaţerů také podle povahových rysů, 

talentů a postojů. Povahové rysy můţeme definovat jako relativně stálé vlastnosti člověka 

projevující se v jeho chování a jednání. Tyto rysy se projevují charakteristickým způsobem 

chování v různých situacích, reagováním na stejné skupiny podnětů, událostí, dispozicí 

k určitému způsobu chování. Příkladem některých ţádoucích povahových rysů manaţerů jsou 

rozhodnost, sklon přebírat iniciativu, pruţnost, sebedůvěra, vytrvalost, trpělivost  

či přizpůsobivost (Kovacs, 2007, s. 18-19). 

 

 Postoje 

 

 Jsou to sklony ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace, a na sebe 

sama. Jednoduše řečeno stanovisko, které manaţer zaujal ke svému okolí a k sobě sama. 

Jednoduše řečeno stanovisko, které manaţer zaujal ke svému okolí a k sobě samému. 

Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoje zároveň odráţejí měřítka hodnot, 

která určitá osoba uznává. Hodnoty a z nich vyplývající postoje jsou formovány celoţivotními 

zkušenostmi, kontakty v prostředí rodiny, společnosti, etnika nebo společnosti (Kovacs, 2007, 

s. 19). 

  

 Dovednosti 

 

 Dovednosti jsou schopnost dělat určité věci, pouţívat získané znalosti, osobní 

předpoklady a postoje na pracovišti. Mezi hlavní dovednosti zastávat manaţerské funkce 

podle Vodáčka a Vodáčkové [12] patří: 

 Odborné technické dovednosti. 
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 Analytické a koncepční dovednosti. 

 Manaţerské procesní a organizační dovednosti. 

 Dovednosti v mezilidských vztazích na pracovišti.  

 

 Zkušenosti 

 

 Chápeme je jako zdroj poznatků manaţera o „světě“, například firmě, lidech v ní, 

technologiích, konkurenci atd., vynikající v průběhu výkonu činností. Praktické výsledky 

manaţera tedy závisí nejen na příleţitosti něčemu se v určité praxi naučit, ale také na jeho 

schopnosti a vůli učit se na základě praxí získaných zkušeností (Kovacs, 2007, s. 18). 

 

 Kompetence technické a kompetence v jednání s lidmi 

 

 Podle Kubra a Prokopenka [9] technická kvalifikace zahrnuje technické znalosti, 

dovednosti, talent a postoje, které se týkají technologických, ekonomicky finančních, 

strukturálních a procentuálních stanovisek práce. Oblast chování a vystupování zahrnuje 

všechny sloţky související s prací s lidmi, které mají vliv na komunikaci a jednání manaţera 

s jednotlivci nebo se skupinami a to jak v rámci organizace tak i mimo ni.  Technické 

kvalifikace se někdy označuje jako „hard“ (tvrdé) a oblast jednání s lidmi jako „soft“ (měkké) 

stránky managementu. 

 

 2.3 Požadavky podnikatelské praxe na manažery 

 

Poţadavky obecně můţeme rozdělit do čtyř skupin: 

 Analyticko – koncepční schopnosti. 

 Manaţerské procesní dovednosti. 

 Osobní charakteristiky 

 „Know-how“ daného odvětví. 

 

 Analyticko – koncepční schopnosti 

 

Na tyto schopnosti se můţeme podívat z hlediska hierarchie. Na nejniţším stupni jsou 

soubory manaţerských postupů. Patří mezi ně účetnictví, finanční analýzy, analýzy údajů  



9 

 

a všeobecné schopnosti. O něco vyšší stupeň je soubor koncepčních a analytických přístupů 

k řízení jednotlivých dílčích činností. Mezi ně patří marketing, finance, výroba, řízení 

technologii, kontrolní systém a řízení lidských zdrojů. Na dalším stupni řízení je jiţ třeba 

chápat vazby mezi činnostmi. Ty jsou ve dvou podobách. Za prvé, musí být manaţeři schopni 

dát do vzájemného vztahu jakoukoliv činnost s celkovými strategickými prioritami podnikání. 

A za druhé, musí integrovat jakoukoliv činnost s ostatními činnostmi. Na nejvyšším stupni 

řízení jsou důleţité analytické a koncepční přístupy k tvorbě celkových strategických směrů 

podnikání (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 26). 

 

 Manažerské procesní dovednosti 

 

Zatímco předchozí schopnosti pomáhají manaţerovi určovat co dělat, manaţerské 

procesní dovednosti se týkají toho jak co dělat. Obecně mezi nejdůleţitější tyto dovednosti 

patří lidské dovednosti, umění jednat, umění komunikovat (včetně umění naslouchat  

a schopnost písemného a ústního projevu), umění hodnotit, umění zorganizovat si svůj čas  

a umění stanovovat si priority. Také manaţeři musí pochopit „vnitřní politiku firmy“  

a efektivně se pohybovat v jejím prostředí (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 26). 

 

 Osobní rysy a vlastnosti 

 

Existuje Spousta různých osobních vlastností, které odlišují dobré a špatné manaţery. 

Podle literatury by měli mít manaţeři tyto vlastnosti: 

 Pracovitost – vnitřní energii, která ţene manaţera vpřed. 

 Důslednost – řešení detailů, ale bez ztráty celkového pohledu. 

 Cílevědomost - schopnost soustředit se na výsledky. 

 Tvořivost – schopnost systematického myšlení. 

 Kulturní přizpůsobivost a porozumění – schopnost spolupráce a umění vyuţívat 

moţností ostatních. 

 Sebejistota a znalost sebe sama – reálný pohled na vlastní schopnosti a nedostatky. 

 Osobní kouzlo (charisma) – schopnost inspirovat druhé. 

 Vlastní systém hodnot – rozlišování co je správné a co špatné a chování 

v nepřehledných situacích (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 27). 
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 Odvětvové „know-how“ 

 

Má tři samostatné podoby. Za prvé je to soubor základních vědomostí o výrobcích  

a sluţbách a o tom, co se týká rozvoje odvětví, hlavně technologii, výroby, distribuce, 

marketingu a sluţeb. Za druhé je to znalost prostředí a konkurenčních sil, které jsou v daném 

odvětví. A za třetí je to vytvoření osobních vazeb s lidmi, kteří jsou spojeni s daným odvětvím 

či oborem. Tyto osobní vztahy jsou důleţitou součástí základního kapitálu, který manaţer 

v průběhu kariéry vytváří (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 27). 

 

 2.4 Politika rozvoje manažerů 

 

 2.4.1 Systematický a systémový přístup 

 

 Praxe dokazuje, ţe vysoce efektivní se jeví dobře organizované systematické 

vzdělávání a rozvoj. Systém představuje celek jednotlivých částí, jehoţ prvky jsou propojeny 

vzájemnými vazbami, které způsobují, ţe jednotlivé části průběţně ovlivňují jedna druhou  

a zároveň zajišťují chod systému jako celku. V pojetí systémového myšlení představuje 

struktura rozvoje model vzájemných vztahů mezi klíčovými komponenty systému. Ten 

reprezentuje cyklus činností, které se vzájemně ovlivňují. Jedná se o neustále se opakující 

cyklus, který vychází ze zásad podnikové politiky rozvoje a sleduje cíle strategie rozvoje. 

Cyklus se skládá z následujících činností: 

 Identifikace potřeby rozvoje. 

 Plánování a rozpočtování. 

 Realizace. 

 Vyhodnocení procesu a jeho promítnutí do dalšího cyklu. [3] 

 

2.4.2 Identifikace potřeby 

 

Nejčastěji se setkáme s označením analýza potřeb rozvoje (DNA, development needs 

analysis). Je pouţíváno třech druhů informací: 

1. Informace o organizaci a trhu. Tyto jsou vnitřní a vnější. Mezi vnitřní patří cíle  

a strategie organizace, firemní kultura, styly vedení lidí, etické principy nebo záznamy 
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z porad. Mezi vnější informace patří informace o vývoji na trhu, trendy v dané oblasti 

podnikání, situace na trhu práce, konkurence, vývoj technologie, nové trendy v oblasti 

vzdělávání nebo trendy v moderních stylech vedení lidí. 

2. Informace o pracovních místech a funkcích. Tato část obsahuje informace vycházející 

z popisů pracovních míst a funkcí, z poţadavků na zaměstnance a jejich schopnosti. 

3. Informace o jednotlivých zaměstnancích a manaţerech. Obsahuje záznamy 

z hodnotících rozhovorů zaměstnanců a manaţerů, vlastní poţadavky zaměstnanců, 

evidence o absolvování vzdělávacích programů. [3] 

 

2.4.3 Plánování rozvoje 

 

 Plán rozvoje zaměstnanců a manaţerů na příští období je výstupem identifikace 

potřeby rozvoje. Součástí tohoto plánu je i potřebný rozpočet a časový plán. Velmi důleţitým 

krokem této fáze je stanovení metod, na základě kterých se bude pracovat. Při tvorbě plánů 

jednotlivých programů zaměřených na rozvoj, nejdříve musíme zodpovědět na otázky 

v tabulce. [3] 

 

Tab. 2.1: Otázky kladené při plánování programů rozvoje 

CO? 
Čeho chceme dosáhnout? Jaký je cíl programu? (Cíl bývá stanoven 

vedením, nadřízeným, personalistou či účastníkem) 

KDO? Koho se týká? (Kdo je účastníkem?) 

JAK? 
Jakou metodu zvolíme? (Na pracovišti, tedy on the job, nebo mimo 

ně, off the job) 

KÝM? Kdo bude vzdělavatelem? (Např. lektorem, koučem či mentorem.) 

KDY? 
Kdy rozvojový program proběhne? (Jedná se o jednorázovou 

záleţitost nebo program sestává z různých modulů?) 

KDE? 

Kde se program uskuteční? (Interně v prostorách firmy nebo 

externě mimo firmu. Případně v prostorách externí agentury 

zajišťující program?) 

KOLIK? 

Jaké jsou náklady spojené s programem? (zahrnuje skutečné 

náklady na vzdělavatele, podklady, technologie, pronájem prostor. 

Často se kalkuluje i s náklady obětovaným příleţitosti, které u 

manaţerů často tvoří nejdůleţitější poloţku.) 

             Pramen: Folwarczná, 2010, s. 37 
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 2.4.4 Realizace 

 

Tato fáze představuje samotnou realizaci určeného rozvojového programu. Realizace 

je prováděna interními školiteli. Interní školitelé jsou lektoři, manaţeři, personalisté anebo 

kouči. Pokud firma nemá své vlastní školitele, můţe vyuţít programů externích školitelů. 

Tyto programy jsou zajišťovány konzultanty nebo speciálními vzdělávacími agenturami. 

Mezi důleţité aspekty, které bereme v potaz při realizaci programů, je i místo konání akce.  

U programů zaměřených pro rozvoj manaţerů, které mívají za cíl změnu postojů a chování,  

se doporučuje konání mimo budovu firmy. Je vhodné pouţít hotelů či konferenčních 

místností. Manaţeři jsou více vzdáleni od kaţdodenní reality a mohou se více soustředit  

na nové informace. [3] 

 2.4.5 Vyhodnocení 

  

 Je to poslední fáze, která dělá podnikový rozvoj systematickým. Výstupy vyhodnocení 

zpětné vazbě a poznatkům z předchozího cyklu pozitivně zlepšují cyklus nový. Důleţité je 

vědět, ţe pokud chceme hodnotit, musíme vědět, podle čeho hodnotíme. Vyhodnocení začíná 

jiţ fází plánování, protoţe při plánování určujeme cíle programu. Toto je však bohuţel  

ve většině případů pouze teoretická záleţitost. Z praxe vyplývá, ţe hodnotící kritéria často 

nebávají ve fázi plánování přesně stanovena. Proto je důleţité určit, co chceme daným 

programem vyřešit a jestli je zvolená metoda vhodná. Je lepší individuální rozvoj, kdy je 

metoda přesně určena danému manaţerovi na míru, neţ jednorázové vzdělávací akce formou 

seminářů či přednášek. [3] 

  

 Taktéţ je důleţité poloţit si otázku, kdy efektivnost zkoumat. Jestli ihned po skončení 

nebo aţ po určité době. Musíme také respektovat omezené moţnosti vyhodnocení. Trend 

poukazuje na odklon od formálních metod hodnocení, jako jsou testy či dotazníky a nabádá 

spíše k vyuţívání neformálního hodnocení, které jsou představovány informacemi  

od účastníků programů a jejich nadřízených. [3] 
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Schéma 2.1: Vlivy působící na učení 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Kubr a Prokopenko, 1996, s. 41 

 

 2.5 Teorie učení  

  

 Starší teorie učení z oblasti rozvoje manaţerů získávaly své poznatky převáţně  

od psychologů. Burgoyne a Stuart vypracovali přehled, který pojmenovali „Názorové školy 

na teorii učení“ 

 Podmiňovací. 

 Měnící osobnostní rysy. 

 Přenášející informace. 

 Kybernetická. 

 Poznávací (kognitivní). 

 Zkušenostní pod vlivem společenského okolí. 

 Pragmatická. 

 

 Většina manaţerských vzdělávání byla postavena na kognitivní teorii učení, 

dynamičtější manaţerské školy a i centra pro školení manaţerů vyznávali zkušenostní teorii 

učení.  

 Prvním teoretikem, který se zaslouţil o změnu přístupu ve vzdělávání u manaţerů, byl 

Malcolm Knowles. I přesto, ţe jeho knihy se týkaly spíše vzdělávání dospělých a ne přímo 
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manaţerů, jeho přístup byl natolik realistický, ţe ovlivnil i vzdělávání manaţerů. Jeho hlavní 

teze jsou: 

 Učící se řídí sám nezávisle. Má však podmíněnou představu, ţe bude závislý  

a bude učen. 

 Jednotlivec přichází s určitými zkušenostmi, coţ znamená, ţe v mnoha případech jsou 

si dospělí navzájem nejbohatším zdrojem poznání. Ve většině skupin dospělých se 

proto nachází široká škála zkušeností. 

 Jednotlivci jsou připraveni se učit, jestliţe cítí potřebu dosáhnout lepších výsledků 

v některých oblastech svého ţivota. 

 Dospělí se zpravidla neučí, aby se učili. Učí se proto, aby dovedli něco udělat, vyřešit 

problém nebo zlepšit svůj ţivot (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 27). 

 

Dva hlavní teoretické příspěvky Reginalda Revanse spojují v jistém smyslu učení 

Knowlese s dalším teoretikem a to s Davidem Kolbem. Revans upozornil na rozdíl mezi 

dvěma druhy učení. Programovými znalostmi a kladením otázek. Programové učení je učení 

něčeho, co se jiţ někdo jiný naučil. Informace potom čerpáme z knih, referátů, článků  

či přednášek. Oproti tomu kladení otázek je učení na základě vlastního uvaţování a činnosti. 

Podle Revanse kladou manaţeři větší důraz na řešení reálných problémů a to, co se při tom 

naučí, neţ o výuku teorie, kde jim někdo něco vykládá. Proto vytvořil vzdělávací systém, 

který nazval „učení akcí“. Taktéţ vytvořil teoretický základ učení, který je příkladem 

vědeckého přístupu. Pojmenoval ho „systém beta“. „Systém beta“ je zaloţen  

na shromaţďování údajů, vypracování teorie, experimentů, vyhodnocení výsledků 

experimentů, na jejichţ základě dochází k dopracování teorie. [9] 

  

 Učení akcí se stalo velmi populární oproti systému beta. Systém beta získal 

konkurenta v mnohem srozumitelnější zkušenostní teorii učení od Davida Kolba. Vypracoval 

Kolbův učební cyklus (schéma 2.3). Jeho hlavní přínos však spočíval hlavně v rozpoznání 

toho, ţe jednotliví jedinci se liší ve svých schopnostech učit se v různých stádiích učebního 

cyklu a pouţívají různé styly učení. Jsou to styly: přizpůsobivý, divergentní, asimilující  

a konvergentní. [9] 
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Schéma 2.2: Kolbův učební cyklus 

 

Pramen: Kubr a Prokopenko, 1996, s. 44 

 

 Styl přizpůsobivý klade důraz na jednání, plnění plánů a úkolů. Důleţitá je také účast 

na nových činnostech a akcích. Nositelé tohoto stylu se přizpůsobují změnám 

v bezprostředním okolí. Styl divergentní se vyznačuje dobrou schopností představivosti  

a rozeznávání významů a hodnot. Jeho nositelé se dokáţí dívat na věci z různých pohledů  

a jsou schopni si dát různé souvislosti do jednoho celku. Také si vedou dobře v situacích, 

které mají různé důsledky a je u nich potřeba vyuţití alternativních přístupů. Další stylem, je 

styl asimilující. Tento styl spoléhá na indukční myšlení a schopnost tvořit teoretické modely,  

v nichţ se nesourodá pozorování přizpůsobují do sjednocených modelů. Poslední styl 

konvergentní se soustřeďuje na specifické problémy a nalezení jejich jednoznačných řešení 

pomocí praktické aplikace idejí. [9] 

  

 Kolb definoval učení jako proces, v němţ vznikají znalosti prostřednictvím přetváření 

zkušeností. K přetváření dochází v průběhu učebního cyklu. Kolbova definice se ovšem 
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nevyjadřuje dosti jasně k základní otázce a to je, zda učení zahrnuje vedle vědění i konání. 

Autoři proto navrhují následující definici: „K učení došlo, jestliže člověk ví něco, co dříve 

nevěděl a může to prokázat, a umí udělat něco, co dříve neuměl“ (Prokopenko a Kubr, 1996, 

s. 45). 

 

 2.5.1 Aplikace cyklu a stylů učení  

  

Důleţité myšlenky hlavních teorií učení: 

 Manaţeři se chtějí učit věcem, které odpovídají jejich okamţitým potřebám (nebo 

potřebám blízké budoucnosti) vykonávat určitou činnost. 

 Nejefektivnější učební procesy jsou ty, které se soustřeďují na obsah práce manaţera. 

 Existuje ţádoucí učební cyklus, který je vhodný pro kaţdý případ učení – je to proces, 

v němţ manaţeři myslí a vyvozují závěry na základě praktické zkušenosti. 

 Jedinci se navzájem liší počátečním zájmem o učení a vůlí učit se procesem myšlení, 

který odpovídá jednotlivým stadiím cyklu učení. 

 Výsledné učení bude ovlivněno jak obecnou povahou managementu, tak povahou 

prostředí, které obklopuje kaţdého jednotlivce (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 46). 

 

Přínos aplikace cyklu a stylů učení: 

 Moţnost vytvářet příleţitosti k učení, které zahrnují celý cyklus učení (místo jeho 

dílčích částí) a navrhovat aktivity v rámci celého učebního programu, které studenty 

provedou celým cyklem. 

 Zvýší se tím moţnost navrhnout nebo vybrat příleţitosti a programy, které nejlépe 

vyhovují potřebám manaţerů nebo jejich preferencím pro určitý způsob učení. 

 Manaţeři lépe pochopí svůj vlastní proces učení. Tím se podaří naplnit cíl, který 

tradiční kurzy zpravidla zanedbávají – vznikne schopnost pokračovat v učení  

bez pomoci vzdělavatele (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 27). 

 

Honeyova a Mumfordova verze učebního cyklu a stylu pouţívá ještě jiné pojmy, které 

jsou podle Kubra a Prokopenka manaţerům o něco bliţší, protoţe se podobají jejich 

kaţdodenní práci. Jsou to pojmy: 

 Aktivista – učí se hlavně při aktivitách, při nichţ se můţe plně uplatnit. Jeho učení je 

na reálných dějích ne ze samostatných činností, jako je čtení a přemýšlení. 



17 

 

 Reflektor – učí se při aktivitách, u kterých si můţe zopakovat a vyhodnotit věci, které 

se jiţ staly a které se jiţ naučil. 

 Teoretik – učí se na modelech, koncepcích a teoriích. 

 Pragmatik – učí se při aktivitách, jejichţ podstata je nějakým způsobem spojena 

s problematikou a moţnostmi vykonávané práce. (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 47). 

 

 2.6 Lidé napomáhající osobnímu růstu manažerů 

  

 Manaţeři jsou při své práci neustále obklopováni lidmi, kteří je kladně či záporně 

ovlivňují v jednotlivých etapách učebního procesu a týká se obsahu, činností a i samotného 

procesu. Při prvním pohledu by se mohlo zdát, ţe velkou roli hraje nadřízený. Ten se však 

převáţně soustřeďuje na formální podporu, kterou věnuje systému manaţerského rozvoje  

a třeba také jeho hodnocení. Ve výzkumu bylo ověřeno, ţe manaţerům při učení daleko více 

napomáhají ostatní spolupracovníci svým neformálním přístupem. V sedmdesátých letech se 

v literatuře objevil ještě nový pomocník a tím byl studijní rádce (mentor). Myšlenka 

studijního rádce, jako starší uznávané osoby, začala být povaţována za hlavní moţný přínos. 

Často však byl pojem mentora mylně pouţíván za označení nadřízeného. Je to chyba, protoţe 

to co můţe nadřízený udělat pro své podřízené, se velmi liší od toho, co pro ně můţe udělat 

dobrý mentor. [9] 

  

 Osob, které mohou manaţerovi pomoci při učení je mnoho. Na pracovišti to jsou: 

 Nadřízení. 

 Profesionální poradci – externí i interní. 

 Studijní rádci. 

 Kolegové. 

 Podřízení. 

Mimo pracoviště to potom jsou: 

 Vzdělavatelé. 

 Autoři odborných prací. 

 Poradci. 

 Přátelé a známí. 

 Členové rodiny. 

 Konkurenti. 
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 Kolegové v dobrovolných asociacích. 

 Kolegové v externích kurzech 

 Studijní rádci (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 27). 

 

Schéma 2.3: Interakce v učení  

 

Pramen: Kubr a Prokopenko, 1996, s. 51 

 

 2.7 Metody vzdělávání 

 

 Hlavním nástrojem rozvoje zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, 

prohlubování anebo změny struktury a obsahu jejich profesní způsobilosti, a tím vlastně také 

příspěvkem k vyšší výkonnosti pracovníků i firmy jako celku, je podnikové vzdělávání.[11] 

  

 Základní rozdělení vzdělávacích metod je na pasivní a aktivní. U pasivních metod  

je vyuţíváno hlavně přednášek. Student není aktivně zapojen do výuky, jeho úkolem je 
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vstřebávat a zaznamenávat nové informace a poznatky. Oproti tomu aktivní metody 

vzdělávání je student aktivně zapojen do řešení různých problémů, zkouší zvládat stanovené 

situace nebo jsou jeho dosaţené znalosti ověřovány znalostními testy.[7] 

 

 Dále můţeme metody rozdělit na metody rozvíjející tvrdé a měkké znalosti  

a dovednosti. Tvrdé znalosti a dovednosti se získávají kombinací prvků aktivního a pasivního 

vzdělávání. Vyuţívá se přednášek, coţ představuje část teoretickou (pasivní vzdělávání)  

a na závěr přednášky můţe být test, který ověřuje získané znalosti (aktivní vzdělávání). 

Poslední dobou jsou také velmi oblíbené e-learningové kurzy, které jsou součástí aktivního 

vzdělávání.[7] 

 

 Oproti tomu kurzy pro rozvoj měkkých znalostí a dovedností představují rozvoj 

osobnosti manaţera, zvládání stresových a kritických situací, simulace konkrétních problémů, 

zisk odborných znalostí, nadání a postoje týkající se ekonomických, technologických, 

strukturálních a procesních aspektů práce manaţera. Do rozvíjení měkkých znalostí  

a dovedností patří mezilidské vztahy, práce s lidmi, komunikace a jednání. Mistrovství v této 

oblasti je předpokladem zvládnutí vůdcovské role. Rozdělení způsobu vzdělávání je ještě 

moţno udělat podle toho jestli je školitel externí (konzultační firmy jak na pracovišti, tak  

i mimo pracoviště) a interní (z řad zaměstnanců organizace).[7]  

 

Schéma 2.4: Metody vzdělávání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Zpracováno autorem  
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 2.8 Koncepce a složky manažerského rozvoje 

 

Manaţerský rozvoj je velmi sloţité téma plné koncepčních a praktických problémů. Je 

v něm zahrnuta problematika spletité a obtíţně dešifrovatelné podstaty manaţerské práce 

spolu s hledáním a vyuţíváním procesů, které usnadňují učení. Vyţaduje hluboké znalosti  

a pochopení toho, jak organizace fungují nebo jak se mění a způsobů, kterými můţe 

manaţerský rozvoj účinně přispívat a pomáhat v procesu organizačních změn. Hlavními 

přístupy a sloţkami celkového procesu manaţerského procesu jsou: vzdělávání a školení 

v kurzech, učení akcí, učení se ze zkušeností, plánování kariéry, organizační rozvoj, otevřené 

a distanční učení, sebevzdělávání a podnikové poradenství.[9] 

  

 Před zahájením vzdělávání je důleţité si poloţit otázky „jakým způsobem“ a „kým“ 

zabezpečit školení a dojít k výběru vzdělávacího subjektu, volbě typu, formy a samotné 

metody. Organizace se tedy ještě před zahájením vzdělávací akce musí rozhodnout, zdali 

bude vzdělávání realizovat interním způsobem, coţ znamená z vlastních zdrojů anebo zda 

vyuţije nabízených sluţeb externích vzdělávacích agentur. Podle Armstronga [1]  

se organizace stále více spoléhají na externí vzdělavatele nebo vzdělávací instituce. V praxi  

se však výběr samotného způsobu pokaţdé odvíjí od typu a poţadavků na konkrétní 

vzdělávací akci a také je potřeba zváţit výhody i nevýhody všech moţností.     

  

 V dalším kroku organizace zvolí typ vzdělávání. Buďto podnikové vzdělávání, jeţ se 

odehrává přímo na pracovišti, coţ znamená přímo v průběhu vykonávání pracovních činností 

(„on the job“) nebo vzdělávání probíhající mimo pracovní místo („off the job“) [11]. Dále 

organizace vybere nejvhodnější formu výuky a to tak, aby zvolená forma odpovídala cíli 

podnikového vzdělávání, ale taktéţ časovým a fyzickým moţnostem manaţera. Distanční 

formy vzdělávání jsou však limitovány na přenos poznatků. Doporučuje se proto forma 

prezenční, schůdná je i forma kombinovaná. Nakonec se organizace musí rozhodnout  

pro některou ze širokého výběru vzdělávacích metod. Níţe je uvedeno pár často pouţívaných 

metod podnikového vzdělávání. [9] 

 

 2.8.1 Vzdělávání a školení v kurzech 

  

 Rozdíl mezi výchovou, vzděláváním a školením není zcela jednoznačný. Programy, 

jejichţ výsledkem je formálně uznávaná kvalifikace, jako je MBA, jsou dlouhodobé a často se 



21 

 

označují jako manaţerské vzdělávání.  O proti tomu kurzy kratší, které nejsou zakončeny 

kvalifikační zkouškou, jsou zaměřeny spíše na odbornou a technickou vyspělost a jsou 

označeny jako programy pro školení manaţerů. 

 

 Cíle jednotlivých vzdělávacích a školících programů jsou různorodé a jsou následující. 

 

Nabývání vědomostí 

  

Na straně jedné se jedná o vědomosti specifické, týkající se konkrétního systému a 

postupů, uţívaných určitou organizací, ve které manaţer působí. Na straně druhé to mohou 

být vědomosti všeobecné, kam patří například znalost všeobecných trendů ekonomiky. 

Nabývání vědomostí se můţe týkat pouze určité manaţerské funkce jako je výroba či 

personalistika nebo můţe obsahovat několik různých oblastí. [9] 

 

Zvládání určitých technik 

 

Mezi zvládání určitých technik patří například jak provádět statistickou kontrolu 

kvality, jak zpracovávat plán, zpracovaní výkazu zisků a ztrát, vyhodnocení psychologického 

testu nebo vedení pohovoru se zaměstnancem. Zvládnutí technik lze velmi dobře 

vyhodnocovat, protoţe manaţeři sami po ukončení kurzu poznají, zda se skutečně naučili 

tomu, čemu předpokládali.[9] 

 

Rozvoj mezilidských vztahů a odpovídajících způsobů chování 

 

Tento cíl vzdělávání a výchovy je méně strukturovaný a výsledky jsou hůře měřitelné. 

Mezi hlavní sloţky této oblasti patří schopnost vést lidi, schopnost komunikovat, schopnost 

motivovat ostatní, umění jednat s lidmi, ovlivňovat je a přesvědčovat. Můţeme sem i zařadit 

sloţité dovednosti, jako je řízení probíhajících změn a transformačních procesů.[9] 

  

Rozvoj latentních schopností jedince 

 

Tato oblast je zaměřena na rozvoj vybraných individuálních schopností jedince. Jako 

příklad můţeme uvést posilování sebevědomí nebo tvůrčích schopností a programy zaměřené 

na rozvoj představivosti a strategického myšlení.[9] 
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Změna postojů, posilování angažovanosti 

 

Tato poslední kategorie je zaměřena na posilování pocitu sounáleţitosti manaţerů 

z různých míst a zastávaných funkcí v rámci velkých organizací. Patří sem „rozšiřování 

obzorů“ manaţerů nebo třeba napomáhání spolupráce muţů a ţen. [9] 

  

Cílové skupiny 

 

 Cíle jednotlivých programů se častokrát odlišují i tím, pro jakou cílovou skupinu 

posluchačů jsou určeny. Cílové skupiny můţeme rozlišit buď to ve smyslu postavení 

v hierarchii manaţerských funkcí anebo šířkou záběru funkcí, pro které mohou být 

nejpřitaţlivější. Některé kurzy se ještě rozlišují podle toho, zda jsou určeny pro manaţery 

z veřejnoprávního sektoru, ze sektoru sluţeb nebo pro manaţery z malých podniků. 

Otevřené a uzavřené vzdělávací programy 

  

 Označení otevřené nebo uzavřené vzdělávací programy jiţ napovídá, o jaký charakter 

kurzu se jedná. Kurzy otevřené jsou kurzy pro veřejnost a jsou k nabídce volně na trhu. 

Zpravidla organizovány externími subjekty. Zájemci se o nich mohou dozvědět 

prostřednictvím prospektů nebo katalogů. V dnešní době je nabídka těchto kurzů velmi široká 

a výběr je pro podniky časově náročný a také riskantní. Není totiţ zaručeno, ţe všechny 

přednosti budou také ve skutečnosti prokázány.[9] 

  

 Kurzy uzavřené nebo taky nazývané kurzy „šité na míru“ se liší podle toho, jak moc 

jsou přizpůsobeny potřebám organizace. Uzavřené kurzy jsou buď standardní, kde jsou 

všechna místa obsazena manaţery jedné organizace anebo naopak jsou to kurzy takové, které 

splňují naprosto konkrétní poţadavky na školení. Tyto konkrétní poţadavky jsou  

jak na strukturu programu, obsah a pouţité metody vzdělávacího procesu, tak i na pomůcky, 

které budou vyuţívány při výuce. Mezi těmito dvěma vyhraněnými formami typů kurzů, 

existují kurzy, které mají pevné daný program, ale na přání organizací mohou být doplněny  

o speciální cvičení. [9] 
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Podnikové programy 

  

 Některé podniky si vzdělávání pro manaţery zajišťují sami, kde jednotlivé lekce 

vedou zkušení profesoři manaţerských škol, podnikový poradci nebo jiní instruktoři, najmutí 

mimo firmu. V praxi se firmy liší tím, zda mají svá vlastní školící střediska nebo jestli 

vyuţívají hotelů či konferenčních center.[9]  

2.8.2 Učení akcí 

 

 Tato metodu vyvinul Regen Revanse a je povaţována za spojovací článek mezi 

formálními kurzy a získáváním zkušeností prací. Učení akcí je zaměřeno na hledání nových 

prvků a kladení uţitečných a objevných otázek v oblastech, kde převládá nevědomost, riziko  

a nejasnost. Manaţeři se učí jednat v nových a neobvyklých situacích tím, ţe se snaţí o řešení 

reálných problémů, které zatím nebyly vyřešeny. Učení akcí se nesnaţí tradiční vzdělávací 

kurzy nahradit, ale spíše se snaţí o vzájemné doplnění. [9] Učení akcí se řídí následujícími 

hlavními principy: 

 Soustřeďuje se na pracovní úkol. 

 Nevzdá se formální výuky, přestoţe uznává, ţe tato výuka nemůţe stimulovat 

zvídavost v nových oblastech. 

 Učení by mělo v manaţerovi vypěstovat schopnosti najít řešení a umět je specifikovat. 

 Vůle k učení se posiluje zejména pod tlakem naléhavých problémů (nebo při 

očekávání přitaţlivých příleţitostí). 

 Učí-li se manaţer novému chování, musí řešit skutečné problémy (zpravidla špatně 

specifikované). Musí vyuţívat stálou zpětnou vazbu, čelit určitým rizikům a platit daň 

za neúspěch. 

 Trvalé změny chování se dosáhne s daleko větší pravděpodobností díky přehodnocení 

zkušeností, získaných výměnou od ostatních manaţerů, neţ získávání nových 

vědomostí. 

 Úlohou lektora nebo moderátora je vytvářet podmínky, při kterých se manaţeři mohou 

navzájem učit a v učení jim pomáhat (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 55). 

 

Učení akcí má tři hlavní cíle: 

 Řeší problémy reálného ţivota. 

 Učí manaţery řešit problémy, které jsou nejasně formulované. 
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 Napomáhá rozvoji výkonných manaţerů tím, ţe jim pomáhá v přechodu od pasivního 

přijímání poznatků k učení aktivnímu (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 56). 

 

 

 2.8.3 Učení se ze zkušeností z pracovní činnosti 

 

Druhy učení, které by se měly přednostně vyuţít, aby k učení při práci docházelo 

mnohem více systematicky. Patří mezi ně: 

 

Práce přinášející nové výzvy 

 

Tato oblast představuje začínání nových činností, odstraňování potíţí a poruch a řešení 

krizových situací. 

 

Učení se od ostatních lidí  

 

Ostatní lidé představují pro manaţery vzory v chování a jednání. Tyto vzory mohou 

být v pozitivním, ale i v negativním smyslu.[9] 

  

Mimopracovní zkušenosti 

 

Jedná se o zkušenosti získané prováděním dobrovolně společensky uţitečné činnosti. 

Aby mohli být povaţovány jako zkušenosti slouţící k osobnímu rozvoji. Měly by splňovat 

alespoň pět z uvedených podmínek. Mezi tyto podmínky patří:  

 Řeší se případy, při kterých je úspěch a neúspěch očividný pro ostatní. 

 Řeší se situace ohroţení, které vyţadují dynamické převzetí vedení v době, kdy se 

manaţer ocitá osamocen a musí si sám umět poradit. 

 Pracuje se s novými, obtíţně zvládnutelnými lidmi nebo s velkým počtem lidí. 

 Pracuje se pod neobvykle silným tlakem. 

 Ovlivňují se lidé, činnosti a faktory, nad kterými manaţer nemá přímou pravomoc. 

 Vypořádáváme se se změnami, nejistotami a nejednoznačností. Řeší se neznámé a 

kontrole se vymykající události a paradoxy. 

 Manaţer se ujme vedení týmu v obtíţné situaci. 
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 Řeší se otázky, které mají převáţně strategický charakter nebo takové, které jsou 

z některých pohledů intelektuálně náročné. 

 Spolupracuje se s mimořádně výkonnými nebo nevýkonnými podřízenými. 

 Řeší se situace, kdy něco podstatného chybí (podpora vrcholového managementu, 

odpovídající zdroje, základní dovednosti nebo vědomosti) (Prokopenko a Kubr, 1996, 

s. 58). 

 

Konkrétní úkoly osobního rozvoje 

 

Bylo vyzkoumáno 88 úkolů osobního rozvoje, které jsou důleţité pro manaţery, kteří 

svůj osobní rozvoj opírají o zkušenosti. Úkoly jsou ještě rozděleny do pěti specifických 

skupin: 

1) Malé projekty a zahajování akcí, které vyţadují zejména přesvědčování, rychlé 

učení se novým věcem, práci pod časovým tlakem a spolupráci s novými lidmi. 

2) Menší zásahy a nápravná opatření, při nichţ se projeví potřeba budování týmu, 

individuální zodpovědnosti a práce pod tlakem nadřízeného, termínů a emocí. 

3) Drobné strategické úkoly, které vyţadují intelektuální přístup a schopnost ovlivnit 

ostatní. 

4) Práce v kurzech a koučování jiných. 

5) Mimopracovní aktivity vyţadující vůdcovské schopnosti a práci s novými lidmi. 

 

Po definování jednotlivých úkolů je dalším krokem přidělení konkrétních úkolů 

jednotlivým manaţerům. Jakmile jsou úkoly rozděleny, můţe začít osobní rozvoj, manaţeři se 

však nezačnou učit automaticky. Je totiţ dosti moţné, ţe manaţeři budou vyuţívat své minulé 

návyky a dovednosti. Pokud se však chtějí něčemu naučit, musí si uvědomit, ţe učením 

dochází k určitému posunu a tento posun zahrnuje rozšiřování nebo modifikaci minulého typu 

chování a také přejímání typů nových. [9] 

  

2.8.4 Plánování kariéry 

  

 Pro sladění manaţerského rozvoje a růstu kariéry je potřeba vzájemného propojení 

určitých činností. Mezi ně patří v první řadě systematické hodnocení a klasifikování prací 

 na základě jejich obsahu. Touto činností lze popsat pracovní náplň a rozdělit ji do skupin. 
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Vyuţívá se při tom modelů a standardů kompetencí. Další je systém hodnocení činností.  

V manaţerském rozvoji hraje důleţitou roli a to v poskytování informací o úrovni, kterou 

jedinec dosáhl a případně je také prostředkem, jak lze zjistit mezery v jeho kvalifikaci a tím 

určit poţadavky na jeho další rozvoj. Systém hodnocení předpokladů rozvoje představuje 

diskuzi na téma moţností rozvoje jednotlivých manaţerů. Výsledky diskuzí je třeba převést 

do reálných činů, kterými jsou například povýšení nebo rotace manaţerů. Pro hodnocení 

potenciálu se pouţívají testy, kterými se měří inteligence, rysy osobnosti, charakterové 

vlastnosti a další vlohy. Přehledy příležitostí rozvoje jsou moţné sestavit na základě 

předešlých tří činností a tvoří základ pro plánování kariéry a rozvoje. V přehledech jsou 

zahrnuti jedinci, kteří jsou povaţováni za potenciální kandidáty na posun na vyšší stupeň 

v průběhu několika let. Lidem v tomto přehledu je potom dána příleţitost dalšího rozvoje. [9] 

  

 Následující činností je plánování manažerských rezerv či plánování následníků. 

Hlavním prostředkem tohoto procesu je porada nebo konference vrcholového vedení. Tato 

porada je zaměřena na jedince, jejichţ jména jsou uvedena v přehledu manaţerského rozvoje. 

Cílem je uvedení do souladu hlavní strategie podnikání a předpokládané organizační změny 

s kvalitou a kvantitou manaţerů, které má organizace k dispozici. Poslední činností je pružné 

plánování kariér. V současnosti je kladen důraz na flexibilitu a adaptibilitu manaţerských 

funkcí. Tato skutečnost má velký vliv i na kariéru. Manaţeři musí mít svůj rozvoj naplánován 

tak, aby se s nimi dalo počítat pro širší škálu funkcí a to i pro funkce, u kterých se  

při plánování jejich kariéry původně nepočítalo. Volnější plánování kariéry taktéţ můţe 

znamenat, ţe jejich kariéra nebude spojena jen s jednou firmou. Tento fakt manaţerům 

umoţňuje udrţet si předpoklady pro nalezení případného nového zaměstnání. [9] 

 

2.8.5 Organizační rozvoj 

 

 Pojmem organizační rozvoj se označuje plánovitý proces organizačních změn, kterým 

organizace dosahuje svých strategických cílů. Patří sem hlediska jako organizační struktura, 

systém a postupy, hodnoty, kultura, styl managementu, týmová spolupráce a řešení konfliktů.  

Organizační rozvoj má několik etap. První etapa je většinou diagnostická, ve které se hledají 

odpovědi na otázky jako: 

 Kde se nacházíme nyní? 

 Kam se chceme dostat? 

 Jaké síly nám v tom pomáhají a jaké tomu naopak brání? 
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 Co musíme změnit, abychom byli schopni se tam dostat? (Prokopenko a Kubr, 1996, 

s. 61). 

 

 Ve druhé etapě se plánují jednotlivé kroky, aby bylo dosaţeno ţádoucích změn. To 

můţe představovat změnu struktury, systému nebo zavádění výchovně vzdělávacích 

programů. Cíle změn by měli zahrnovat následující: 

 Svobodnou a otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu. 

 Konstruktivní vyuţití konfliktů. 

 Zvýšení spolupráce mezi pracovními týmy. 

 Zvýšení důvěry mezi manaţery a zaměstnanci. 

 Podporu inovacím a podnikavosti. 

 Větší oddanost firmě a jejím cílům. 

 Zvýšené sluţby pro zákazníky. 

 Zlepšení kvality výrobků nebo sluţeb. 

 Zvýšenou věrnost rozhodujících zaměstnanců. 

 Sníţený počet pracovních sporů (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 61). 

 

     

Etapa třetí je realizační a je důleţitým procesem organizačního rozvoje. Na realizaci 

jednotlivých změn organizačního rozvoje bývá často sestaven speciální tým pracovníků. 

Náplní jejich práce však není problémy přímo řešit, ale napomáhat při řešení problémů. Často 

bývá pouţit termín „procesní poradenství“, protoţe se nejedná o obsahovou stránku jako je 

navrhování funkcí, ale proces mezilidských vztahů či řešení konfliktů. [9] 

 

Poslední čtvrtou etapou je závěrečné hodnocení a ustálení. Po dosaţení určených cílů, 

je vhodné provést průzkum mínění zaměstnanců zajistit tím zpětnou vazbu. Tímto můţeme 

potom získat měřítko spokojenosti, kvality nebo posouzení fluktuace zaměstnanců. Jestliţe 

cíle byly dosaţeny při plné spokojenosti managementu, je potřeba zajistit, aby dosaţené 

výsledky nebyly následovně opět ztraceny. Průkopník této metody, Richard Beckhard, uvedl 

charakteristiky úspěšného programu organizačního rozvoje.[9] Jsou to tyto charakteristiky: 

 Jedná se o plánovitý program, který se týká celé firmy nebo jejich relativně 

samostatných částí, 

 Jeho úkolem je dosáhnout konkrétních strategických cílů. 

 Vrcholový management je zavázán k plné podpoře tohoto programu. 
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 Program se realizuje za určitý čas. 

 Program se od samého začátku zaměřuje na akci. 

 Důraz se klade na změny postojů, vnímání a chování, jakoţ i na strukturu a systémy. 

 Opíráme se o proces učení ze zkušeností. 

 Program je realizován skupinami pracovníků na různých stupních řízení (Prokopenko 

a Kubr, 1996, s. 63). 

 

2.8.6 Otevřené a distanční učení 

 

 Díky otevřenému a distančnímu učení mohou manaţeři studovat v čase a v místě, 

které jim nejlépe vyhovuje a jelikoţ jsou tyto  kurzy vykonávány  při práci, jsou pro manaţery 

stále více atraktivní. Učení otevření je definováno jako systém odstraňující zábrany, které 

některým lidem znepřístupňují studium. Zábrany jsou dvojího druhu. První jsou 

administrativní, které jsou představovány tím, ţe se student musí účastnit studia osobně  

na určitém místě a čase a musí kurz ukončit za předem stanovenou dobu. Druhý druh zábran 

jsou zábrany studijní. Tyto zábrany jsou představovány například tím, ţe přijetí do kurzu je 

podmíněno jiţ určitou předem získanou minimální kvalifikací anebo je problém v nedostatku 

přizpůsobivosti, týkající se učebních cílů, pouţitých metod či návazností. [9] 

  

 Distanční učení má následující charakteristiky: 

 Oddělení učitele a studenta. 

 Vztah s vzdělávací nebo školící institucí, který odlišuje tento proces od naprosto 

samostatného studia jednotlivce. 

 Pouţíván různých druhů komunikačních prostředků, které spojují studenta se 

vzdělávacím týmem. 

 Vyuţití dvoucestné komunikace tak, aby student i učitel získali přínos z dialogu. 

 Studium je především individuální, ale odehrává se občas ve skupinkách. (Prokopenko 

a Kubr, 1996, s. 64). 

 

2.8.7 Sebevzdělávání 

 

 Tato metoda manaţerského rozvoje oproti ostatním metodám není úzce zaměřena a 

tudíţ manaţerům umoţňuje vyuţívat širokou škálu moţností. Větší pruţnost a svoboda při 

výběru vyţaduje na druhé straně zase větší míru ukázněnosti a silné vůle pro dokončení 
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programu ve stanoveném termínu. Zde se hodí jedno přísloví týkající se studia: „Hodnoty, 

které získáte sebevzděláváním, jsou přímo úměrné mnoţství času a úsilí, které do něj vloţíte“. 

Kaţdý člověk, který se rozhodl pro sebevzdělávání, musí být ještě před zahájením dostatečně 

namotivován a měl by si zodpovědět několik otázek, které mu prozradí, zda je schopen 

absolvovat zvolený program.[9] Jsou to následující otázky: 

 Mám potřebné časové rezervy, které jsou tímto programem denně nebo týdně 

vyţadovány? 

 Jsou moje osobní a profesionální závazky natolik pod mou kontrolou, aby mi 

dovolovaly splnit poţadavky rozvrhu? 

 Jaké jsou moje zkušenosti s minulými aktivitami samostatného rozvoje obecně, 

například výsledky mých minulých předsevzetí pokud jde o ranní rozcvičku či 

vhodnou dietu? 

 Jaká je moje motivace pro sebevzdělávání? Chci ho absolvovat z vlastní vůle nebo na 

něčí nátlak? Chci tento způsob učení zvolit proto, ţe za dané situace je to pro mě 

jediná reálná cesta, jak se něčemu novému naučit? (Prokopenko a Kubr, 1996, s. 65). 

 

2.8.8 Podnikové poradenství 

 

 Původní role podnikového poradenství byla úplně jiná neţ dnes. Poradci dávali rady, 

jak řešit konkrétní problémy a nezbývali se manaţerským rozvojem a školeními. Dnešním 

přístupem je, ţe manaţer se stává aktivním účastníkem, který spolupracuje s poradcem. Sdílí 

spolu své myšlenky, znalosti, informace a probíhá mezi nimi zpětná vazba. Poradenská praxe 

vytvořila široký výběr metodologických přístupů. Manaţeři si z nich mohou vybrat takovou 

alternativu, která se nejvíce hodí k jejich osobním, organizačním a učebním cílům. 

Konzultacemi taktéţ manaţeři mohou zjistit své potřeby školení a také konzultace mohou 

pomoci při tvorbě interních a externích programů týkajících se manaţerského rozvoje. 

Poradenství je v dnešní době taktéţ provozováno v podobě externích nebo na míru 

připravených kurzů. [9] 

 2.9 Měření efektivity podnikového vzdělávání  

 

 Aby vůbec mohlo k  porovnání výsledků vzdělávací akce, následnému hodnocení  

a změření efektivity vůbec dojít, je nejprve nutné stanovit hodnotící kritéria. Jak však říká 

Koubek a kol.[4] „jsou kvalifikace a vzdělání jakožto kvalitativní charakteristiky obtížně 
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kvantifikovatelné a jejich úroveň nebo velikost změny lze zjistit jen nepřímo“. Armstrong [1] 

popisuje 4 hodnotící kriteria. Úroveň 1 reakce – zkoumá, jak účastníci na toto vzdělávání 

reagují, zkoumá se tedy spokojenost bezprostředního zákazníka. Úroveň 2 hodnocení 

poznatků – na této úrovni získáváte poznatky o tom, do jaké míry byly splněny cíle učení.  Je 

třeba zjistit, kolik znalostí si účastníci osvojili, jaké dovednosti si osvojili nebo zlepšili,  

a pokud je to vhodné, do jaké míry se u nich změnily jejich postoje v ţádoucím směru. 

Úroveň 3 hodnocení chování – hodnotí, do jaké míry se po návratu účastníků na pracoviště 

změnilo jejich chování, do jaké míry absolventi vzdělávání uplatňují získané znalosti, 

dovednosti a postoje při výkonu práce. Úroveň 4 hodnocení výsledků – poskytuje základnu 

pro posouzení prospěšnosti vzdělávání z hlediska jeho nákladů“. Tato čtyři kritéria doplňuje 

Tureckiová [11] kritériem, kterým říká, ţe vliv má i vzdělávací akce na rozvoj firemních cílů  

a na ţivot širšího vnějšího prostředí. 

 

Samotná efektivita podnikového vzdělávání je ovlivňována řadou faktorů, mezi ně patří: 

 Klíčové postavy systému podnikového vzdělávání, jejich vliv na systém a hlediska, 

podle nichţ posuzují efektivitu celého procesu vzdělávání (objektivita a subjektivita 

hodnotitelů, jejich způsobilost a kritéria hodnocení). 

 Proces identifikace vzdělávacích potřeb a výběru priorit potřeb vzdělávání, včetně 

vyhodnocení efektivity výběru priorit. 

 Úroveň zpracování koncepce a plánů vzdělávání (vztah vzdělávacích potřeb  

a formulovaných cílů). 

 Kvalita zpracování vzdělávacího projektu (návaznost na koncepci vzdělávání). 

 Výběr typu vzdělávání. 

 Výběr forem a metod vzdělávání. 

 Výběr a diagnóza účastníků vzdělávání. 

 Kvalita provedení vzdělávací akce (poměřovaná cílem) a zohlednění vlivu vnějších 

podmínek. 

 Odborná připravenost (včetně didaktické a osobní způsobilosti) vzdělavatelů. 

 Kvalita vyhodnocení průběhu a způsob ověřování výsledků 

 Monitoring (průběţné sledování) a uskutečnění změny v systému (Tureckiová, 2004, 

s. 106). 
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 S efektivitou podnikového vzdělávání a jejím měření je propojeno také zvaţování  

o pouţitých nástrojích a metodách hodnocení, respektive technik sběru dat, slouţících 

k hodnocení efektivity podnikového vzdělávání. K nejčastějším metodám a technikám sběru 

dat patří dotazníky, rozhovory, pozorování průběhu vzdělávací akce, testy, osobní záznamy  

o účastnících či portfolio prací účastníka. Dále pak expertní hodnocení (supervize), statistické 

záznamy výkonů hodnocení, zpětná vazba skupiny nebo sebehodnocení. Efektivitu 

podnikového vzdělávání, respektive její ekonomickou eficiencí (poměr nákladů a výnosů) lze 

měřit například pouţitím metody ROI (return of investmen – návratnost investic) 

(Tureckiová, 2004, s. 107). 

 

2.9.1 Podmínky úspěšného vzdělávání 

 

1. Analýza vzdělávacích potřeb  

V první fázi organizace určí, jaké kompetence jsou potřeba pro vykonávání kaţdé profese, a 

porovná úroveň poţadovaných kompetencí s disponovanou úrovní kompetencí u pracovníků. 

Rozdíl se potom nazývá vzdělávací potřebou [2].  

 

2. Plánování (+ 3. Realizace)  

V druhé, plánovací fázi je sestaven plán vzdělávání a jsou určeny priority vzdělávacího 

procesu. Výsledkem této fáze je odpověď na to, „jaké vzdělávací potřeby budou saturovány 

přednostně; v jakém rozsahu a jakými způsoby (formami a metodami) bude podnikové 

vzdělávání realizováno; jaké bude jeho personální, materiální a finanční zajištění“ 

(Tureckiová, 2004, s. 101-102). Slovy Koubka, Hüttlové a Hrabětové [4]: „Dobře 

vypracovaná plán podnikového vzdělávání pracovníků by měl odpovědět na následující 

otázky: jaké školení má být zabezpečeno, komu, jakým způsobem, kým, kdy, kde, za jakou cenu 

(s jakými náklady)“.  Po tom můţe být zahájena třetí fáze procesu podnikového vzdělávání, 

kterou je realizace. 

 

4. Hodnocení  

 V poslední fázi vzdělávacího procesu dochází jiţ k samotnému hodnocení výsledků 

jednotlivých vzdělávacích akcí. Ty jsou porovnávány se stanovenými cíli, za účelem zjištění 

efektivity procesu vzdělávání.  
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3. Charakteristika vybraného problému 
 

 

Cílem této kapitoly je popsat metody a postupy, které byly pouţity pro zpracování 

zvoleného problému. Zvoleným problémem mé práce je zjistit, které z manaţerských 

dovedností jsou pro podnik, který jsem si vybral, klíčové a jakým způsobem probíhá jejich 

rozvoj. Konkrétně bych se chtěl zaměřit na vzdělávání a rozvoj manaţerů. Dílčím cílem mé 

práce je také zhodnocení podnikového vzdělávání a to ze dvou pohledů. První pohled je  

ze strany samotných manaţerů, kteří jsou hlavními účastníky podnikového vzdělávání. Tento 

pohled bude představovat osobní přínos, který z absolvovaných akcí pociťují. Druhým 

pohledem je pak stránka ekonomická. Konkrétně náklady spojené se zajišťováním 

vzdělávacích a rozvojových akcí, které jsou součástí vzdělávacího procesu v organizaci.  

 

 Jistě by se hodilo říci pár slov o organizaci, jejíţ systém vzdělávání a rozvoje 

manaţerů budu hodnotit a analyzovat, ale bohuţel musím respektovat její přání a ponechat 

její jméno a informace o ní neuvedeny. Uvedu jen to, ţe organizace se pohybuje na trhu 

s energiemi. 

 

 3.1 Výzkumné hypotézy 

 

 Jak jiţ bylo v předchozí kapitole nastíněno, rozhodl jsem se moji práci zaměřit na 

vzdělávání a rozvoj manaţerů v organizaci a to ze dvou různých pohledů. A to pohledem 

manaţera, jaký on sám vidí přínos ze vzdělávacích akcí a jestli je povaţuje za přínosné při 

zlepšování svých stávajících znalostí a dovedností a taktéţ při rozvoji znalostí a dovedností 

nových. A dále také z pohledu organizace, jestli zdroje investované do rozvoje a vzdělávání 

jsou vynakládány účelně a jsou naplňovány cíle, kterých chce organizace v dané oblasti 

dosáhnout. Zvolil jsem proto tyto hlavní hypotetické otázky:  

 

1) Které dovednosti manaţeři v organizaci vyuţívají a jakým způsobem je prováděno 

vzdělávání a rozvoj manaţerů?  

 

2) Jaká je efektivita vzdělávacího procesu za rok 2011?  
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 3.2 Metody analýzy dat 

 

3.2.1 Analýza interních dokumentů 

 

Interními dokumenty mám na mysli dokumenty týkající se vzdělávání a rozvoje manaţerů 

v organizaci. Potřebné materiály mi byly zapůjčeny od personalisty organizace. Na základě 

těchto materiálů byla provedena analýza a to informací týkajících se informací o typech 

jednotlivých vzdělávacích akcí, dále o jejich obsahu, údaje o počtu účastníků, harmonogram  

a ekonomická data, která představují výdaje, které organizace musela vynaloţit na realizaci 

těchto vzdělávacích a rozvojových akcí pro manaţery. Poté na základě analýzy těchto 

materiálů zodpovím stanovené výzkumné otázky.   

 3.2.2 Rozhovor 

 

 Jednou z metod, které jsem při vpracovávání praktické části mé bakalářské práce 

vyuţil, byl rozhovor. Rozhovor jsem prováděl s manaţery vybrané organizace. Konkrétně 

jsem si vybral „rozhovor pomocí návodu“1. Tento typ rozhovoru jsem zvolil z důvodu toho, 

ţe jsem jiţ předem věděl, na jaká témata se bude zaměřovat a jakým směrem se bude 

rozhovor ubírat. Rozhovor sice má stanovenou určitou osnovu, ale jinak bude celý proces 

získávání informací velmi pruţný a neformální. Rozhovor se bude provádět v průběhu měsíce 

března a to s deseti manaţery a s kaţdým zvlášť, v místě jejich pracoviště a v dnech a časech, 

které budou manaţerům vyhovovat. Kvůli časovému nedostatku manaţerů rozhovor nebude 

trvat déle neţ 60 minut. Kaţdý z dotázaných měl moţnost náš rozhovor ukončit dříve neţ  

ve stanovenou dobu nebo dokonce mohl i mnou poloţenou otázku odmítnout odpovědět. 

Všem účastníkům byla taktéţ přislíbena absolutní anonymita a diskrétnost. Rozhovor byl 

hlavně zaměřen na hodnocení manaţerů průběhu vzdělávacích akcí, struktury a věcné náplně. 

Taktéţ byl zaměřen na spokojenost, moţná negativa a návrhy, které by vedly ke zlepšení. 

  

 
 

  

 

                                                 
1
 „Rozhovor pomocí návodu“ je jedním z kvalitativních typů rozhovorů, které rozlišuje Hendl (viz Hendl 2008).  
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4. Analýza získaných údajů  
 

V předchozí kapitole jsem uvedl metody a postupy, které jsem pouţil pro sběr  

a analýzu dat. V této kapitole se jiţ zaměřuji na konkrétní fakta týkající se vzdělávání 

manaţerů v organizaci a to na jaké dovednosti je vzdělávání zaměřeno a jakými interními  

a externími metodami je prováděno. Dále pak hodnocení manaţerů vzdělávacích akcí, osobní 

přínos a přínos pro organizaci. V závěru pak bude následovat vyhodnocení a doporučení 

změn, v případě zjištění nevhodných postupů. Kapitola je rozčleněna na tematické části, které 

odráţí jednotlivé hypotetické výzkumné otázky. První část tedy pojednává o vzdělávacích 

programech pro manaţery, druhá o přínosu těchto programů pro manaţery a třetí se týká 

vynaloţených finančních nákladů na realizaci vzdělávání manaţerů za rok 2011. 

   

 4.1 Na jaké dovednosti je zaměřeno vzdělávání? 

 

 V organizaci, kterou jsem si vybral jako předmět mojí práce, probíhá vzdělávání  

a rozvoj zaměstnanců na všech úrovních. To znamená, ţe jsou školeni a vzděláváni manaţeři, 

ale také dělníci a řádoví administrativní zaměstnanci. Jak jiţ však bylo naznačeno výše, 

předmět této práce je ale pouze vzdělávání a rozvoj manaţerských pracovníků.  

Proto následující kapitoly pojednávají převáţně pouze o vzdělávacích akcích a programech, 

které jsou zaměřeny na vzdělávání a rozvoj manaţerů. V roce 2011 se mnou zvolená 

organizace zaměřovala hlavně na zvyšování odborné způsobilosti v oblasti energií  

a elektrotechniky. Zanedbáván nebyl, ale ani rozvoj měkkých dovedností jako jsou 

komunikace, sociální dovednosti, rozvoj osobnosti a týmová práce.  Tvrdé dovednosti jsou 

odborné a souvisí s určitou činností, např. školení pro manaţery dle odborného zaměření, 

školení mistrů, účetních, práce na PC Mezi tvrdé dovednosti podporované organizací patří 

také vzdělávání jazyků. Konkrétně se organizace zaměřuje na anglický a německý jazyk. 

Organizace se taktéţ zaměřuje na dobré mezilidské vztahy a teambuilding, coţ se snaţí 

realizovat vícedenními akcemi spojenými s různými přednáškami či workshopy.  

 4.2 Vzdělávání v organizaci 

 

 Vzdělávání v organizaci je zajišťováno vzdělávání dvěma základními způsoby. První 

způsob většinové převládá. Jde o formu zajišťování vzdělávání, kdy si firma najímá externí 

agentury nabízející vzdělávací kurzy, přednášky nebo školitele, ale také firmy zajišťující 
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odbornou způsobilost a přezkoušení. Dále pak firma posílá své zaměstnance na konference či 

na odborné semináře anebo si vybírá z nabídky semestrálních kurzů vysokých škol. Druhým 

způsobem je pak způsob interního zajišťování vzdělávání, kdy firma vyuţívá své vlastní 

zdroje. Příkladem je například sestavování adaptačních plánů, podporování zaměstnanců  

v samostudiu, seberozvojových programech či pořádání podnikových a mezipodnikových 

akcí v rámci teambuildingu.  

  

 4.3 Činnosti zahrnuté ve vzdělávání  

 

 Komplexní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

 Vzdělávání povinné ze zákona. 

 Adaptace v průběhu zkušební doby.  

 Prohlubování dovedností a zvyšování kvalifikace.  

 Teambuilding. 

 

 Komplexní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: Cílem této činnosti vzdělávání  

a rozvoje manaţerů je zajistit takové vzdělávací programy, školení, kurzy, přednášky, 

odborné semináře a studijní materiály pro samostudium, aby kaţdý z manaţerů ve společnosti 

měl pro svou pracovní pozici dostatečné dovednosti a kvalifikaci. Organizace bere v potaz 

vzdělávání jako celek. Nejde jenom o to vybrat vhodnou metodu pro zvyšování kvalifikace  

a dovedností, ale i o to manaţery stimulovat, motivovat a taktéţ zajistit pro manaţery vhodné 

podmínky pro jejich vzdělávání.  

 

 Vzdělávání povinné ze zákona: Do této oblasti patří povinné zajištění odborné 

způsobilosti podle vyhlášky. Dále pak školení a prověrky bezpečnosti a kontrola způsobilosti 

řídit automobil. 

 

 Adaptace při zkušební době a po zkušební době: Přijímání nových manaţerů je 

doprovázeno testy a pohovory na ověření potřebné kvalifikace a dovedností manaţera. 

V průběhu zkušební doby je manaţer podroben plánu adaptace, který napomáhá  

ke snadnějšímu zapracování se na nové pozici a zároveň slouţí jako kontrola, zda 

zaměstnanec dostatečně vyhovuje podnikovým potřebám. Případně je pak dále doškolován  
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a rekvalifikován. Po dokončení adaptační fáze je manaţer schopen plně a samostatně 

vykonávat přidělenou funkci.  

  

 Prohlubování dovedností a zvyšování kvalifikace: Organizace se snaţí o zvýšení 

kvalifikace a prohlubování dovedností několika způsoby. Prvním způsob je povinné 

vzdělávání, kdy organizace a aspekt práce vyţaduje zvýšení kvalifikace či prohloubení určité 

dovednosti. Zaměření a formu vzdělávacího programu pak určuje a zajišťuje organizace, 

vzdělávání je prováděno v rámci pracovní doby. Druhou moţností je potom ta, ţe manaţer 

sám chce na základě vlastní iniciativy nebo si myslí, ţe by mu další vzdělání pomohlo při 

provádění své práce. V tomto případě si manaţer sám vybere zaměření programu a zajistí si 

tuto sluţbu u vysoké školy nebo jiného externího poskytovatele vzdělání. Personalista 

organizace potom zváţí podaný návrh manaţera, a pokud usoudí, ţe je dodatečné navýšení 

kvalifikace či dovednosti prospěšné ke zvýšení efektivity při výkonu jeho práce, je 

podporován tím, ţe je mu poskytnuto potřebné volno na studium nebo jsou mu proplaceny 

některé z nákladů.  Pokud personalista usoudí, ţe další vzdělání není potřebné, můţe si  

ho samozřejmě zaměstnanec vykonat na vlastní náklady a ve svém volném čase. 

 

 Teambuilding: Jak jiţ bylo psáno výše, organizace se zaměřuje na dobré vztahy na 

pracovišti a teambuilding, coţ je zvláštní forma vzdělávání, konkrétně záţitkového 

vzdělávání. Je učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné 

překonávání úkolů a výzev. Organizace pro účely teambuildingu vytvořenou speciální 

dvoudenní akci v přírodě a to v CHKO Moravský kras, kde jsou punkevní jeskyně a hlavně 

propast Macocha. Aktivity zde prováděné jsou navrţeny tak, aby zlepšily týmový výkon  

a spolupráci mezi zaměstnanci firmy, nástroj k zlepšení vztahů na pracovišti, uvědomění si 

rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pracovního procesu. Ještě se kaţdoročně na 

konci prázdnin odehrává sportovní mezi firemní akce, kde se setkávají všichni zaměstnanci. 

 

 4.4 Externí metody vzdělávání v organizaci 

 

 Vyuţívání externích metod v organizaci převládá, vlastního školitele organizace nemá, 

protoţe celkový počet všech vzdělávacích akcí není v takovém objemu, aby se 

z ekonomického hlediska vyplatilo místo školitele zřizovat. Druhým důvodem je i fakt, ţe 

organizace dostává spousty nabídek od externích vzdělávacích institucí a tudíţ nemá  
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o vzdělávací programy nouzi. Záleţí pak jen na organizaci, který z nabízených programů si na 

základě svých poţadavků vybere. Tyto nabídky se převáţně týkají zajištění odborné 

způsobilosti v elektrotechnice, kterou musí firma zajišťovat u svých zaměstnanců 1x za dva 

roky a dále pak např. školení o změnách trendů na trhu energií. Školení probíhá formou 

přednášky zakončenou testem, po jehoţ absolvování obdrţí zaměstnanec certifikát o odborné 

způsobilosti. Další z nabízených programů, které organizace vyuţívá je vzdělávací program 

pro vedoucí pracovníky na různá témata týkající se oborového zaměření organizace. Tento 

program bývá formou přednášek a workshopů spojených z diskuzí. V ceně bývají i studijní 

materiály a občerstvení. Jednou ročně je také organizace povinná poslat své zaměstnance  

na bezpečnostní prověrky realizované školením a závěrečnou prověrkou. Poslední 

z nabízených moţností, které organizace vyuţívá, jsou odborné konference a semináře, které 

probíhají formou přednášek a diskuzí. 

 

 V předchozím odstavci jsem se zabýval moţnostmi externího vzdělávání, na které 

firma od externích školitelů dostává nabídky. Struktura těchto programů je jiţ předem pevně 

stanovená a není téměř ţádná moţnost nějakého individuálního přizpůsobení poţadavkům 

manaţera či organizace. Nyní se zaměřím na vzdělávací akce, které si organizace sama 

objednává u externích školitelů na základě vlastních poţadavků a případně přizpůsobuje podle 

svých potřeb. Tyto metody jsou především vyuţívány při zlepšování manaţerských měkkých 

dovedností. Při výuce těchto dovedností organizace klade důraz především na oblasti jako 

komunikační problémy, poskytování zpětné vazby, umění hodnocení, asertivita, motivace, 

týmová spolupráce a její zlepšování, zvládání konfliktních a stresových situací. Vzdělávání 

těchto dovedností probíhá především prostřednictvím přednášek a jako doplňující část bývá 

simulace modelových situací, brainstorming či případové studie a následná diskuze. Mezi 

další oblasti spadající pod externí vzdělávání patří jazykové kurzy zaměřené na anglický  

a německý jazyk. Manaţeři dochází 2x týdně do jazykového centra, kde se formou aktivní 

výuky učí odborné znalosti jazyků. Organizace dále ještě vyuţívá sluţeb statistické školy. 

Manaţeři mohou navštěvovat semestrální kurz statistiky, který je formou klasické prezenční 

formy vzdělávání typické pro vysoké školy, coţ znamená přednášky, cvičení a závěrečný test 

pro ověření získaných znalostí. Manaţeři při své práci vyuţívají programy jako je Microsoft 

Word a Excel, ale i jiné odborné aplikace a jelikoţ znalosti těchto programů u manaţerů byly 

velmi různorodé, rozhodla se firma zavést kurz práce na PC, který má zajistit vyšší odbornost 

práce s těmito programy. 
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 4.5 Interní metody vzdělávání v organizaci 

 

Oproti metodám externím jsou některé metody interního vzdělávání spojeny  

s vynaloţením pouze minimálních nákladů, jelikoţ je při nich vyuţíváno interních 

zaměstnanců a interních zdrojů. Mezi interní formy vzdělávání v organizaci patří podpora 

samo vzdělávání. Podpora ve smyslu, ţe organizace přispívá na náklady s tímto spojené, jako 

jsou knihy, výuková CD atd. Zaměstnanci taktéţ mohou vyuţít konzultace ohledně 

samovzdělávání s personalistou. Organizace se formou interního vzdělávání snaţí  

o teambuiding a o tvorbu dobrých vztahů na pracovišti. Toho se firma snaţí dosáhnout 

firemními akcemi pro zaměstnance jako je bowling nebo tenis. Na konci prázdnin se ještě 

koná velká mezifiremní akce, kde se setká management s ostatními zaměstnanci. Hraje se 

fotbalové utkání, probíhá grilování a další společenské aktivity. Není to vzdělávání jako 

takové, ale myslím si, ţe jistou formu vzdělání tyto aktivity představují. Vyuţití interních 

metod vzdělávání ve firmě není příliš rozvinuté, převládá většinové vyuţití metod externích. 

Tento fakt je hlavně z důvodu toho, ţe organizace patří do kategorie středních podniků  

a nemá tudíţ takové zázemí a prostředky pro tvorbu vlastních školících programů a center. 

  

Graf 4.1: Typy vzdělávání a jejich oblíbenost u manaţerů 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                      Pramen: Zpracováno autorem  
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 4.6 Přínos vzdělávacího procesu pro manažery 

  

 Přínos je pro kaţdého manaţera ze vzdělávací akce různý. Je to zapříčiněno jejich 

různým přístupem, úsilím, pílí, ale taky předchozími znalostmi a zkušenostmi. Na druhou 

stranu však také nesmíme všechnu zodpovědnost za celkový přínos ze vzdělávacího procesu 

hodit jen na účastníka. Důleţité je i to, jaký má ke vzdělávání přístup organizace, jaké je 

pracovní prostředí či jestli vytváří pro své zaměstnance kvalitní moţnosti pro vzdělávání. 

Podobný názor má i Michael Armstrong [8], který ve své knize uvedl, ţe úspěšnost programu 

rozvoje manaţerů závisí na tom, do jaké míry se v něm budou angaţovat všechny úrovně 

řízení. Mnou vybraná organizace se přičinila minimálně svým systematickým přístupem  

a mnoţstvím moţností ke vzdělání. Přístup jednotlivých manaţerů lze jen velmi těţko zjistit, 

ale to ani není cílem této práce. 

  

Graf 4.2: Jak hodnotíte přínos Vaší účasti na vzdělávacích akcích?  (Otázka č. 6) 
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Pramen: Zpracováno autorem  

 

 Nyní se podíváme na to, jak hodnotí vzdělávání v organizaci sami manaţeři. Odpovědi 

všech dotázaných respondentů nebyly vţdy stejnorodé, ale obecně jejich hodnocení můţeme 

shrnout jako pozitivní, coţ znamená, ţe vzdělávání hodnotí jako přínosné. Zlepšování se  

v oblasti komunikace, poskytování zpětné vazby, umění hodnocení, asertivity, motivace, 

týmové spolupráce, zvládání konfliktních a stresových situací, znalosti z oblasti 

elektrotechniky a energií jim napomáhá v usnadnění jejich práce a tím i k lepšímu dosahování 

lepších pracovních výkonů a tím i dosahování podnikových cílů. Zaměření organizace je  
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na elektrotechniku a energie a vzdělání v tomto oboru jim usnadňuje lepší pochopení  

a proniknutí do  této problematiky a to jim umoţňuje vykonávat svoji práci lépe. Moţnost 

zdokonalení se v cizích jazycích jako je angličtina a němčina je manaţery taktéţ vítána, 

jelikoţ často komunikují se zahraničními obchodními partnery a vlastníci firmy nejsou české 

národnosti. Zároveň je to pro ně samozřejmě i osobním přínosem. Podporu sebevzdělávání 

vidí jako vstřícný krok, ale většina přiznala, ţe na osobní rozvoj a vzdělávání jiţ nemá příliš 

volného času. Nejhůře byly hodnoceny tematické přednášky, semináře a moţná trochu 

překvapivě výuka práce na PC. Poslední oblast, která je součástí systému vzdělávání je 

teambuilding a podpora dobrých vztahů mezi zaměstnanci. Manaţeři společné zaměstnanecké 

akce hodnotí jako příjemné zpestření a taktéţ jako podporu dobrých vztahů a tudíţ příjemné 

pracovní atmosféry. Ovšem jako součást vzdělávání to hodnotí jako neúčelné.  

  

 Kdybych měl získané údaje krátce vyjádřit i v číslech tak téměř 80% z manaţerů,  

se kterými jsem dostal moţnost provést rozhovor, se domnívá, ţe poznatky a znalosti 

z jednotlivých vzdělávacích akcí určitě uplatní v praxi. Zbylá část je dle svých odpovědí 

upotřebí jen částečně. Pokud by měli zmínit, co jim na vzdělávání v organizaci vyloţeně vadí 

tak se shodlo téměř 50% hodnotících v tom, ţe nachází nevýhodu v podobě toho, ţe musí 

zameškanou práci dohánět a také, ţe mají tím pádem méně osobního volna.  

 

 4.7 Hodnocení procesů vzdělávání v organizaci 

 

 Zjistili jsme, ţe hodnocení vzdělávacích procesu z pohledu manaţerů je pozitivní  

a nyní se podíváme, jestli systém splňuje i doporučení z pohledu literatury psanou odborníky. 

Vzdělávání manaţerů organizaci je v mnoha oblastech realizováno v souladu se současnými 

vývojovými trendy a je hodně zaměřeno na měkké dovednosti, které zajišťují schopnost 

úspěšné komunikace a spolupráce s různými typy lidí. Pokud však vezmeme v potaz strukturu 

a samotnou realizaci výcvikových kurzů a školení a vyuţijeme rady Palána [8], který 

povaţuje za nejučenější výcvikové semináře s týmovou prací a maximálním mnoţstvím 

praktických aplikací, tak vzdělávací programy, které preferuje organizace, je 50% času 

tvořeno přednáškou, 30% diskuzí a pouze 20% je věnováno akci či proţitku. Proto aspoň 

podle Palána by tyto vzdělávací projekty neměli být velmi účinné.  
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Graf 4.3: Struktura jednotlivých vzdělávacích akcí podle manaţerů (Otázka č. 4) 
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Pramen: Zpracováno autorem  

 

Pokud se podíváme sled jednotlivých kroků ve vzdělávání, tak organizace dodrţuje 

fáze blíţe popsané v kapitole 2.8.1. Kdy nejdříve byla identifikována potřeba vzdělání. 

V druhé fázi, která představuje plánování, byl sestaven vzdělávací plán, dále je vybrána 

vzdělávací agentura a ta účastníkům rozešle pozvánky s pokyny a poţadavky. Dalším krokem 

je jiţ samotné školení a rozvoj dovedností. Fáze, která v organizaci není moc dobře 

realizována, je hodnocení, která probíhá jen formou krátkého rozhovoru personalisty 

s manaţerem. Systematický přístup je tedy splněn, ale druhý předpoklad podmiňující 

úspěšnost vzdělávacího procesu, který říká, aby vzdělávání bylo dlouhodobá akce, nikoli 

jednorázové činnosti jiţ organizace příliš nesplňuje. Pokud nebereme v potaz dlouhodobější 

jazykové kurzy, statistickou školu, tak všechny ostatní kurzy jsou spíše jednorázového 

charakteru, neţ aby tvořili nějaký ucelenější blok. 

 

4.7.1 Hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí 

 

 Hodnoceno bylo v tomto případě především uplatnění získaných poznatků, znalostí  

a dovedností při pracovním výkonu. Manaţeři a personalista měli ze svého pohledu ohodnotit 

jednotlivé vzdělávací akce. Hodnocení bylo prováděno na škále 1-5, kde 1 je hodnocení 

nejvyšší. Pro porovnání byla vybrána hodnota medián, coţ je prostřední hodnota souboru. 
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Tab. 4.1: Hodnocení vzdělávacích akcí 

 Metoda 

Hodnocení manažerů 

Medián 

personalista 
manažer 

č.1 
manažer 

č.2 
manažer 

č.3 
manažer 

č.4 
manažer 

č.5 

Kurz komunikačních dovedností 2 2 1 2 3 2 2 

Kurz německého jazyka 2 2 3 4 2 2 2 

Kurz anglického jazyka 1 2 2 1 2 1 1,5 

Tematické přednášky  3 4 3 4 4 3 3,5 

Vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky 2 2 2 2 2 2 2 

Semestrální kurz - statistická škola 3 2 3 3 2 3 3 

Konference 3 2 1 2 2 1 2 
Kurz odborné způsobilosti v 
elektrotechnice 2 1 1 2 2 1 1,5 

Školení v oblasti trendů v managementu 2 2 1 2 2 2 2 

Prověrky bezpečnosti 4 4 5 4 3 2 4 

Výuka práce na PC 3 3 3 2 2 2 2,5 

Teambuilding - Dvoudenní akce na 
Macoše 3 2 1 2 1 1 1,5 

Kurzy interpersonálních dovedností 1 2 3 2 2 2 2 

Školení odborné způsobilosti 2 3 2 3 1 2 2 

Odborné semináře 2 3 3 3 2 3 3 

  Pramen: Zpracováno autorem  

 

 Podle výsledků hodnocení jednotlivých akcí manaţery a personalistou je moţné zjistit, 

ţe 74% ze všech akcí má hodnocení lepší neţ průměr, tedy lepší neţ 3, medián ze všech 

hodnocených akcí je 2. Tato fakta vycházející z tabulky jasně říkají, ţe systém vzdělávání  

a rozvoje manaţerů je nadprůměrný, tudíţ je podle mého názoru ho moţno povaţovat  

za efektivní. Tento fakt bychom mohli ještě podpořit tím, ţe na 4 z 15 akcí realizovaných 

během roku 2011, které byly hodnoceny jako průměrné aţ podprůměrné, organizace 

vynaloţila nejniţší výdaje. Je tedy pozitivní, ţe vzdělávací programy, které organizaci zatíţily 

výdajem většího mnoţství peněţních prostředků, byly manaţery hodnoceny pozitivně. 

  

 Organizace vynakládá ne zrovna malé finanční částky na vzdělávání a rozvoj 

manaţerů a proto by měla činit tak, aby to bylo co nejúčinněji. A protoţe ne vše nejdraţší 

musí být nutně nejlepší a obráceně. Proto je dobré mít určena nějaká kritéria výběru. Nejvyšší 

váhu má cenové kritérium, jeho váha je 55%, organizace dále ještě bere ohled na strukturu 

výukového programu 35% a 10% na úroveň zpracování nabídky. Vybrány tedy nejsou ani 

nejdraţší ani nejlevnější vzdělávací programy a akce. Kdyţ vezmeme v potaz tyto informace, 

tak společnost na vzdělávání a rozvoj manaţerů nešetři, ale ani drahocennými finančními 

prostředky neplýtvá. Zachovává si tedy jeden z předpokladů a tím je hospodárnost, tedy věci 

dělá tak, aby byly ekonomicky efektivní.  
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Graf 4.4: Spokojenost manaţerů se vzděláváním v organizaci 

0

1

2

3

4

5

6

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

Manažeři

 

Pramen: Zpracováno autorem  

 

 4.8 Náklady organizace na vzdělávání manažerů 

 

 Tato část je nyní zaměřena na druhou výzkumnou otázku, která se ptá na to, kolik 

peněz stojí organizaci vzdělávání a rozvoj manaţerů a jejich dovedností či schopností. Jinak 

řečeno, chtěl bych touto částí objasnit jaká je nákladovost. Chtěl bych tuto otázku zodpovědět 

v několika dílčích podotázkách. Otázky jsou následující. Zda organizace na realizaci 

vzdělávání a rozvoje manaţerů šetří, kolik organizaci stojí zajištění vzdělání najmutím 

externích vzdělávacích agentur a školitelů a také zda jsou jimi vynaloţené prostředky vyuţity 

účelně a nedochází k plýtvání cennými zdroji.  

  

 4.8.1 Je vhodné na podnikovém vzdělávání šetřit? 

  

 Rozhodl jsem se analyzovat vzdělávání v organizaci za uplynulé období, tedy rok 

2011. Je to období, které se nachází v době ekonomické krize, kdy hodně firem myslí  

na sníţení svých výdajů a to ve všech oblastech, kde to je aspoň částečně moţné. Podnikové 

vzdělávání je jedna z moţných nabízejících se oblastí. Na mysl se potom vkrádá myšlenka, 

zda je nejlepším řešením sníţit výdaje firmy zrovna v této oblasti, nebo zda není rozumnější 

zkrátit výdaje v oblastech jiných? Já osobně si myslím, a tento názor zastávají i někteří autoři 
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literatury týkající se vzdělávaní a rozvoje manaţerů, jako např. Kubr a Prokopenko, ale  

i další, ţe na vzdělávání a rozvoji manaţerů by se nemělo šetřit, a to ani v těţkých obdobích  

pro podniky jako je krize.  Tento názor mám proto, ţe manaţeři jsou ti, kteří velkou mírou 

tvoří konkurenceschopnost podniku a jsou odpovědni za rozvoj a úspěch či neúspěch 

v naplňování cílů podnikání. Manaţeři svou prací a schopnostmi určují osud organizace,  

ţe organizace bude generovat zisk či bude ve ztrátě. Taktéţ si myslím, ţe pokud je 

manaţerům umoţněno vzdělávání, jsou pak lépe schopni reagovat na měnící se trendy vývoje 

a změn v oblasti podnikání, lépe komunikovat a dávat zpětnou vazbu svým podřízenými  

a tím je motivovat k vyšším pracovním výkonům, čímţ se ruku v ruce zvyšuje i efektivita  

a celková výkonnost organizace. Dále pak zastávám názor, ţe vzdělávání a rozvoj 

manaţerských schopností a dovedností můţe být cestou, jak částečně sníţit dopady krize  

na podnik a tímto ji i případně překonat. Schopnost překonávat následky krize má v dnešní 

těţké době problém více a více podniků.        

  

 Organizace má jiţ delší dobu dopředu naplánované oblasti, na které by chtěla zaměřit 

své vzdělávací akce. Struktura akcí je s mírnými obměnami pořád ve stejná a ve stejné 

četnosti. Tak tomu bylo, i navzdory celoevropské krize a zhoršené ekonomické situaci, v roce 

2011 a všechny naplánované vzdělávací akce tak byly úspěšně realizovány. Podle těchto 

závěrů můţeme tedy říct, ţe organizace si zachovala svůj standard ve vzdělávání a rozvoji 

svých manaţerů a škrty ve svých výdajích, pokud to ovšem bylo nutné, provedla v jiných 

oblastech.  

 

 4.8.2 Finanční náklady vynaložené organizací na vzdělávání 

 

 Následující tabulka obsahuje jednotlivé vzdělávací programy, kterými manaţeři prošli 

za rok 2011 a výdaje na ně uskutečněné. Celkem tedy organizace za vzdělávání a rozvoj 

manaţerů utratila 285 700 Kč. Rozpočteno na jednoho manaţera to potom je 57 140 Kč. 

Všechny částky uvedené v této kapitole jsou bez DPH. Dále pak v ceně jednotlivých 

programů je zahrnuto i ubytování, doprava a nějaká částka i na jídlo a pití, pokud bylo 

potřeba. 

 Bohuţel jako student, který není zaměstnancem organizace, a tudíţ nepřichází 

s určitou poptávkou, nejsem plně schopen dostat se k cenovým nabídkám jiných 

konkurenčních agentur poskytující vzdělávací sluţby. Jediná moţnost jak se k těmto 

informacím dostat je na internetových stránkách školících agentur, kde však údaje nejsou 
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vţdy plně veřejně přístupné. Z tohoto důvodu neuvádím finanční srovnání 

jiných konkurenčních školících agentur. Není tedy ani moţné říci, zda jednotlivé vzdělávací 

programy byly nebo nebyly vybrány nejvhodněji a případně co by organizace mohla po 

finanční stránce zlepšit. 

 

Tab. 4.2: Náklady na jednotlivé vzdělávací akce  

Vzdělávací program Náklady 

Kurz komunikačních dovedností 5 500 Kč 

Kurz německého jazyka 4 200 Kč 

Kurz anglického jazyka 4 200 Kč 

Tematické přednášky  3 200 Kč 

Vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky 3 350 Kč 

Semestrální kurz - statistická škola 5 000 Kč 

Konference 2 300 Kč 

Kurz odborné způsobilosti v elektrotechnice 3 600 Kč 

Školení v oblasti trendů v managementu 3 250 Kč 

Prověrky bezpečnosti 1 350 Kč 

Výuka práce na PC 5 300 Kč 

Teambuilding - Dvoudenní akce na Macoše 5 200 Kč 

Kurz interpersonálních dovedností 3 240 Kč 

Školení odborné způsobilosti 3 850 Kč 

Odborné semináře 3 600 Kč 

CELKEM NA OSOBU 57 140 Kč 

CELKEM  285 700 Kč 

Pramen: Zpracováno autorem 
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 5. Návrh a doporučení ke změnám  
 

 Ještě jednou provedu shrnutí hodnocení systému rozvoje a vzdělávání manaţerů 

v organizaci, poté navrhnu některá doporučení na moţné změny. Systém budu hodnotit  

jak z pohledu podoby a formy tohoto systému, tak podle toho jaké metody jsou pro realizaci 

vzdělávání v organizaci pouţívány. Začal bych tím, co já osobně hodnotím pozitivně. Je to 

fakt, ţe jednotlivé vzdělávací akce jsou navázány na jednotlivé aspekty práce manaţerů 

v organizaci a tudíţ dochází k rozvoji znalostí a dovedností, které jsou klíčové, a manaţer je 

při výkonu plně uplatní. Jako další plus hodnotím, ţe po skončení většiny vzdělávacích 

programů zaměstnanci obdrţí certifikát, který můţe slouţit jako doklad o získaných 

znalostech a dovednostech, ale také se tím zvyšuje hodnota zaměstnance na pracovním trhu. 

Samozřejmě je to pouze „kus papíru“ a neznamená to nutně, ţe manaţer po dokončení 

programu opravdu tyto znalosti a dovednosti ovládá na tolik, aby je mohl i vyuţít v praxi.  

Na druhou stranu, si ale myslím, ţe jistá představa moţnosti získat certifikát můţe  

u manaţerů účastnících se vzdělávacích akcí vyvolat zlepšení v jejich přístupu  

ke vzdělávacím akcím a tímto mohou být více motivování k dokončení akce v takové míře, 

aby dosáhli toho, ţe certifikát opravdu obdrţí. Certifikát potom můţe být důkazem a můţe 

představovat jistou formu vysvědčení, ţe byla akce úspěšná a manaţer nabyl poţadované 

znalosti či dovednosti, které byly předmětem vzdělávání. Ale abych pořád jenom nechválil, 

rád bych nyní vyjádřil moţné zjištěné nedostatky a i svá doporučení na případné zlepšení. 

Myslím si, ţe vzdělávání by mělo být více dlouhodobě plánované a souvislejší. Tím mám  

na mysli, ţe lepší by bylo méně delších vzdělávacích akcí „ušitých“ na míru od jedné 

případně dvou vzdělávacích agentur. Tím, ţe vzdělávací akce je dlouhodobějšího charakteru  

a od jedné agentury, je potom moţno akci více přizpůsobit potřebám organizace a taktéţ 

zbude více času na zapojení i více praktických částí jako jsou workshopy nebo případové 

studie. Organizace spíše vyuţívá kratších kurzů od různých agentur, ve kterých problematika 

nemusí být probrána úplně do poţadované hloubky a nedostává se tolika času na praktické 

části. Jak jsem zjistil a jiţ uvedl v kapitole 4.7 tak je 50% času tvořeno přednáškou, 30% 

diskuzí a pouze 20% je věnováno akci.  

  

Pokud si prohlédneme hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí za rok 2011, které 

jsem uvedl v tabulce, v kapitole 4.7.1 zjistíme, ţe většina vzdělávacích akcí byla manaţery 

hodnocena jako velmi přínosné. Na základě těchto hodnocení bych doporučoval,  

aby organizace vycházela z těchto výsledků při plánování a sestavování vzdělávacích akcí  
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na další roky. Doporučoval bych větší zaměření se na akce hodnocené jako přínosné, coţ byly 

hlavně jazykové kurzy, kurz komunikačních dovedností, školení v oblasti trendů 

managementu, kurz interpersonálních dovedností nebo vzdělávací kurz pro vedoucí 

pracovníky a kurz odborné způsobilosti se zaměřením na elektrotechniku. Akce, které byly 

hodnoceny jako podprůměrné, mezi ně patří například prověrky bezpečnosti, statistická škola 

a různé tematické přednášky a semináře, buďto úplně vypustit nebo nahradit jinými 

přínosnějšími. Dále bych pak v rámci efektivnosti doporučil organizaci zaměřit se  

na nejnákladnější vzdělávací akce a neustále provádět kontrolu zda daná vzdělávací akce má 

pořád potřebné kvality a tím i přínos pro organizaci. 

 

  Závěrečné hodnocení bylo, ţe si myslím, ţe vzdělávání v organizaci funguje, ale také 

si myslím, ţe jsou zde jisté nedostatky, jejichţ odstraněním by mohlo vzdělávání fungovat 

ještě na vyšší úrovni. Jakým způsobem? Hlavní oblast pro zlepšení v tomto směru vidím  

ve zpětné vazbě. Zpětná vazba směřující od vzdělávací agentury směrem k účastníkům kurzů 

i k personálnímu oddělení sice funguje, protoţe kdyby chyběla úplně, nebylo by potom 

moţné odhalit a eliminovat chyby a vzdělávání by se stalo méně účinné. Zpětná vazba, která 

ale v organizaci úplně chybí, je v podobě komunikace mezi účastníky vzdělávacích akcí a 

personalistou nebo jejich nadřízeným. Chybí nějaké hodnocení formou závěrečné zprávy, či 

nějaké hodnocení ze strany organizace. Jediné hodnocení, které má manaţer po absolvování 

vzdělávací akce v ruce je certifikát, který ovšem nemá 100% vypovídací hodnotu. A to potom 

můţe znamenat, ţe manaţer si nemusí být zcela jistý, v čem a v jaké míře udělal pokroky  

a zda akce vůbec vedla k jeho rozvoji. Proto podle mého názoru, kdyby tyto informace viděli 

někde napsané a personalista či nadřízený by s manaţery jejich výsledky probral  

a okomentoval by je, pomohlo by jim to v dalších krocích jejich vzdělávání a rozvoje. Dále 

bych doporučoval zavést jistý motivační, případně hodnotící pohovor mezi účastníky 

vzdělávaní a personalistou, který by rozebíral jejich osobní přínos z absolvování programu, 

a tím by se mohla zvednout zapálenost manaţerů do dalších vzdělávacích programů.   

  

Mé další doporučení se týká poměřování účinnosti vzdělávacích programů, protoţe 

tato aktivita v organizaci chybí. Manaţeři nejsou podrobeni nějakému vstupnímu pohovoru, 

dotazníku či testu, tudíţ nemá ţádný smysl dělat ani výstupní, coţ má potom za následek, ţe 

není moţné zjistit, určit nebo nějakým způsobem změřit jejich pokrok. Samotné hodnocení 

vzdělávacích programů se tak opírá jen o subjektivním posouzení jednotlivých manaţerů, coţ 

podle mě a i podle některých autorů sniţuje efektivitu. Například Urban [13] říká:  
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„K nejčastějším příčinám nízké efektivity vzdělávacích akcí patří to, ţe hodnocení  výsledků 

vzdělávání je zaloţeno převáţně na spokojenosti zaměstnanců“. To potom ovšem znamená, ţe 

„nejsou hodnoceny a analyzovány výsledky, které vzdělávání a trénink přinesly“. Na základě 

tohoto, bych doporučoval zavést objektivní měření výsledků u manaţerů, kteří absolvovali 

nebo mají absolvovat nějakou vzdělávací akci a to formou vstupního a výstupního pohovoru, 

dotazníku či testu. 

  

Jak jsem jiţ zmínil v některém z předešlých odstavců, jedinou moţnou motivací  

pro manaţery úspěšně absolvovat vzdělávací akci je vidina získání certifikátu. Tato 

skutečnost ovšem nefunguje u všech absolventů stejným motivačním efektem. A právě 

z tohoto důvodu bych navrhoval, aby manaţeři nesli alespoň částečně zodpovědnost  

za úspěšnost akce. Tento návrh bych realizoval prostřednictvím negativního motivování. 

Konkrétně mám na mysli, ţe pokud by při  hodnocení po absolvování vzdělávací akce nebyl 

zjištěn ţádný pokrok v získání znalostí a dovedností, musel by se manaţer podílet nějakou 

částkou podílet na financování této akce. Jelikoţ však negativní motivování není vţdy  

tak účinné jako pozitivní, zavedl bych i moţnost získání různých finančních, ale  

i nefinančních benefitů, při zjištění, ţe manaţer úspěšně dokončil vzdělávací akci a získal 

potřebné znalosti a dovednosti. Myslím si, ţe tyto kroky by efektivitu vzdělávání mohli 

zvýšit. 

Doporučení jsem krátce shrnul v následující tabulce: 

 

Tab. 4.3: Doporučení 

DOPURUČENÍ MOŽNÝ PŘÍNOS 

Dlouhodobější vzdělávací akce. 
Moţnost většího prostoru pro akci 

(workshopy, případové studie). 

Plánování vzdělávacích akcí na 

základě výsledků hodnocení. 

Zajištění efektivního rozvoje 

manaţerských dovedností. 

Zavedení zpětné vazby mezi 

účastníky a personalistou, případně 

vedením. 

Zvýšení efektivity vzdělávání 

odhalením chyb a nedostatků. 

Zavedení vstupní a výstupního 

pohovoru nebo testu. 

Lepší moţnost zajištění objektivního 

hodnocení vzdělávacích akcí. 

Zavedení negativního a pozitivního 

motivování u vzdělávacích akcí. 

Zvýšení efektivity vzdělávání, růst 

motivovanosti. 

               Pramen: Zpracováno autorem  
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 6. Závěr  
 

Jak jsem jiţ uvedl v úvodu, cílem mé bakalářské práce bylo popsat, jak vypadá 

vzdělávací proces, jakou formou a za pouţití jakých metod je realizováno a na jaké 

dovednosti je zaměřeno vzdělávání manaţerů v nejmenované společnosti X.   

 

Teoretická část této práce byla věnována vymezení a definování pojmu management. 

Taktéţ jsem v této části práce popsal osobu manaţera a naznačil jsem, jaké nároky jsou na 

výkon jeho práce v současné době kladeny a na základě tohoto, jaké kompetence, tedy 

znalosti, dovednosti, zkušenosti, postoje a hodnoty jsou u něj vyţadovány a tím pádem  

i očekávány. Závěrem této části jsem se věnoval jiţ samotnému vzdělávání manaţerů. 

Vysvětlil jsem zde, proč je důleţité provádět rozvoj a vzdělávání u manaţerů, jaké jsou fáze 

systematického vzdělávacího procesu. Dále jsem uvedl něco málo z teorie vzdělávání, jaké 

metody a sloţky jsou vyuţívány při vzdělávání a jakým způsobem je měřena efektivita 

vzdělávacího procesu a také jak se můţe hodnotit.        

  

 Následuje charakteristika problému a analýza získaných údajů. Kapitola 

charakteristika vybraného problému obsahu popis metod a postupů, které jsem pouţil  

pro zpracování této práce. Pouţil jsem dvě metody, jako hlavní metodu jsem zvolil analýzu 

interních materiálů týkajících se vzdělávání a rozvoje manaţerů v organizaci. Druhou metodu, 

jako podpůrnou, jsem zvolil rozhovor s manaţery firmy a s personalistou. V praktické části 

jsem pak uvedl, na jaké dovednosti je u manaţerů kladen největší důraz při rozvíjení a popsal 

jsem jakými interními a externími metodami organizace realizuje vzdělávací akce. Dále jsem 

se zaměřil na hodnocení podnikového vzdělávání a osobním přínosem z těchto akcí  

pro manaţery. Hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí za rok 2011 manaţery jsem zjistil 

pomocí strukturovaného rozhovoru a výsledky jsem zaznamenal v podobě mediánu  

do tabulky. Poslední část, kterou jsem se v praktické části zabýval, byla nákladovost 

vzdělávacího procesu a zda jsou vynaloţené prostředky vyuţity účelně.      

  

 Na základě provedené analýzy interních materiálů se o organizaci dá říci, ţe dbá  

o vzdělávání a rozvoj svých manaţerů. Jednotlivé vzdělávací akce navazují na poţadavky  

a kompetence potřebné pro správný výkon jednotlivých aspektů manaţerské práce. 

Vzdělávání v organizaci drţí krok s vývojovými trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů a to 

konkrétně při zaměřování se na měkké dovednosti. Podnikového vzdělávání probíhá 
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systematicky po jednotlivých fázích. Bohuţel nesplňuje druhý předpoklad zajišťující 

maximálně úspěšný vzdělávací proces, kterým je dlouhodobé trvání vzdělávacích kurzů. 

  

  Odpovědi manaţerů na mé otázky během rozhovoru však naznačují, ţe manaţeři mají 

dobrý pocit z absolvování vzdělávacích akcí a systém hodnotí jako přínosný. Medián 

hodnocení všech proběhlých akcí je 2, kdy maximální nejlepší moţné hodnocení bylo 1.   

Ţádný z nich ale bohuţel nedopsal vlastní komentář, takţe není moţné říci, v jakých ohledech 

pro ně bylo školení přínosné. Většina vzdělávacích akcí tedy byla hodnocena nadprůměrně, 

našli se však místa ke zlepšení, kdy některé akce byly hodnoceny průměrnou nebo dokonce 

lehce podprůměrnou známkou. Celkově po analýze systému vzdělávání si myslím, ţe ačkoliv 

samozřejmě je kvalitu ještě moţné zvýšit, coţ jsem také uvedl ve svých doporučeních  

na zjištěné nedostatky, ţe jednotlivé akce vzdělávání rozvoje manaţerů jsou na takové úrovni, 

ţe plní svůj úkol. A celkově tedy hodnotím podnikové vzdělávání manaţerů jako účinné.     

   

 Zjištěné finanční částky, které organizace investuje do vzdělávacích akcí, naznačují, ţe 

ani v době ekonomické recese organizace na vzdělávání a rozvoji manaţerů nešetří.  

Na druhou stranu však cennými zdroji ani neplýtvá a vynakládá je účelně a to i podle 

některých rad odborníků. Podle těchto teorií je tak efektivita vzdělávacího procesu z tohoto 

pohledu vysoká. Toto tvrzení však nejsem schopen plně potvrdit, protoţe dostupnost 

cenových nabídek ostatních vzdělávacích agentur není plně moţná a tudíţ nemohu provést 

patřičné srovnání 

  

 Jaký z toho tedy plyne závěr? Podle mého názoru je moţné říci, ţe vzdělávání a rozvoj 

manaţerů v organizaci X probíhá na dobré úrovni. Toto tvrzení platí jak z pohledu přínosu 

absolventů vzdělávacích akcí, tak z pohledu vyuţívání finančních prostředků. Můj moţný 

přínos pro organizaci by mohl spočívat v analýze a zhodnocení podnikového vzdělávání, 

především pak formulováním doporučení na zjištěné nedostatky, jejichţ odstraněním by  

se kvalita vzdělávání manaţerů v organizaci X mohla ještě zvýšit.  
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Příloha  
 

Dobrý den, 

V rukou drţíte dotazník, který bude slouţit jako podklad pro mou bakalářskou práci a tímto 

Vás ţádám o jeho vyplnění. Veškeré odpovědi jsou zcela anonymní, coţ znamená, ţe nijak 

nebudou spojovány s Vaší osobou a jediný, kdo s nimi bude pracovat, jsem já. Dotazník 

obsahuje 10 otázek a jeho vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut. Vyplnění dotazníku není 

nijak sloţité, ale přesto Vás ţádám o přečtení pokynu uvedených níţe. Pravdivé odpovědi 

budou velkým přínosem pro praktickou část mé bakalářské práce a pomůţou mi k lepšímu 

pochopení problematiky vzdělávání manaţerů.  

 

Ještě jednou Vám velice děkuji za Váš drahocenný čas a o jeho odeslání nazpět. 

 

S pozdravem  

 

Martin Holub 

 
 

 

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: 

 

U všech otázek kromě otázky č. 7 a 8 zvolte prosím vţdy jen jednu odpověď. 

Vámi vybranou odpověď zaznačte kříţkem.  

 

1. Připadají vám materiály používané jako podklad u vzdělávacích akcích vhodně 

udělané? 

 

 Ano, určitě 

 Povaţuji je za vhodně zvolené, i kdyţ by mohly být názornější 

 Pouţívané materiály mi nepřipadají příliš vhodné a poznatky v nich aplikovatelné 

 Ne, studijní materiály mi nevyhovují  

 Nevím 

 

 

2. Používáte studijní materiály i po skončení vzdělávací akce? 

 

 Ano, často se k nim vracím a poznatky z nich se snaţím vyuţít 

 Ano, ve studijních materiálech si občas něco vyhledávám  

 Ke studijním materiálům se vracím výjimečně 

 Ne, po skončení vzdělávací akce studijní materiály dále nepouţívám  
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3. Jste spokojeni s učebními metodami, které organizace využívá? 

 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Absolutně ne 

 Nevím 

 

 

4. Pokud jde o strukturu jednotlivých vzdělávacích akcí, jakým poměrem v nich dle 

Vašeho názoru byly zastoupeny teoretická a praktická část? 

 

 Z 15ti% teorie, z 85ti% praxe 

 Ze 30ti% teorie, ze 70ti% praxe 

 Z 50ti% teorie, z 50ti% praxe 

 Ze 70ti% teorie, z 30ti% praxe 

 Z 85ti% teorie, z 15ti% praxe  

 

 

5. Vyhovuje Vám zvolená struktura? 

 

 Ano, vyhovuje mi a neměnil(a) bych ho 

 Vyhovuje mi. Ale ocenil(a) bych, kdyby v něm byla více zastoupena teorie  

 Vyhovuje mi. Ale ocenil(a) bych, kdyby v něm byla více zastoupena praxe 

 Spíše mi nevyhovuje. Připadá mi příliš teoretické a málo praktické 

 Spíše mi nevyhovuje. Připadá mi příliš praktické a málo teoretické 

 Ne, nevyhovuje mi vůbec. 

 

 

6. Jak hodnotíte přínos Vaší účasti na vzdělávacích akcích?  

 

 Určitě přínosem 

 Spíše přínosem 

 Spíš nepřínosné 

 Určitě nepřínosné  

 Nevím 

 

 

7. Považujete-li Vaši účast na vzdělávacích akcích jako přínosnou, v čem je podle Vás 

hlavní přínos?  

(v této otázce je možné zaškrtnout i více odpovědí) 

 

 Pro mě jako osobu manaţera  

 Komunikace a práce s podřízenými 

 Pro firmu  

 Pro zákazníky  

 Pro obchodní partnery  

 Jiné………………………………………………………………………………… 
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8. Čemu jste se díky absolvování jednotlivých vzdělávacích akcí nejvíce naučili? 

(v této otázce je možné zaškrtnout i více možností) 

 

 Komunikace a jednání s lidmi 

 Dělání kompromisů 

 Naslouchání ostatním 

 Umění vyjednávat 

 Sebeřízení a sebekontrola 

 Motivace podřízených  

 Návrh a řešení projektů 

 Vedení týmu  

 Dosahování stanovených cílů 

 Řešení konfliktů 

 Zvládání změn 

 Jiné…………………………….. 

 

 

9. Je podle Vás možné získané znalosti z jednotlivých akcí využít v praxi?  

 

 Ano, určitě 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 Nevím 

 

 

10. Nacházíte na účasti ve vzdělávacích akcích  negativa? 

 

 Ne 

 Ano (pokud ano, zaškrtněte prosím jaká) 

 

 

 Méně osobního volna 

 Nulový přínos ze školení 

 Růst odpovědnosti 

 Závist nezúčastněných kolegů 

 Větší náročnost na zvládání pracovních povinností 

 Jiné………………………….. 
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Resumé 

 

Bakalářská práce je věnována vzdělávání a rozvoji manažerů organizaci. Cílem mé práce je zjistit, jaké 

manažerské dovednosti jsou u manažerů v organizaci rozvíjeny a jakými metodami, dále pak  

hodnocení vzdělávání z pohledu manažerů a také vynaložených nákladů. Bakalářská práce je 
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a rozvoje manažerů. Další částí je charakteristika vybraného problému, která obsahuje popis metod 
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ve vzdělávání a rozvoji manažerů v organizaci. 

 

Resumé 

 

This bachelor work is dedicated to education and development of managers in organization. The aim 

of my work is find out which managerial skills are at managers evolve and which methods are used, 

then evaluation of education out of sight managers as well as spend costs. The Bachelor work is 

divided into several parts. In the theoretical part, there are described terms like management, 

education and development of managers. Another part is characteristic of chosen problem, which 

include description of chosen methods for collection and analysis of information. Follow part is 

analytic, which include analysis and evaluation results follow from find out information. Last part 

include suggestions and recommendation for changes in education a development of managers in 

organization. 
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