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1. Úvod 

 

Již v době před ekonomickou krizí, která nárazově postihla celý svět, a 

se kterou se dodnes řada firem nedokázala vyrovnat, si podniky uvědomovaly, že při 

hledání konkurenčních výhod dostanou ve velké míře jednoho společného činitele. 

Tímto činitelem je člověk. Není třeba žádných finančně a časově náročných studií na 

to, aby si podniky po celém světě dokázali odpovědět na otázku: Který faktor přispěl 

právě nejvíce k růstu jejich společnosti? Odpověď je totiž jednoduchá – vysoce 

kvalifikovaní pracovníci. 

 Je to totiž právě člověk, koho označujeme jako „tvůrce“ ekonomického zisku 

podniku. Je to právě člověk, kdo může být a je rozhodujícím dělítkem mezi 

úspěchem a neúspěchem. Vysoká kvalita zaměstnanců a investice do firemní kultury 

se tak stávají stále důležitější konkurenční výhodou. Nemusíme hovořit však jen o 

jednotlivých pracovnících. S rostoucím a stále se zvyšujícím vlivem lidského kapitálu 

vzrůstá také význam jejich etické a sociální gramotnosti, tzn. schopnosti řešit 

optimálním způsobem problémy a spolupracovat při tom s druhými lidmi.  

 V dnešní době, kdy se společnost posouvá nepřetržitě kupředu a využívají se 

stále nové informační, materiální a technologické zdroje, je nutné zajistit, aby se s 

nimi posouvaly i dovednosti a schopnosti člověka. Požadavky společnosti na znalosti 

neustále rostou, a aby se zajistilo toho, že člověk budou pořád tou hybnou a 

rozhodující silou, musí tyto znalosti, schopnosti a dovednosti zdokonalovat a 

prohlubovat.  

 Pro splnění podnikových cílů jsou dneska vynakládány nemalé částky na 

investování do lidského kapitálu. Součástí tohoto procesu je i potřebná motivace 

zaměstnanců k tomu, aby měli zájem se vůbec vzdělávat. Řízení lidských zdrojů 

proto patří ke stěžejním oblastem managementu podniku. 

Problematice Rozvoje a vzdělávání zaměstnanců je věnována moje 

bakalářská práce. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se soustředí na 

teoretickou stránku rozvoje a vysvětlení teoretických východisek vzdělávání a rozvoje 

pracovníků. Druhá, praktická část, je zaměřena na vzdělávání a rozvoj pracovníků ve 
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společnosti Partners Financial Services, a. s., která se zabývá poradenstvím na 

finančním trhu.  

Cílem mé bakalářské práce byla analýza a vyhodnocení systému vzdělávání a 

rozvoje poradců ve společnosti Partners Financial Services, a. s. a návrh doporučení 

ke zlepšení stávajícího systému vzdělávání. 
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2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
 

2.1. Metodika 

 

Základním rozhodnutím, dle kterého se dále odvíjí i postup zpracování bakalářské 

práce, byla volba tématu. Jelikož se lidé okolo včetně mě snaží a jsou nuceni 

rozšiřovat a prohlubovat své dovednosti a znalosti, tou správnou volbou bylo 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

 Aby mohla být spolehlivě aplikována praktická část bakalářské práce, bylo 

nutné najít vhodnou společnost, která by byla ochotna poskytovat své interní 

informace. Tou společnosti je Partners Financial Services, a. s.. 

Pro teoretickou část budou podkladem hlavně odborné knihy a internet, jež jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury. Při sběru informací bude využito metod 

srovnávání, analýzy, syntézy a dedukce. 

Ve druhé části bude popsána základní charakteristika organizace, čím se zabývá, 

co nabízí a jakým způsobem funguje. Informace budou zjišťovány z interních 

materiálů a z rozhovorů s manažerem společnosti. Díky dotazníkovému šetření a 

analýze zjištěných informací budou navrhnuty vhodná doporučení jak zlepšit systém 

vzdělávání. 

 

2.2. Základní pojmy 

 

Jelikož tématem bakalářské práce je rozvoj a vzdělání zaměstnanců, bylo by 

třeba pro začátek vymezit pár základních pojmů, se kterými se bude dále pracovat. U 

všech těchto zmíněných pojmů totiž často dochází k prolínání i záměně. Proto je 

důležité si mezi nimi vysvětlit rozdíl a ukázat, jaký mezi nimi panuje vztah. 

Učení je proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Každý 

člověk se učí nejen organizovaně, ale i spontánně. Učení je široký pojem zahrnující 

jak rozvoj, tak i vzdělávání. [6]  
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Jednotlivec získává znalosti, dovednosti a postoje za pomoci zkušenosti, úvahy, 

studia nebo pokynů. [5] 

Učení je ovlivněno těmito klíčovými faktory: 

 Motivace nebo účelovost – lidé se nejlépe učí, vidí-li výsledek učení, který 

jim za to stojí 

 Významnost z hlediska osobního zájmu nebo volby – motivace k učení 

bude větší, bude-li je jedinec vidět jako něco významného 

 Učení se prací – pochopení je podstatné pro efektivní výkon a pouze práce 

může završit a dotvořit skutečné pochopení práce 

 Zpětná vazba – učící se osoby potřebují zpětnou vazbu o tom, jak si vedou. 

Poskytneme jim nástroje, jejichž pomocí mohou zhodnotit své pokroky, tj. 

nástroje sebeprověřování 

 Právo dělat chyby v bezpečném prostředí – je třeba zabezpečit takové 

podmínky, aby jedinci věděli, že chyby jsou dovoleny a nemají pro ně žádné 

následky, školitelé jim však musejí pomoci, jak se ze svých chyb poučit 

 Právo učit se podle vlastního časového rozvrhu a vlastním tempem – 

učení bude efektivnější, mohou-li se učící řídit vlastní rychlostí postupu 

učení. [1] 

Křivka učení se týká doby, jež potřebuje nezkušená osoba k dosažení 

požadované úrovně výkonu na určitém pracovním místě nebo pro plnění určitého 

úkolu. Tato úroveň se pak nazývá „norma zkušeného pracovníka“ (NZP). 

 

 

Obr. 2.1 Standardní křivka učení [1] 
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Tempo a průběh učení kolísá v závislosti na efektivnosti vzdělávání a výcviku, 

na zkušenostech, zájmu učit se a na vrozených schopnostech učící se osoby. Čas, 

potřebný k dosažení normy zkušeného pracovníka a rychlost, s níž učení v různé 

době probíhá a která se nemění, ovlivňuje tvar křivky na obr. 2.2 [1] 

 

 Obr. 2.2 Křivka různé intenzity učení 

Učení se často vyznačuje jednou nebo více stagnačními fázemi, kdy dochází 

k zastavení pokroku v učení. Důvodem může být to, že učící se osoba není schopna 

soustavně zvyšovat své dovednosti ani rychlost práce, a proto potřebuje přestávku 

k zafixování toho, co se dosud naučila. Můžeme to vidět na obr. 2.3 [1] 

 

 Obr. 2.3 Stupňovitá křivka učení [1] 

Vzdělávání je proces a skupina aktivit, jež jsou zaměřeny na pomoc jedinci 

vstřebat a vyvinout znalosti, dovednosti, hodnoty a porozumění, které se netýkají jen 

jedné činnosti, ale umožňují definovat, analyzovat a vyřešit širokou škálu problémů. 

Každý proces vzdělávání má svůj začátek i konec a při koncipování vzdělávání ve 

firmě postupujeme vždy systematicky. [5] 
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Rozvoj je dosažení žádoucí změny pomocí učení.  Jedná se o růst nebo 

realizaci osobních schopností prostřednictvím vzdělávacích akcí a praxe.  

Tyto 3 základní pojmy mají mezi sebou určitý vztah. Na obrázku č. 2.4 je 

možné vidět, že se člověk může učit, i když se nevzdělává. Je také zřejmé, že se učí 

i nežádoucím věcem, jako třeba kouřit či vidět vše černě, což ovšem stěží může být 

považováno za rozvoj. Rozvojový plán zahrnuje veškeré aktivity, jež vedou k žádoucí 

změně a nejde jen o vzdělávání. [6] 

 

 Obr. 2.4 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání [6] 

 

2.3. Řízení lidských zdrojů 

 

Řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) se stává jádrem organizace, jeho 

nejdůležitější složkou. Vyjadřuje význam člověka jako nejdůležitějšího výrobního 

vstupu a motoru činností organizace. Úkolem řízení lidských zdrojů je zabezpečit 

výkonnost organizace, a aby se její výkon neustále zlepšoval. [9] 

 ŘLZ je chápáno jako strategický a promyšlený logický přístup k řízení lidí, kteří 

v organizaci pracují, a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení firemních 

cílů. Jde v podstatě o podnikatelsky orientovanou filozofii, jež se týká řízení lidí 

liniovými manažery s cílem dosáhnout konkurenční. [1]  

O ŘLZ se poprvé začíná hovořit na začátku 80. let 20. století v souvislosti 

s celkovou změnou manažerského myšlení a chování. Vyspělé ekonomiky byly 

postiženy hospodářskou krizí a hledání efektivních cest bylo nutností. [7] 
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2.4. Lidské zdroje a lidský kapitál 

 

Lidské zdroje představují největší bohatství každé organizace. Termín lidské 

zdroje je používán k popisu osob, které tvoří pracovní sílu organizace. Ty mají pro 

firmu rozhodující význam, jsou totiž zdrojem, který rozhoduje o prosperitě a 

konkurenční schopnosti podniku. Je nutností jim věnovat mimořádnou, ne-li výsadní 

pozornost při řízení oproti kapitálu a materiálním zdrojům. [12] 

 Lidský kapitál je definován jako znalosti, které si zaměstnanci vezmou 

s sebou, když opouštějí organizaci. Zahrnuje znalosti, dovednosti, zkušenosti a 

schopnosti lidí. Některé z těchto znalostí se mohou týkat výhradně jednotlivce, jiné 

mohou být obecné. Mezi typické příklady lidského kapitálu řadíme kreativitu, loajalitu, 

schopnost učení se, vzdělávání nebo schopnost inovovat. [7] 

 

2.4.1.  Strategické řízení lidských zdrojů 

 

 Týká se procesu propojování postupů v personální práci s podnikovou 

strategií. Strategické řízení lidských zdrojů je záležitostí liniových manažerů, kteří je 

směřují a uplatňují za účelem uskutečňování strategií lidských zdrojů – personálních 

strategií. Vytváří tedy proces pro přechod od podnikové strategie ke schopnosti 

organizace a následně k uplatňování personálních postupů. [11]  

 

2.5. Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci 

 

 Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se v moderní společnosti 

neustále mění, a aby člověk mohl fungovat jako pracovní síla a byl zaměstnatelný, 

musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. Vzdělávání a 

formování pracovních schopností se v moderní společnosti stává celoživotním 

procesem. [9] 

 Názor, že podnikové vzdělávání je „zbytečná ztráta času“, je již dávno 

překonaný. [10] V dnešní době totiž už nestačí tradiční způsoby vzdělávání 
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pracovníků, jakými je např. zácvik, doškolování či přeškolování, ale stále více jde o 

rozvojové aktivity zaměřené na formování širšího rejstříku znalostí a dovedností, než 

jaký vyžaduje momentálně zastávané pracovní místo, a v neposlední řadě i na 

formování osobnosti pracovníků, jejích hodnotových orientací a přizpůsobování jejich 

kultury kultuře organizace.  

Důvodů, proč se organizace, chtějí-li být úspěšné a konkurenceschopné, 

musejí vzdělávání a rozvoji svých pracovníků věnovat, je nespočetně mnoho. 

Příklady konkrétních důvodů mohou být: 

 Časté změny techniky a technologie v organizacích 

 Stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže 

znalosti a dovednosti lidí stále rychleji zastarávají 

 Zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a organizace na to musejí 

reagovat 

 Péče o vzdělávání a rozvoj pracovníků spoluvytváří dobrou 

zaměstnavatelskou pověst a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků 

 Častější jsou organizační změny a lidé je tedy častěji musejí zvládat 

 Změny hodnotových orientací lidí a orientace na kvalitu pracovního života se 

projevují ve zvýšené potřebě lidí se vzdělávat 

 Mění se organizace práce, její povaha i způsoby řízení – prohlubování a 

rozšiřování práce, delegování a posilování pravomocí, plošší organizační 

struktury 

 Výraznější orientace na kvalitu výrobků a služeb a na službu zákazníkovi 

[9] 

 

2.5.1. Strategie rozvoje a vzdělávání 

 

 Strategie rozvoje a vzdělávání pracovníků je podnikově orientována v tom 

smyslu, že je iniciována strategiemi a strategickými plány podniku, které definují to, 

kam chce podnik dojít, zdroje potřebné pro to, aby tam došel, a úroveň výkonu 

potřebnou k dosažení podnikových cílů. [1] 
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 Je tedy závislá na nadřazených strategiích, kterými jsou personální strategie a 

business strategie. Všechny mají podobný časový horizont, jsou vytvářeny na dobu 3 

až 5 let. 

 Nutné je, aby bylo rozlišeno, zda je koncipován rozvoj a vzdělávání pro 

„organizaci na jedno použití“ nebo pro „revitalizující organizaci“. V čem je rozdíl? 

 Organizace na jedno použití jsou stavěny na omezenou dobu, tedy dokud 

nosný produkt bude rentabilní. Proto se zde orientují na práci s hotovými lidmi, které 

není třeba dále rozvíjet a vzdělávat. Dochází zde k investici nejvýš na vstupní zácvik 

a případné udržení kvalifikace. S tím souvisí tedy i nízké náklady. Ušetřené 

prostředky za rozvoj a vzdělávání mohou být použity na získávání hotových lidí. 

Strategie je tedy velmi jednoduchá, stejně tak vytváření struktury.  

 Naproti tomu revitalizující organizace musí podstatně pružněji reagovat na 

vnější podmínky. Strategie rozvoje a vzdělávání jsou propracovanější a složitější, a 

struktura, která zabezpečuje realizaci této strategie, je stejně tak složitá. U středních 

a větších firem budou nacházet uplatnění specialisté na rozvoj a vzdělávání. 

 Strategie rozvoje a vzdělávání u revitalizujících organizací koncipujeme podle 

3 základních os: 

1. Osa Strategie organizačního rozvoje << Strategie rozvoje 

jednotlivců 

Strategie organizačního rozvoje (od organizace k jedinci) je charakteristická 

tím, že se soustřeďuje na změnu ve fungování celé organizace a jejich částí. Typická 

je pro ni společná práce na konkrétních problémech za chodu organizace a 

vzdělávací aktivity mají jen podpůrnou roli. 

Strategie rozvoje jednotlivců (od jedince k organizaci) vychází z představy, 

že organizace je na dobré úrovni, jestliže má odborně a personálně připravené 

jedince. Vzdělávací aktivity mají velký význam při rozvoji jednotlivců „mimo chod“. 

Měřítkem je pak zvýšení výkonnosti lidí. 

2. Osa Strategie diferenciace << Strategie integrace 

Efektivní řízení výkonnosti je možné jen na základě diferenciace. Ovšem při 

formulaci strategie rozvoje a vzdělávání je nutné překonat jeden výrazný paradox – 
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k diferenciaci je třeba přiřadit paradoxního partnera – bezbariérový přístup ke 

vzdělávání (tj. strategie integrace). Tyto protipóly mají však své jednoduché 

rozuzlení, protože účinná strategie umí spojit oba přístupy. Perspektivní firmy dnes 

dosahují vysoké míry diferenciace a přitom v ní můžeme sledovat i vysokou míru 

integrace. 

3. Osa Strategie velkého skoku << Strategie plynulého zlepšování 

Strategii velkého skoku se uplatňuje v situaci, kdy je potřeba velké změny 

v krátkém čase. Tyto změny jsou vyvolány tlakem zvenčí, zatímco vnitřní tlak vede 

spíše k plynulému zlepšování. Podstatou této strategie je mobilizace všech sil 

působících stejným směrem a realizace velkého skoku, jenž je energeticky 

nejnáročnější. 

Strategie plynulého zlepšování byla využívána především japonským 

managementem. Plynulého zlepšování se dosahuje záměrně, nepřetržitě a s velkou 

důsledností. [6] 

 

Obr. 2.5 Naplnění strategiemi rozvoje a vzdělávání u velkých firem [6] 

 

2.5.2. Cíle vzdělávání 

 

 Cíle vyjadřují ve vzdělávacím procesu to, co je třeba účastníky naučit, jaké 

vědomosti, dovednosti či návyky by si měli osvojit, případně na jaké úrovni. 

Formulace cíle představuje konkretizaci dané mezery, která je řešitelná vzděláváním. 

Určuje tedy, k čemu má určitá vzdělávací a rozvojová aktivita směřovat. [3] 

 Pro tvorbu vzdělávacích cílů platí, že by měly být SMART, tj. specifické, 

měřitelné, aktivizující, realistické a termínované. Měly by tedy: 

 Být specifikované vhledem k vymezeným potřebám 
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 Vycházet z požadovaných výkonových standardů na daném pracovišti 

 Vyjadřovat, za jakých podmínek a v jakém čase je lze vyhodnocovat 

 Umožňovat hodnocení individuálních studijních výsledků a hodnocení 

vzdělávací nebo rozvojové aktivity 

 Poskytovat manažerům vzdělávání, organizátorům, tvůrcům kurzů, lektorům 

a účastníkům jasné vodítko, kam ve vzdělávání směřovat [2] 

Dnes existuje velká řada hierarchií cílů. Mezi nejčastěji využívanou 

hierarchizaci cílů patří tato: 

 Výkonnostní cíl – Váže se na hlavní úkol. Účastníci vzdělávací akce po 

návratu do svého reálného prostředí budou schopni vykonávat činnosti na 

zamýšlené úrovni standardu. Výkonnostní cíl má často podobu vize, kterou je 

akce schopna splnit v dlouhodobějším časovém horizontu.  

 Učební cíl – Často označován také jako studijní cíl. Váže se na konkrétní 

vzdělávací akci, definuje to, že účastníci by po skončení akce měli dosáhnout 

dostačujícího výkonového standardu. Tyto cíle bývají splněny již samotnou 

vzdělávací akcí. Správnost formulace této úrovně cílů je jedním z klíčových 

momentů úspěchu celé akce. 

 Umožňující cíl – Nazýván dílčím či specifickým cílem. Opět se váže na 

konkrétní vzdělávací akci, definuje však úroveň vědomostí a dovedností, 

kterou by měli účastníci mít na konci každé dílčí etapy učebního procesu. 

Dosažením tohoto cíle je umožněno účastníkovi dosáhnout učebního cíle a 

následně cíle výkonnostního. Nároky na správnost formulace dílčích cílů 

odpovídají nárokům učebních cílů. [3] 

 

2.6. Cyklus systematického vzdělávání 

 

Samotný cyklus vzdělávání se skládá ze 4 základních částí: 

 Identifikace potřeby vzdělávání 

 Plánování a rozpočtování 

 Realizace vzdělávacího procesu 

 Vyhodnocení výsledků a efektivnosti vzdělávacího procesu 
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Obr. 2.6 Cyklus systematického vzdělávání [15] 

 

2.6.1. Identifikace potřeby vzdělávání 

 

Identifikace potřeby organizace v oblasti formování kvalifikace a vzdělávání 

pracovníků představuje dosti obtížný problém už z toho důvodu, že kvalifikace a 

vzdělávání jsou obtížně kvantifikovatelné vlastnosti člověka. Jsou měřitelné a 

posuzovatelné jen velmi primitivními způsoby, např. stupněm dokončeného školního 

vzdělání, resp. vyučením, to vše v kombinaci s délkou praxe. Naproti tomu 

individualitu pracovníka, jeho specifické schopnosti, talent a vlastnosti bohužel dnes 

neumí nikdo. [9] 

Samotná identifikace potřeby je založena jen na expertních odhadech, kdy se 

specialisté snaží rozpoznat nepoměr mezi kvalifikací zaměstnanců a požadavky 

pracovního místa na potřebné vzdělání a kvalifikaci. Má tedy spíše povahu 

experimentu, jehož výsledky vstupují pak na závěr celého cyklu jako zkušenosti do 

následující fáze identifikace potřeby vzdělávání. [7] 

Potřebou vzdělávání může být jakýkoli zjištěný nedostatek či mezera, která 

brání zaměstnanci nebo zaměstnavateli k dosažení individuálních, resp. 

strategických cílů, a která může být překonána některou z metod vzdělání a rozvoje. 

Proto platí, že bez znalosti cílů a dosavadních výsledků na úrovni jednotlivých 

zaměstnanců, týmů, organizačních jednotek a zaměstnavatele jako celku však 

nemůže být vzdělání a rozvoj nikdy efektivní.  
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Aby mohla být zjištěna již zmíněná mezera, provádí se analýza potřeb 

vzdělávání, jež je předpokladem pro vytvoření efektivního vzdělávacího a 

rozvojového programu. Vychází se ze 4 základních skupin údajů: 

 Údaje, které se týkají celé organizace – počet a struktura zaměstnanců, 

podnikatelský program, údaje o pracovní neschopnosti apod. 

 Údaje týkající se pracovních míst – popis pracovního místa a jeho 

specifikace 

 Údaje o zaměstnancích – vzdělání, kvalifikace, výsledky hodnocení 

pracovního výkonu, postoje a názory 

 Údaje o okolí organizace – dosavadní zkušenosti se získáváním 

zaměstnanců, aktivity jiných organizací působících na stejném trhu 

Konečným výsledkem této první fáze by měly být odpovědi na dvě základní 

otázky: 

 Kdo by měl být vzděláván? 

 V čem by měl být vzděláván?  

 

  To znamená jmenovitě určit jednotlivce či skupinu zaměstnanců a také určit 

obsah vzdělávacího programu. [7] 

 

2.6.2. Plánování a vzdělávacího procesu 

 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule vrůstá do fáze plánování 

vzdělávání pracovníků. Každý vzdělávací program je třeba vytvářet individuálně a 

jeho podobu je třeba soustavně rozvíjet i v případě, že se objeví nové potřeby 

vzdělávání, nebo když odezva na program signalizuje nezbytnost změn. [1] 

 V této fázi se porovnává zjištěná potřeba vzdělávání s možnostmi organizace 

tuto potřebu pokrýt. Plán přechodu ze současného stavu k žádoucímu by měl 

odpovědět na dalších 6 základních otázek: 

 Jaké nejvhodnější metody použijeme? 

 Kým bude vzdělávací program zabezpečen a řízen? 

 Jaký je časový horizont vzdělávacího programu? 
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 Kde se bude vzdělávání odehrávat? 

 Jaký bude rozpočet? 

 Jak budeme zjišťovat účinnost vzdělávacího programu? [7] 

Lidé si osvojují pracovní způsobilosti při různých příležitostech. Někdy se 

jedná o řízené aktivity, jindy o přirozený kontinuální proces, který je součástí běžných 

pracovních povinností a lidského života. Existuje celá řada členění metod vzdělávání, 

mezi nejpoužívanější patří: 

1. Metody používané na pracovišti při výkonu práce „on the job“ 

Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji používanou metodou. Jedná se o 

nejjednodušší způsob zácviku nového či méně zkušeného pracovníka. Školený se 

učí pozorováním a napodobováním zkušenějšího zaměstnance a postupně si 

osvojuje pracovní postupy při plnění vlastních pracovních úkolů. [7] 

Asistování znamená, že školený je přidělen ke zkušenému zaměstnanci, 

kterému pomáhá při plnění pracovních úkolů a postupně se od něj učí pracovnímu 

jednání. Časem se podílí na práci stále větší mírou a stále samostatněji, až konečně 

získá takové znalosti, že je schopen vykonávat práci zcela autonomně. [8] 

Rotace práce je stále používanější metodou vzdělávání řídících nebo 

univerzálních pracovníků. Školený je postupně vždy na určité období pověřován 

pracovními úkoly v různých částech podniku a poznává podnik komplexněji. Metoda 

je důležitým nástrojem zvyšování flexibility nejen pracovníků, ale i celého podniku. 

Nevýhoda nachází v organizační náročnosti. [8] 

Coaching vyjadřuje dlouhodobější instruování, vysvětlování a sdělování 

připomínek i periodickou kontrolu výkonu pracovníka ze strany nadřízeného či 

vzdělavatele. Jde o soustavné podněcování a směrování školeného k žádoucímu 

výkonu práce a vlastní iniciativě, přičemž se bere v úvahu jeho individualita. Metoda 

umožňuje úzkou spolupráci školeného a školitele.  

Mentoring je obdobou coachingu. Určitá iniciativa a odpovědnost v tomto 

případě spočívá na vzdělávaném pracovníkovi, který si sám vybírá svého mentora, 

svůj osobní vzor. Ten mu radí, stimuluje jej a usměrňuje, pomáhá mu však i v jeho 

kariéře. [9] 
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Counselling patří k nejnovějším metodám formování pracovních schopností. 

Jedná se o vzájemné konzultování a ovlivňování, které překonává jednosměrnost 

vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, podřízeným a nadřízeným. Školený se 

vyjadřuje ke všem problémům své práce i procesu školení a předkládá vlastní návrhy 

řešení. Mezi ním a školitelem vzniká zpětná vazba. [8] 

Pověření úkolem znamená, že školený je se svým školitelem pověřen splnit 

určitý úkol. Přitom má vytvořeny všechny potřebné podmínky. Jeho práce je 

sledována, usměrňována a hodnocena. Metoda vychovává k rozhodování a řešení 

úkolů samostatně a tvůrčím způsobem. [8] 

Pracovní porady jsou rovněž považovány za vhodnou metodu formování 

pracovních schopností. Během nich se účastníci seznamují s problémy a fakty, které 

se týkají jejich vlastní práce, problémů pracoviště i celého podniku. Dochází zde 

k výměně zkušeností, prezentaci názorů a zaujímání postojů k pracovním 

problémům. 

2. Metody používané mimo pracoviště „off the job“  

Přednáška je obvykle zaměřená na zprostředkování faktických informací či 

teoretických znalostí. Hlavní výhodou je rychlost přenosu informace. 

Semináře jsou obdobou přenášek, kdy účastníci jsou zapojeni do diskuze. Opět 

je to metoda zaměřená na zprostředkování znalostí. Během diskuze se objevují 

nápady na řešení problému a účastníci jsou stimulováni k aktivitě. 

Demonstrování zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem na 

použití audiovizuální techniky, počítačů nebo trenažérů. Metoda vnáší do vzdělání 

důraz na praktické využití těchto znalostí. 

Případová studie se používá hlavně při vzdělávání manažerů nebo tvůrčích 

pracovníků. Jedná se o skutečné nebo vymyšlené vylíčení nějakého organizačního 

problému. Účastníci se snaží diagnostikovat situaci a navrhnout řešení. 

Workshop je variantou případových studií. Praktické problémy se zde řeší 

týmově a z komplexnějšího hlediska.  
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Brainstorming je metoda, kdy je skupina účastníků vyzvána, aby každý z nich 

navrhl způsob řešení zadaného problému. Po předložení návrhů se uspořádá 

diskuze a hledá se optimální návrh či kombinace návrhů. 

Simulace je zaměřená zejména na praxi a aktivní účast školených. Účastníci 

kurzu dostanou podrobný scénář a jsou požádáni, aby během určité doby učinili řadu 

rozhodnutí. Jedná se hlavně o běžné životní situace vyskytující se v práci. Postupuje 

se od jednodušších problémů ke složitějším. 

Hraní rolí znamená, že účastníci na sebe berou určitou roli a v ní poznávají 

povahu mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. Ti se naučí samostatně myslet a 

reagovat a také ovládat své emoce.  

Assessment centre je moderní a vysoce hodnocená metoda výběru a 

vzdělávání manažerů. Účastník plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní 

náplň práce manažera. Úkoly jsou často generovány počítačem, lze měnit jejich 

frekvenci a tedy i úroveň stresu. 

Outdoor training je označován jako „učení se hrou“. Jde o skutečné hry či akce 

spojené se sportovními výkony. Hrají je manažeři a učí se přitom manažerským 

dovednostem. 

Vzdělávání pomocí počítačů patří mezi nejpoužívanější metody. Počítače 

umožňují simulovat pracovní situaci, usnadňují učení pomocí schémat, grafů a 

obrázků, nabízejí různé testy a cvičení a umožňují průběžně hodnotit proces 

osvojování se znalostí a dovedností. 

Efektivita výcvikové metody zcela závisí na její účinnosti v dosahování cílů výuky. 

[4] 

 

 Vzdělávací programy mohou zabezpečovat manažeři, vedoucí týmů, 

spolupracovníci nebo mentoři (spolupracovníci, kteří jsou speciálně pověřeni vést, 

radit a pečovat o školené osoby). Důležité je vzdělávat všechny pracovníky při 

výkonu práce za použití metod jako coaching, instruktáž a mentoring. [1] 
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 Sestavování rozpočtu vzdělávacích aktivit je částí plánu, která primárně 

nevychází ze zvýšené potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, ale z priorit 

organizační strategie a strategie lidských zdrojů. Rozpočet by měl obsahovat 

následující 3 složky: 

 Fixní složku zabezpečující dlouhodobé vzdělávací programy, jež se vztahují 

k dlouhodobým a střednědobým cílům organizace 

 Variabilní složku zajišťující operativní vzdělávací programy v rámci časového 

horizontu plánu, zaměřené na krátkodobé potřeby a cíle organizace 

 Rezervní složku zaručující úplné nebo alespoň částečné pokrytí náhlých 

nebo neplánovaných potřeb vzdělávání 

S finanční stránkou úzce souvisí také sestavení časového harmonogramu 

realizace vzdělávacích programů. Dnes se počítá především s časovým horizontem 

v rámci jednoho roku, nebo i kratším. Nejedná se však pouze o délku a režim, ale 

také o koordinaci vzdělávacích aktivit s pracovními procesy. [7] 

 

2.5.3. Realizace vzdělávacího procesu 

 

  Jde o fázi, kdy se z oblasti plánování vzdělávání, respektive z projektu 

vzdělávací akce, přechází do realizační fáze. I ta však obsahuje kroky, které je třeba 

řešit už při tvorbě projektu dané vzdělávací akce, např. organizační zabezpečení 

nebo kalkulace nákladů. [3] 

Do organizačního zabezpečení se řadí: 

 Rozhodnutí o dodavateli vzdělávacího programu, respektive jmenovitý výběr 

školitelů 

 Vyjednání podmínek, zhotovení a uzavření smluv 

 Zajištění lokality, patřičného zázemí a přiměřeného množství studijních 

materiálů a pomůcek 

 Zajištění dopravy a v případě nutnosti i ubytování 

 Včasné informování účastníků vzdělávací akce 

 Distribuci instrukcí ke kurzu [7] 
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Podstatou realizace vzdělávacího procesu je, aby byly kurzy soustavně 

monitorovány, aby se zabezpečilo, že vše probíhá podle plánu a podle schváleného 

rozpočtu. Každý ukončený kurz by měl zahrnovat vypracování hodnotící zprávy, aby 

existoval aktuální přehled o stavu plnění plánu a čerpání finančních prostředků. [1] 

Významným prvkem ve vzdělávacím procesu je motivace. Motivace je 

chápána jako komplex různorodých a vzájemně se podmiňujících faktorů – motivů. 

Je pozitivně zjištěno, že studijní úspěch zesiluje a stabilizuje výkonnostní studijní 

motivaci. Ve firemním vzdělávání je vysoce motivující návaznost na individuální 

profesní zájmy a zajištění použitelnosti nově získaných znalostí a dovedností. 

Motivace se umocňuje jednoznačností smyslu a cíle vzdělávací akce, členěním 

studia do logických a pochopitelných celků, přátelskou atmosférou a určitou dávkou 

náklonnosti či sympatie, a také sledováním, pozitivním hodnocením a informováním 

o studijním výkonu. [13] 

Klíčovým prvkem každého vzdělávání jsou účastníci, ke kterým jsou konkrétní 

vzdělávací akce namířeny. Každý člověk má svůj vlastní styl učení. Dle Honeyho a 

Mumforda existují 4 styly učení, tedy i 4 typy učících se osob: 

 Aktivisté, kteří se plně a bez předpojatostí zapojují do nových zkušeností a 

zážitků a libují si v nových úkolech 

 Přemítaví, kteří stojí v pozadí a pozorují nové zkušenosti a zážitky z různých 

úhlů. Shromažďují údaje, zkoumají je a pak docházejí k závěru 

 Teoretici upravují a aplikují svá pozorování ve formě logických teorií a mají 

sklon k perfekcionismu 

 Pragmatici dychtí vyzkoušet myšlenky, přístupy a pojetí, aby viděli, zda 

fungují [1] 

 

2.5.4. Vyhodnocení výsledků a efektivnosti vzdělávání 

 

Zpětná vazba o efektivitě vzdělávacích aktivit je snad nejdůležitější částí 

z celého cyklu. Protože mnohdy není nikdo schopen říct, jak je který vzdělávací 

program efektivní a jak se projevuje v pracovních výsledcích. Pro všechny jsou 

důležité hlavně výsledky vzdělávacích aktivit, nikoli samotné aktivity. Ty jsou sice 
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viditelné a měřitelné a utvrzují školeného v domněnce, že skutečně něčeho 

dosahuje, nicméně se jedná pouze o jistý druh činnosti. Rozpoznatelnost a 

měřitelnost většiny výsledků je už o něco těžší a nejnesnadnější je určení a 

ohodnocení aktivit, které měly přímý podíl na úrovni těchto výsledků. [7] 

 Je třeba brát v potaz, že vyhodnocení je komplexní proces pokoušející se 

měřit celkové přínosy, ale i náklady dané vzdělávací akce. Znamená to tedy, že 

vyhodnocovat lze jak efektivitu pedagogickou, tj. zda byly uspokojeny identifikované 

vzdělávací potřeby, tak efektivitu ekonomickou, tj. zda byla vzdělávací akce po 

ekonomické stránce přínosná, eventuálně zda nebyla ztrátová. [3] 

Samotné vyhodnocování má podle Hamblina pět úrovní: 

 Reakce školených osob na zážitky ze vzdělávání: co si myslí o užitečnosti či 

dokonce o zábavnosti vzdělávání, co si myslí o jednotlivých lekcích a 

lektorech, co by zařadily navíc, nebo co by vypustily. 

 Hodnocení poznatků spočívá ve zjišťování toho, co se školené osoby 

v důsledku vzdělávání naučily – nové znalosti a dovednosti, které získaly, 

nebo změny v postojích, ke kterým u nich po vzdělávání došlo. 

 Hodnocení pracovního chování se týká zjišťování míry, v jaké absolventi 

vzdělávání uplatňují své poznatky při výkonu práce.  

 Hodnocení na úrovni organizační jednotky se pokouší zjistit dopad změn 

v pracovním chování absolventů vzdělávání na fungování té části 

organizace, v níž tito lidé pracují. Ve skutečnosti však nejde o to, jak se 

změnilo chování, ale o to, co dobrého tato změna chování přinesla 

organizační jednotce. 

 Hodnocení konečné hodnoty se zaměřuje na zjišťování toho, jaký má 

organizace jako celek prospěch ze vzdělávání z hlediska větší ziskovosti, 

zachování organizace nebo jejího růstu.  

Jak Hamblin zdůrazňuje, těchto pět úrovní tvoří jakýsi řetězec: vzdělávání 

vyvolává reakce, které vedou k učení, které vede ke změnám pracovního chování, 

které vedou ke změnám v organizační jednotce, které vedou ke změnám při 

dosahování konečný cílů. [1]  

Problematické vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích 

aktivit však neznamená, že by se mělo na vyhodnocování rezignovat. Je důležité si 
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však neustále uvědomovat hranice možností tohoto vyhodnocování a jeho relativitu. 

[9] 

 

2.5.4.1. Bariéry hodnocení vzdělávací akce 

Hodnocení vzdělávací akce není jednoduchá záležitost a jako taková má i 

řadu odpůrců a argumentů proti její realizaci. Ty nejtypičtější lze jednoduše shrnout 

do následujících oblastí: 

1. Bariéry na straně zadavatele 

 Neměl stanoveny cíle vzdělávání 

 Hodnocení nepovažoval za potřebné 

 Hodnocení považoval za zbytečně nákladné a nechtěl proto dále zvyšovat 

náklady na vzdělávání 

 Považuje hodnocení za časově náročné a nechtěl se proto zdržovat, nebo 

s hodnocením nemá zkušenosti a neví, jak je zajistit 

 Ze zásady považuje hodnocení za nevhodné 

2. Bariéry na straně účastníků 

 Účastníci se cítí hodnocením ohroženi 

 Ze vzdělávání odcházejí předčasně a brání tak provedení hodnocení 

3. Bariéry na straně lektorů 

 Obava z výsledků hodnocení – obava z ohrožení vlastní kariéry 

 Neochota věnovat čas hodnocení [3] 

 

 

 

2.6. Přínosy vzdělávání 

 Značná výše rozpočtových nákladů na vzdělávání způsobuje, že manažeři 

často sledují pouze náklady na účastníka, případně celkové náklady vzdělávacího 

programu, a uvažují o způsobu jeho zkrácení s cílem snížení podnikových nákladů. 

Někdy může být vhodnější omezit neefektivní vzdělávací akce. Není totiž správné 

posuzovat efektivitu pouze na základě vyčíslených nákladů. Velmi často může být 

podobné rozhodnutí v konečném důsledku dražší než snížení nákladů na daný 
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program. Při posuzování efektivity je vhodnější zvolit opačný přístup a začít 

sledováním přínosů a užitku vzdělávání, které zahrnují: 

 Lepší využití potenciálu zaměstnanců – díky vzdělávání se jednotlivci a 

celé pracovní týmy stávají flexibilnějšími, přizpůsobivějšími a schopnějšími 

plnit požadavky týkající se zvyšování výkonu. 

 Lepší využití zařízení a systémů – je málo pravděpodobné, že pracovníci 

dokážou vytěžit maximum z technologií, nejsou-li s nimi obeznámeni a 

v dané problematice vzděláváni. Často je vidět, že organizace investují 

podstatnou část svých prostředků do technologických vstupů, aniž by brali 

v úvahu problémy, které mají lidé pracující s nimi a udržující dané zdroje. 

 Zvýšení výkonu – vzdělávání také může přinést podstatné zvýšení 

návratnosti spotřebovaných zdrojů. Oblastmi, u kterých může dojít 

k radikálnímu zlepšení, jsou výrobní procesy, kvalita, administrativní 

procedury, bezpečnost a spokojenost zákazníků. 

 Snížení fluktuace – pracovníci obvykle pozitivně reagují na možnosti 

vzdělávání a rozvoje. Díky tomuto přístupu se zlepšuje image podniku, 

přitahuje zaměstnance s vyšší úrovní kvalifikace a zvyšuje se také 

pravděpodobnost toho, že tito zaměstnanci v podniku zůstanou. 

 Zvýšení spokojenosti zákazníků – častým jevem je, že si zákazník 

uvědomí potřebu vzdělávání zaměstnanců svého partnera jako první a nečiní 

mu žádný problém odchod ke konkurenci, která dokáže lépe a ochotněji 

splnit jeho požadavky a potřeby. 

Dnes bohužel nacházíme podniky, které realizují vzdělávání pouze jako projev 

dobré vůle, aniž by uvažovaly o skutečných nákladech a užitku z investic do lidského 

kapitálu svých zaměstnanců. Na druhou stranu však existují organizace, které si 

uvědomují, že vzdělávání je nezbytné ke zlepšení jejich výkonu. [12] 
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3. Charakteristika organizace 

 

Partners Financial Services, a. s.  

Společnost Partners Financial Services, a. s. zahájila svou činnost v červnu 

2007 a její hlavní aktivitou je poskytování nezávislého finančního poradenství. Již po 

pár letech své existence se stala největší finančně analyticko-poradenskou 

společností působící na českém trhu, a to jak v obratu, tak i ve spontánní znalosti 

značky. Není to však jen o velikosti, za úspěch totiž vděčí i jejich filozofii, která se 

soustřeďuje na férový a profesionální přístup ke klientům a na vytváření zázemí pro 

podnikatelský úspěch poradců, manažerů a ředitelů. 

Motto společnosti zní Finanční poradenství JINAK. Jsou přesvědčeni, že 

kvalitní finanční poradenství je založeno na odborných znalostech, nezávislosti a 

objektivitě poradce. Věří v celoživotní partnerství mezi klienty a poradci Partners a 

v otevřený vztah založený důvěře. 

Již zmíněná nezávislost a objektivita vyplývá z toho, že tuto společnost nevlastní 

žádná jedna banka či pojišťovna. Naopak spolupracují s více než padesáti finančními 

institucemi. Aby bylo zřejmé, že poradce Partners není motivován preferovat jednu 

společnost na úkor druhé kvůli odměně a jde mu především o zájem klienta, nechalo 

se vedení inspirovat západními zeměmi a jako jediná finančně poradenská 

společnost u nás sjednotila výši provize za daný produkt na stejnou úroveň.  

3.1. Produktové portfolio 

 Důkazem objektivity a nezávislosti je šíře portfolia. Z něj vytvářejí poradci 

Partners finanční plán dle individuálních potřeb klienta. Mají na výběr jak 

z pojistných, tak i z bankovních, investičních i úvěrových nástrojů. Zvláštní důraz je 

kladen zejména na vývoj exkluzivních nízkonákladových produktů, které klienti 

naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. 

Bankovní produkty 

 Běžné účty  

 Hypoteční úvěry 

 Investiční úvěry pro firmy a podnikatele 
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 Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová 

družstva 

 Platební a kreditní karty 

 Podnikatelské úvěry 

 Překlenovací hypoteční úvěr 

 Spořicí účty 

 Termínované vklady 

Dotace 

 Dotace z fondů EU a státního rozpočtu 

Investice 

 Investiční zlato 

 Modelová portfolia 

 Podílové fondy 

 Pravidelné investování 

 Přímé investice na burzách 

Leasing 

 Leasingové úvěry 

Neživotní pojištění 

 Cestovní pojištění 

 Havarijní pojištění 

 Pojištění aut a majetku 

 Pojištění majetku a odpovědnosti občana 

 Pojištění pracovní neschopnosti 

 Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

 Pojištění nákladů na veterinární léčbu 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

 Pojištění podnikatelských rizik 

 Pojištění právní ochrany 

 Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří 

 Úrazové pojištění 
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 Zdravotní pojištění 

Penzijní připojištění 

 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Stavební spoření 

 Překlenovací úvěry ze stavebního spoření 

 Stavební spoření 

 Úvěry ze stavebního spoření 

Životní pojištění 

 Důchodové životní pojištění 

 Flexibilní pojištění 

 Investiční životní pojištění 

 Kapitálové životní pojištění 

 Rizikové pojištění 

 Úvěrové životní pojištění 

 Životní pojištění 

3.2.  Partners v číslech 

Každý příchozí poradce má možnost si zvolit, jakým směrem se bude ubírat. 

Na výběr má buď poradenskou kariéru, nebo kariéru manažerskou. Bez ohledu na 

to, kterou kariéru si kdo vybere, působí dnes v Partners 3.500 poradců z celé ČR a 

pečují celkem o 276.000 klientů. V nabídce mají celkem 365 produktů od 52 

obchodních partnerů. Vše je řízeno z hlavních centrál v Praze a Brně, pod ně spadá 

dalších 20 klientských center. Provizní obrat v roce 2011 byl 1.174.000 Kč.  

3.3. Práce poradce  

 Poradenská práce využívá tzv. systém APS. 

 A – Analýza – Jde o prvotní schůzku poradce s klientem. Na začátku poradce 

představí sebe a svou společnost a sdělí klientovi, v čem mu právě on může být 

prospěšný. Dalším krokem je nejen zjištění bilance příjmů a výdajů, díky kterému 

může poradce ušít klientovi finanční plán přímo na míru, ale snaží se také zjistit, jaká 
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přání a vize má daný klient do budoucna. Představí mu i základní oblasti, kterými se 

společnost Partners zabývá. 

 P – Poradenství – Jedná se o druhou schůzku, na které je klientovi 

představen finanční plán stavěný na základě jeho finanční situace tak, aby mohl co 

nejjednodušším způsobem dosáhnout svých cílů. Zde již uvidí klient všechno 

v číslech, tabulkách a na konkrétních příkladech. 

 S – Servis – Sestavením finančního plánu to ale však nekončí. Společnost 

dbá na dlouhodobou spolupráci a péči o klienty ze dvou základních důvodů - nejen 

že se ze dne na den mění finanční trh, ale mění se také hlavně přání, požadavky a 

finanční situace klienta. 
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4. Analýza procesu vzdělávání ve vybrané organizaci 

 

 Ve své práci jsem se zaměřil nejen na vzdělávání nově příchozích uchazečů, 

ale také na vzdělávání poradců z nejnižších možných kariérových stupňů, tedy na 

pozici Trainee a Consultant. 

Ve společnosti Partners Financial Services, a. s. si velmi dobře uvědomují, že 

špatně vyškolený poradce může zkazit jméno nejen jemu samému, ale i společnosti. 

Drží se zásady, že  

 

  dobrou pověst si člověk buduje 20 let, tu špatnou si vytvoří během pěti minut. 

 

  Cílem společnosti bylo vytvoření kvalitního systému vzdělávání, kde na 

začátku musí příchozí poradce projít měsíčním zaškolovacím cyklem, který je 

zakončený 2 obtížnými zkouškami, složenými nejen z odborných produktových 

znalostí, ale také z osobního pohovoru před komisí složenou z ředitelů – tzv. Trainee 

akademie 

Následuje průběžné vzdělávání k prohlubování znalostí a dovedností z oblasti 

financí, které je nedílnou součástí kariéry poradce. Jak již bylo zmíněno 

v charakteristice organizace, poradce si sám určí, kterou cestou se bude jeho kariéra 

ubírat. Na výběr má ze dvou možností: 

- budování vlastního týmu, tedy manažerská kariéra 

- práce s klienty, tedy poradenská kariéra 

Bez ohledu na to, který směr si poradce zvolí, musí absolvovat Trainee a 

Consultant akademie, které jsou pro obě kariéry společné. Podstatou společnosti je 

totiž fakt, že pokud chce být poradce ve firmě úspěšný, musí se vypracovat z těch 

nejnižších pozic, aby pochopil práci každého dalšího kariérního stupně. 

Kvalitní vzdělání je tou nejsilnější stránkou každého poradce. Jelikož je to on, 

kdo určuje směr, kterým mohou vést klientovy finance a zpravidla se jedná o 

stotisícové a někdy i milionové částky, proto si tedy nemůže dovolit chybu. 
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Vzdělávání je z velké části zajišťováno interními pracovníky z řad samotných 

poradců. V celém vzdělávacím cyklu jsou ale určité typy školení, které jsou vedeny 

externími pracovníky. 

Při vzdělávání se postupuje podle tzv. Osy vzdělávání. Je to interní materiál, 

který uchazeči představí, co ho čeká, vysvětlí mu a ukáže, jaké typy seminářů a proč 

je potřeba absolvovat, v jakém pořadí se budou konat a kdo má kompetenci 

jednotlivé semináře školit. 

 

4.1. Trainee akademie 

 

Trainee akademie je prvním stupněm vzdělávání, který zahrnuje vše od 

předpohovoru uchazeče až po centrální supervizi. Je rozdělena do 5 základních 

týdenních cyklů.  

 

 

Zdroj: Interní materiál společnosti Partners 

 

4.1.1. Trainee akademie 0. týden  

 

 Jejím obsahem je předpohovor, pohovor a 0. osobní rozhovor. Vše je 

v kompetenci manažera M1 a výše. 

1. Předpohovor – Cílem předpohovoru je zjistit potenciál uchazeče o práci 

v Partners, zpravidla trvá ½ až 1 hodinu.  

2. Pohovor – Jedná se o přijímací pohovor, který vede manažer M1 a výše. 

Uskutečňuje se do týdne od předpohovoru. Manažer se snaží zjistit motivy 
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uchazeče a společně si ujasňují očekávání, podmínky a pravidla případné 

spolupráce.  

3. 0. osobní rozhovor – Měl by se uskutečnit do několika dní od pohovoru.  

Je rozdělen do 3 částí: 

i. V první části jde o rozebrání samotného přijímacího pohovoru. 

Snahou manažera je zjištění toho, co se od té doby změnilo, probrat 

čas na práci a také si zodpovědět otázky typu Proč právě Partners? 

Proč finance? Proč v dnešní době začít podnikat?  

ii. Druhá část je zaměřená na analýzu vzdělávání ve společnosti. 

Cílem je seznámit uchazeče se zaškolovacím cyklem a vysvětlit 

k němu přistup.  

iii. Manažer má připravit uchazeče na seminář INFO 1. Úkolem není 

posuzovat seminář dle detailů, ale jako celek. 

 

4.1.2 Trainee akademie 1. týden  

 

Spadá zde INFO 1, INFO 2, INFO 3 a POST INFO. Školení má na starosti 

manažer M2 a výše. 

 INFO 1 – Obsahem tohoto zaškolovacího semináře je ukázat situaci na trhu 

z pohledu peněz, samotný potenciál trhu a jeho příležitosti. Manažer zde také 

představí společnost a zdůrazní, co Partners dělají JINAK. Cílem je vzbudit v nových 

spolupracovnících zájem a nadšení pro práci v oboru a také ukázat příležitost 

podnikání ve finančním poradenství včetně situace na finančním trhu.  

 Po školení INFO 1 bude následovat důležitý osobní rozhovor uchazeče se 

svým manažerem, kde si nejen ujasní vše, co bylo řečeno na semináři, ale manažer 

zde také vysvětlí podmínky a standardy chování, mezi které patří image, chování, 

dochvilnost, dodržování dohod, komunikace a otevřenost. Zároveň uchazeči budou 

vysvětleny rozdíly mezi manažerskou a poradenskou kariérou, a proč je důležité, aby 

si nově nastupující člověk vyzkoušel a prošel klientskou prací.  

 INFO 2 – Školení má být zhruba do 3 – 4 dnů od INFO 1. Hlavními body 

semináře jsou vysvětlení změny postoje jako základ budoucího úspěchu, objasnění 
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rozdílů mezi podnikatelem a zaměstnancem, seznámení uchazeče s prací v Partners 

a vysvětlení, jak se tvoří potenciál poradce, který je pro něj velmi důležitý. 

 INFO 3 – Následuje 1 – 2 dny po INFO 2. Cílem je vysvětlení dodržování 

pravidel Svaté trojice, která seřazuje priority Partners, kdy vedoucí má přednost před 

vzděláváním a vzdělávání má přednost před klientem. Dále je také součástí názorná 

ukázka toho, do čeho investovat vydělané peníze a určení faktorů úspěchu a 

neúspěchu.  

 Po ukončení seminářů INFO 2 a INFO 3 následuje opět osobní rozhovor 

s vedoucím manažerem, který uchazeči upřesní vše z obou ukončených seminářů. 

Zároveň zde uchazeč obdrží materiály jako produktový manuál, prezentátor 

(ilustrační pomůcka pro prezentování společnosti a práce poradce), manuál na 

finanční analýzu, podklady pro PPZ a kariérový plán. 

 POST INFO se koná cca do týdne od semináře INFO 3. POST INFO je 

rozdělené do 2 dnů: 

 První den se nováčci učí první část finanční analýzy. Za využití prezentátoru 

představují společnost a její historii, názorně ukazují práci finančního poradce a 

v čem je jeho přidaná hodnota. 

 Druhý den se učí druhou část finanční analýzy, která obsahuje 7 základních 

programů. Patří zde zajištění příjmů, bydlení, budoucnosti, dětí, renty, ochrana 

majetku a odpovědnosti a také jak nakládat s volnými prostředky. Součástí druhého 

dne je i hraní Finanční svobody 

 Finanční svoboda je stolní desková hra přímo z dílny společnosti Partners. 

Jedná se o realistické nastínění klientovy situace. Nováčci, kteří ve hře vystupují jako 

finanční poradci, se rozdělí do několika týmů po 2 – 3 členech. Manažer POST INFA 

se zde stává bankéřem a dohlíží na dodržování pravidel hry. Každý z týmů dostane 

na starost rodinu, která má svoje vlastní vize a přání do budoucnosti a za pomoci 

finančních poradců si chtějí tato přání splnit. Každé z těchto přání je časově 

omezeno a musí se stihnout do určitého limitu. Hra se odvíjí v tříletých cyklech a 

začíná třicátým rokem každé rodiny. Na začátku každého cyklu vyplatí bankéř každé 

rodině jejich volné cash flow. Následují Události, kdy se každé rodině může stát 

nějaká pozitivní, neutrální anebo dokonce i negativní událost (pro představu např. 
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klesla nebo stoupla inflace, skončilo stavební spoření nebo se rodině mohla 

porouchat pračka). Po Událostech přichází na řadu Vývoj trhu. Pomocí hodu dvěma 

kostkami se určí vývoj dluhopisového a peněžního trhu, akciový se pak jako 

v reálném životě odvíjí od Dow Jonesova indexu. Následují Transakce, kdy se 

finanční poradce snaží učinit různé kroky na finančním trhu, aby mohl naplnit cíle 

svých klientů – může sjednávat hypotéky a spotřebitelské úvěry, pojištění majetku 

nebo pojištění osob aj. Tyto cykly se neustále opakují, dokud nedojdou až do 

šedesátého roku každé rodiny. Zde se vyhodnotí stav každého týmu a ten, co 

úspěšně splnil všechna přání rodiny, vyhrává. Pokud ale ani jeden tým nesplnil 

požadavky rodiny, tabulkově se určí vítěz, který byl daným přáním a požadavkům 

nejblíže. 

 

4.1.3. Trainee akademie 2. týden  

 

Tady spadají S – TEAM 1 a S – TEAM 2 včetně následného osobního 

rozhovoru. Mohou je školit C - Consultanti a výše. Odehrávají se v dalším týdnu po 

POST INFU. 

 S – TEAM 1 – Zde se trénuje, jak si finanční poradce má správně brát 

doporučení na klienty nebo potenciální spolupracovníky. Dále je součástí i trénink 

telefonování potenciálním klientům včetně zvládání námitek, které mohou během 

telefonátu zaznít.  

 S – TEAM 2 – Obsahem tohoto školení je trénink Akce 5.000 – tzn. odměna 

5.000 Kč pro ty, kdo doporučí někoho ze svého okolí na práci finančního poradce, 

ten projde zaškolovacím cyklem a dostane se minimálně na pozici C – Consultanta. 

Na semináři se nováčci také dozvědí o akciovém programu, který Partners plánují 

spustit od roku 2017. Projdou zde i školením o chystané penzijní reformě, která má 

vejít v platnost od 1. 1. 2013.  

 Po absolvování školení S – TEAM 1 a 2 přichází na řadu osobní rozhovor 

s manažerem, který zrekapituluje všechno podstatné z 2. týdne, upřesní nejasné 

informace a trénuje s nováčkem první i druhou část finanční analýzy.  
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4.1.4 Trainee akademie 3. týden  

 

Obsahem jsou S – TEAM 3 a S – TEAM 4, osobní rozhovor + produktové 

školení. Opět školí Consultanti a výše.  

 S – TEAM 3 – Cílem je naučit nováčka produktový základ. Dále se učí rozdíly 

mezi investičním poradenstvím a investičním zprostředkováním. 

 S – TEAM 4 – Hlavním obsahem tohoto semináře je procvičit nováčkovo 

vystupování včetně toho, jak se správně oblékat.  

 Osobní rozhovor je doporučen ihned po absolvování posledního S – TEAMu. 

Manažer krátce shrne celý 3. týden a procvičuje s nováčkem celou finanční analýzu, 

která je základem pro práci s klienty.  

 Produktové školení probíhá zpravidla v době konání posledního S – TEAMu. 

Jde o seznámení nových spolupracovníků s produkty na finančním trhu, ze kterých 

se pro každého klienta sestavuje individuální portfolio. Nováček získává informace 

ohledně stavebního spoření, penzijního připojištění, kapitálového a investičního 

životního pojištění, rizikového pojištění, úrazového pojištění, podílových fondů, 

hypotečních úvěrů a bankovních služeb. Dále je nutné znát základní rozdíly mezi 

podobnými typy produktů jako důchodové a penzijní připojištění, investiční a 

kapitálové životní pojištění, hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření a také 

spořicí účet a fond peněžního trhu. 

 

4.1.5. Trainee akademie 4. týden 

 

Začíná osobním rozhovorem, následuje interní certifikace a supervize + PPZ. 

 Osobní rozhovor je poslední, který se koná před interní certifikací. Manažer 

ověřuje nováčkovy produktové znalosti a naposled trénují práci s klientem – finanční 

analýza, telefonát, doporučení.  

 Na interní certifikaci se zjišťuje a hodnotí všechno, co se nováček během 

Trainee akademie naučil. Lektorem interní certifikace je jiný manažer M1 a výše. 

Prověřují se veškeré obchodní dovednosti jako finanční analýza, schopnost poradce 
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získávat doporučení, telefonování a celkově jeho komunikační schopnosti a 

dovednosti. Ověřuje se také základní znalost produktů a informací o společnosti 

Partners. Hodnotí se i image a vystupování. Bez úspěšného absolvování interní 

certifikace není nováček připuštěn k supervizi.  

 Po interní certifikaci přichází na řadu poslední velká zkouška v rámci Trainee 

akademie, jedná se o SUPERVIZI. Ta se koná v místě centrály, tedy v Praze nebo 

Brně. Jde o pohovor se 2 řediteli, kteří zkouší nováčkovy základní produktové 

znalosti, znalosti o společnosti a 7 základních programů finanční analýzy. Hodnotí se 

také jeho vystupování a vše se zaznamenává na kameru. Následně ředitelé vyhotoví 

posudek na každého uchazeče zvlášť. 

   Součástí Supervize je i test PPZ – registrace podřízených pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Bez úspěšného zvládnutí PPZ nemůže poradce podepisovat 

pojistné smlouvy.  

 

4.2. Consultant akademie 

 

  Po zakončení Trainee akademie absolvuje poradce Consultant akademii. Ta 

je důležitá i z hlediska kariérního postupu, protože aby poradce mohl dále růst 

firemní strukturou, musí absolvovat určité procento školení, které je v převážné míře 

dobrovolné, tedy závisí jen na vůli poradce, zda jej absolvuje nebo ne. Výhodou je, 

že školiteli jsou poradci na pozici Consultant a nebo M1, kteří se stále věnují 

klientské práci a mohou nabídnout účastníkům školení různé pohledy na jednotlivá 

témata, protože je každý školí svým vlastním, osobitým způsobem.  

1. POSTSUPERVIZE – Jde o jednodenní školení na Prometeus a FiP, 

vzdělávání v oblasti AML, bankovních služeb a hypoték 

i. Prometeus – Je to informační systém centrály Partners. Poradce je 

školen pro to, aby se mohl v IS snadněji orientovat. Najde zde veškeré 

bankovní partnery a portfolio produktů, které Partners nabízí, dále také 

kontakty na centrálu, provizní listiny včetně vlastní produkce a hlavně 

email. 
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ii. FiP – Systém pro evidenci klientů, jejich cílů a možností a finanční 

plánování pro poradce Partners. Díky FiPu mohou poradci tvořit 

finanční plány svým klientům, ale jsou zde i důležité nástroje v podobě 

kalkulaček na investice, hypotéky, spotřebitelské úvěry, nemocenskou, 

zabezpečení životního standardu, příspěvek na bydlení, stavební 

spoření, bonitu klienta a penzijní připojištění.  

iii. AML – Vzdělávání v oblasti zákona č. 253/2008 Sb. o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Poradci se učí, jakým způsobem se mají zachovat při 

podezření na praní špinavých peněz. Tohle školení je zakončeno 

testem. 

iv. Bankovní služby – Aby mohl poradce nabízet bankovní služby 

Partners, musí být o nich řádně poučen a složit úspěšně test. 

v. Hypotéky – Veliké procento obratu společnosti je tvořeno právě 

hypotékami, proto jsou všichni povinně proškoleni i na poskytování 

hypotečních úvěrů, které musí následně stvrdit testem.  

 

2. START-UP – Jeden z povinných seminářů, který musí nováček absolvovat do 

3 měsíců od supervize. Opět jsou zde proškoleni na bankovní služby, oblast 

AML, ale jsou také seznámeni s benefity, marketingovým, právním a HR 

oddělením.  

 

3. VZ – Školení zajišťované externími pracovníky. Do 3 měsíců od supervize 

musí poradce absolvovat školení na investice. Na konci tohoto školení je 

certifikace, díky které se poradce stává tzv. vázaným zástupcem na investice 

a může podepisovat investiční smlouvy. 

 

4. Školení partnerů – Jedná se o nepovinné školení o konkrétních produktech 

od konkrétních partnerů, které má společnost ve svém portfoliu, tudíž je 

vedeno externími pracovníky. Konají se každý týden v pondělí od 10:00 do 

16:00. Pro poradce jsou důležitá z hlediska neustálého vývoje finančního trhu, 

ale taky z hlediska obměňování produktového portfolia. 
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5. Call party – Každý manažer si určí, kdy se budou pro jeho strukturu konat 

Call party. Jde o skupinové telefonování potenciálním klientům, na které 

poradce získal kontakt při finančních analýzách. Cílem Call party je zvyšování 

úrovně telefonátů, a to poslechem ostatních poradců a jejich zvládání 

vznesených námitek.  

 

6. DRF – Znamená Den rozvoje firmy. Určeno hlavně pro poradce na pozici M1a 

výše. Jedná se o telefonování na potenciální spolupracovníky. Osvojují si zde 

dovednosti jak vést předpohovor a samotný přijímací pohovor.  

 

7. T – TEAM – Tréninkové týmy. Slouží k procvičování znalostí programů 

finanční analýzy a ke správné organizaci práce. Konají se každý pátek od 

16:00. T – TEAMy se opakují v pravidelných cyklech po celý rok. 

i. Bydlení a budoucí výdaje – Lektor ukazuje, jak svým vlastním 

způsobem prezentuje program Bydlení a Budoucnost při finanční 

analýze. 

ii. Zajištění příjmů – Školitel předvádí, jak se dá prezentovat program 

Zajištění příjmů. 

iii. Renta, důchodová reforma, příprava rezerv pro děti – Školení na téma 

renta a s ní související důchodová reforma a jak připravit rezervy pro 

děti na studium či do života. 

iv. Investice – Školení zaměřené na fungování pravidelných a 

jednorázových investic a jak eliminovat riziko spojené s investicemi. 

v. Prodej portfolia a bankovní služby – Trénink prodeje portfolia včetně 

zopakování základních parametrů bankovních služeb. 

vi. Představení práce a doporučení – Lektor předává zkušenosti z oblasti 

Představení práce a jakým způsobem získat co nejvíce doporučení na 

potenciální klienty nebo spolupracovníky. 

vii. Telefon a námitky – Školení zaměřené na správnou strukturu telefonátu 

a zvládání námitek s ním spojenými. 
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viii. Selfmanagement poradce – Lektor ukazuje způsob, jakým každý 

poradce může kontrolovat sám sebe a svou práci, jak rozvíjet své silné 

a eliminovat slabé stránky a jak efektivněji využívat čas pro práci. 

ix. Stávající portfolio klienta – Školení péče o portfolio klienta. 

8. Kariérový rozhovor – Jedná se o rozhovor poradce s ředitelem nebo 

manažerem na pozici M3. Jde o nástroj pro rozvoj poradce, aby si sám určil, 

kterou kariérovou cestou se bude ubírat, aby si naplánoval svůj kariérní růst a 

dostál svým vizím, kde se vidí v krátkodobém a dlouhodobém časovém 

horizontu ve firmě.  

 

4.3. Úvěrové certifikace 

 

 Jedná se o certifikace, které nespadají do Trainee nebo Consultant akademie 

a vyžadují si je přímo obchodní partneři. Jsou školeny externími pracovníky. Díky 

absolvování těchto certifikací a po úspěšném složení testu mohou poradci 

podepisovat úvěrové smlouvy. Mezi úvěrové certifikace řadíme: 

- Úvěrová certifikace Hypoteční banky 

- Úvěrová certifikace Raiffeisen stavební spořitelny 

- Úvěrová certifikace Wüstenrot hypoteční banky 

- Úvěrová certifikace Wüstenrot stavební spořitelny 

   

4.4. Evidence vzdělávání 

 

Dokladem o absolvování školení je prezenční listina na každém školení. Nemá 

danou přesnou podobu, proto se na čistý list papíru napíše datum, identifikační číslo 

poradce, jméno a příjmení poradce, jméno a příjmení vedoucího manažera a podpis. 

Po skončení školení zapisuje školitel jména poradců, kteří se účastnili, do systému. 

 V Prometeu má každý poradce svou složku, ve které jsou vedeny a zapsány 

všechny vykonané certifikace, včetně všech povinných i dobrovolných školení.  
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4.4. Vlastní pozorování v rámci adaptačního vzdělávání 

 

 Pro své pozorování jsem si vybral poslední osobní rozhovor před interní 

certifikací a samotnou interní certifikaci. 

 Pondělí 9. dubna 2012 – v 10:00 se konal poslední osobní rozhovor 

uchazečky o místo finančního poradce se svým manažerem, kde probíhal poslední 

trénink všech nabitých dovedností a produktových znalostí. Nejdříve se zaměřili na 

první část finanční analýzy. Uchazečka velice zdárně prezentovala společnost 

Partners a její historii, přidanou hodnotu finančního poradce a systém APS. Manažer 

jí byl ve všem nápomocný, pomáhal ji volit správná slova a poukazovat na ta, kterých 

by se měla vyvarovat. Za každý úspěšně absolvovaný oddíl uchazečku pochválil a 

dále motivoval.  

  Poté přišla na řadu druhá část finanční analýzy, kde uchazečka zúročila 

všechny své znalosti ze základních programů, které Partners řeší. Nutno uznat, že 

tahle část jí šla v porovnání s první částí analýzy mnohem lépe a samotného 

manažera výrazně potěšila.  

  Po úspěšné prezentaci celé finanční analýzy si zopakovali celý produktový 

manuál, vysvětlili posledních pár nejasností a uchazečka vše zakončila testem ze 

znalosti produktů. 

Úterý 10. dubna 2012 – v 10:00 se konala interní certifikace na klientském 

centru v Ostravě. Sešli se zde uchazečka, její přímý manažer a manažer z jiné 

struktury, který měl na starosti vyhodnocení její práce. Na začátek úspěšně zvládla 

produktový test bez jediné chyby. První část analýzy zvládla v porovnání s předešlým 

dnem mnohem lépe, u druhé části neměla opět žádný problém. Posledním úkolem 

byl telefonát na doporučení, kterým úspěšně zakončila své vystoupení a mohla být 

připuštěna k supervizi. První velkou zkoušku měla za sebou. 

4.5. Dotazníkové šetření 

 

Dotazníkové šetření zaměřené na proces vzdělávání a rozvoje probíhalo 

v dubnu 2012. Dotazník (příloha č. 2) byl rozdán poradcům ve společnosti. 

Z celkového počtu 18 dotazníků se vrátilo zpět všech 16, návratnost tedy byla 89 %. 
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Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete ve společnosti Partners Financial Services, a.s.? 

 

  Touto otázkou jsem zjišťoval, jak dlouho pracují respondenti ve společnosti. 

Jelikož jde o společnost s velmi krátkou historií, 8 respondentů zde pracuje méně než 

1 rok, dalších 5 respondentů volilo možnost 1 – 2 roky. Pouze 3 dotazovaní pracují 

ve společnosti 3 a více. 

Otázka č. 2: Je podle Vás vzdělávání a rozvoj poradců důležitý? 

 

Při zjišťování důležitosti vzdělávání a rozvoje se všichni dotazování shodli a 

zvolili možnost Rozhodně ano v počtu 16. Z toho usuzuji, že sami poradci si jsou 

významu vzdělávání vědomi. 
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Otázka č. 3: Vytváří Vám společnost podmínky pro Vaše vzdělávání a rozvoj? 

 

 Otázka byla zaměřena na to, zda společnost sama vytváří vhodné podmínky 

na rozvoj a vzdělávání poradců. Opět se všichni respondenti v počtu 16 shodli na 

odpovědi Rozhodně ano. Z odpovědí vyplývá, že je pro společnost důležité dávat 

poradcům možnost se vzdělávat. 

Otázka č. 4: Jste spokojený/á s úrovní vzdělávání? 

 

 Na otázku týkající se spokojenosti s úrovní vzdělávání odpovědělo 14 

respondentů, že jsou rozhodně spokojeni. Další 2 respondenti jsou spíše spokojeni. 

Nikdo z dotazovaných nevyužil zbylých možností z výčtu odpovědí. Podle počtu 

kladných odpovědí usuzuji, že vzdělávání ve společnosti bude opravdu kvalitní. 
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Otázka č. 5: Byla pro Vás Trainee akademie přínosná? 

 

U otázky č. 5, která se již zaměřila konkrétně na první školení, tedy Trainee 

akademii, zvolilo 8 dotazovaných odpověď Rozhodně ano, další 4 vybrali odpověď 

Spíše ano a 4 respondenti zvolili Nevím, neumím posoudit. Žádný si nevybral třetí ani 

čtvrtou možnost odpovědi.  

Otázka č. 6: Byla pro Vás asistence manažera při Trainee akademii důležitá? 

 

 Na otázku týkající se pomoci manažera při Trainee akademii převažovaly 

kladné odpovědi. 7 respondentů plně souhlasí s důležitostí asistence manažera, 

dalších 7 zvolilo odpověď Spíše ano. 2 dotazovaní nebyli schopni danou situaci 

posoudit. Z výsledků vyplývá, že pomoc manažera při prvním zaškolování je pro 

budoucí poradce opravdu důležitá. 
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Otázka č. 7: Byly manuály z Trainee akademie srozumitelné? 

 

 Dotazování na srozumitelnost školících materiálů vyšlo nejlépe u 

produktového manuálu – 14 respondentů zvolilo manuál za Rozhodně srozumitelný, 

1 dotazovaný ho označil za Spíše srozumitelný a 1 to nedokázal zhodnotit. Při 

dotazování na manuál finanční analýzy zvolilo první odpověď 12 respondentů, další 3 

odpověděli Spíše srozumitelný a jeden dotazovaný to opět nedokázal posoudit. Při 

posuzování kariérového plánu zvolilo 9 respondentů odpověď Rozhodně ano, dalších 

5 Spíše ano a 2 respondenti to nedokázali zhodnotit. Z odpovědí vyplývá, že na 

orientaci není kariérový plán příliš snadný. 

Otázka č. 8: Byla pro Vás Consultant akademie přínosná? 

 

 O přínosu Consultant akademie se ve velké většině respondenti shodli, že je 

přínosná – 12 dotazovaných zvolilo odpověď Rozhodně ano, další 2 Spíše ne. Zbylí 
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2 odpověděli tak, že danou přínosnost neumí posoudit. Z odpovědí je patrné, že 

Concsultanta akademie je pro poradce velmi důležitá. 

Otázka č. 9: Byla pro Vás orientace ve FiPu a Prometeu po absolvování 

Postsupervize snadná? 

 

 Z 16 dotazovaných zde většina váhala. 7 z nich zvolilo odpověď Spíše ano, 

dalších 7 zvolilo Spíše ne. Jen 2 respondenti se po Postsupervizi orientovali 

dokonale v daných programech. Z toho vyplývá, že management společnosti by se 

měl na tohle téma zaměřit a zjednodušit nováčkům orientaci. 

Otázka č. 10: Jak často navštěvujete T- Teamy? 

 

Na otázku týkající se návštěvnosti T – Teamů odpovědělo 6 respondentů, že 

dané školení nenavštěvuje vůbec. Další 4 ho navštíví alespoň 1x nebo 2x měsíčně, 

zbylých 6 dotazovaných ho navštěvuje 3x a více měsíčně. Z toho vyplývá, že ve větší 

míře poradci tohoto školení využívají. 
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Otázka č. 11: Za nejvíce a nejméně zajímavý T – Team považuji? 

 

 Na tuhle otázku odpovídalo jenom 10 respondentů, zbylí neodpověděli nijak. 

Jako nejvíce zajímavý T – Team bylo se 3 kladnými body zvoleno Zajištění příjmů. 2 

kladné body získal Představení společnosti a Bydlení s výdaji, po 1 bodu dostaly 

Investice, Renta a Telefonování. 8 dotazovaných zvolilo jako nejméně zajímavý T – 

Team Selfmanagement poradce a další 2 označili Stávající portfolio klienta. Z toho 

vyplývá, že by se měl management podniku zabírat tím, jak pro poradce zatraktivnit 

tyto T – Teamy. 

Otázka č. 12: Využíváte znalosti ze školení při své práci? 

 

 Všech 16 respondentů odpovědělo, že nabyté zkušenosti ze školení neustále 

využívají při své práci. To je dobrý důkaz pro vedení podniku, že si každý poradce ze 

školení odnáší nové a nové znalosti. 
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Otázka č. 13: Máte jako účastník školení možnost hodnotit úroveň školení? 

 

 U téhle otázky se rozhodli dva respondenti neodpovídat. 4 dotazovaní zvolili 

odpověď Rozhodně ano, dalších 6 bylo pro Spíše ano, zbylí 4 zvolili Spíše ne. 

Z odpovědí vyplývá, že některá školení mají zpětnou vazbu, některá ne. 

Otázka č. 14: Jak často školíte? 

 

 Při této otázce se respondenti rozdělili do dvou skupin. Do první skupiny 

spadá 10 dotazovaných a odpověděli, že neškolí vůbec. Ve druhé skupině se 

nachází zbylých 6 respondentů, kteří školí minimálně 3x do měsíce. Z odpovědí je 

patrné, že poradci mají zájem školit ostatní nováčky a přitom si sami procvičovat 

svoje vědomosti a znalosti. 
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Otázka č. 15: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 Na otázku týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání odpovědělo 8 

respondentů, že jejich nejvyšší stupeň vzdělání je ukončené střední škola 

s maturitou. Další 4 dosáhli zatím bakalářského stupně, zbylí 4 mají vysokoškolský 

titul. Všichni, co chtějí pracovat v Partners Financial Services, a. s. musí mít povinně 

ukončenou střední školu maturitou. Dále vyplývá, že poradci mají zájem zvyšovat své 

vzdělání na vysoké škole. 

Otázka č. 16: Jste? 

 

Z celkového počtu 16 respondentů vyplňovalo dotazník 9 mužů a 7 žen. 
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Otázka č. 17: Váš věk je? 

 

Z odpovědí vyplývá, že ve společnosti pracuje většina lidí ve věku 18 – 30 let, 

tuto možnost zvolilo 11 dotazovaných. Zbylých 5 zaškrtlo možnost 31 – 40 let. 

Otázka č. 18: Vaše návrhy na zlepšení vzdělávání? 

 Na tuto otázku bohužel neodpověděl ani jeden z respondentů. Z toho vyplývá 

buď neochota vymýšlet nové návrhy na zlepšení vzdělávání anebo je systém 

vzdělávání na tak vysoké úrovni, že jej momentálně nejde ani nijak vylepšit. 
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5. Návrhy a doporučení 
 

V této části se pokusím předložit konkrétní návrhy a doporučení, jakým 

způsobem by se dalo zlepšit vzdělávání a rozvoj poradců ve společnosti. Tyto návrhy 

vyplynuly díky informacím zjištěným ze společnosti, vlastnímu pozorování a 

dotazníkovému šetření. 

Na základě dotazníkového šetření jsem zjistil, že i po absolvování Postsupervize 

je pro nováčky orientace ve FiPu a Prometeu obtížná. Samotný přístup do těchto 

systémů získají až po úspěšném ukončení Interní certifikace a Supervize. Mnohem 

vhodnější by bylo nováčkům povolit dočasný přístup již po absolvování školení 

INFO2. Díky spolupráci a asistence manažera po celou dobu jejich zaškolovacího 

cyklu by snadněji pochopili jak FiP, tak i Prometea. Ve FiPu se totiž tvoří finanční 

plány a důležitou aplikací jsou i jednotlivé kalkulačky, které poradci využívají často při 

své práci. Čím dříve se tyto aplikace naučí používat, tím dříve se v nich budou 

orientovat. To platí i pro systém Prometeus. S dočasným přístupem by pochopili 

dříve, co se nachází v jednotlivých složkách bankovních partnerů a co k čemu slouží, 

kde najít svůj vlastní index vzdělávání, jakým způsobem pracovat s hypotečními 

kalkulačkami. 

Druhý návrh se týká T – Teamů. V rámci dotazníkového šetření totiž vyšlo, že 

Selfmanagement poradce a Stávající portfolio klienta nejsou u poradců zrovna 

oblíbené T – Teamy. Mým doporučením je sloučení těchto neoblíbených T – Teamů 

s jinými, které už jsou mnohem oblíbenější, např. Zajištění příjmů nebo Bydlení. 

Každý T – Team trvá zhruba 2 hodiny, sloučením by se čas jistě protáhl, ale díky 

určité redukci by se konečný čas přiblížil maximálně 3 hodinám. 

Posledním návrhem je vytvoření jednotného prezenčního listu, ve kterém by 

poradce zaznamenal nejen své jméno, příjmení, identifikační číslo a podpis, ale také 

by měl možnost hodnotit dané školení a podat zpětnou vazbu. U některých školení 

se tak děje, ale například u T – Teamů, kde by byla zpětná vazba přínosem, tomu tak 

není. Díky prezenčnímu listu s možností hodnocení by se předešlo školení 

neoblíbených T – Teamů a včas by se našlo určité východisko.  
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6. Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na téma Vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, kdy jsem v první části rozebíral teoretická východiska pojednávající o 

rozdílech mezi učením, vzděláváním a rozvojem, také o lidském kapitálu, lidských 

zdrojích a hlavně o řízení těchto zdrojů, dále o strategii, cyklu a cílech vzdělávání, 

metodách, bariérách a o přínosech. 

Ve druhé části jsem nejdříve charakterizoval vybranou organizaci, kterou byla 

společnost Partners Financial Services, a.s., dále také předmět jejího podnikání, 

včetně toho, co může lidem dnes vůbec nabídnout. Přiblížil jsem také způsob, jakým 

dneska poradci ve společnosti pracují. 

Třetí část byla zaměřená na konkrétní vzdělávání ve společnosti. Provedl jsem 

analýzu jak prvního povinného školení – Trainee akademie, kterou musí absolvovat 

všichni příchozí poradci, tak i druhého – Consultant akademie, který obsahuje 

povinná i nepovinná školení. Do procesu jsem mohl nahlédnout také díky vlastnímu 

pozorování. Součástí bylo i dotazníkové šetření, které se konkrétně na tyto dvě 

akademie zaměřilo. Na konci této části jsem snažil písemně a graficky vyhodnotit 

odpovědi respondentů. 

V poslední části jsem předložil konkrétní opatření a návrhy, které by mohly 

společnosti pomoci v tom, jakým způsobem lépe vzdělávat nejen nováčky, ale i 

stávající zaměstnance ve svých řadách. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu dosavadního vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve společnosti Partners Financial Services, a.s. a na základě 

pozorování a dotazníkovým šetřením zjištěných informací navrhnout doporučení pro 

zlepšení procesu vzdělávání. Jsem toho názoru, že díky svým návrhům na zlepšení 

jsem tohoto cíle dosáhl. 
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Seznam zkratek 

AML – Anti money laundering  

APS – Analýzy, Poradenství, Servis 

C – Consultant 

DRF – Den rozvoje firmy 

HR – Human Resources 

M1 – Team manager 

M2 – Executive manager 

NZP – Norma zkušeného pracovníka 

PPZ – Podřízený pojišťovací zprostředkovatel 

ŘLZ – Řízení lidských zdrojů 

VZ – Vázaný zástupce na investice 
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Příloha č. 1 

Kariérový plán 

 

Zdroj: Interní materiál Partners Financial Services, a. s. 
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Příloha č. 2 

Dotazník 

Dobrý den, jsem studentem ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – 

Technické univerzity Ostrava.  Ve společnosti Partners Financial Services, a. s. 

zpracovávám svou bakalářskou práci na téma Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

Tento dotazník slouží ke zjištění údajů potřebných pro analýzu systému vzdělávání v 

této společnosti. Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje v něm zjištěny budou 

využity pouze pro účely bakalářské práce, popřípadě pro návrhy na zlepšení. Předem 

děkuji za váš čas a ochotu dotazník vyplnit. Jiří Trlifaj 

Pokyny: U každé otázky, prosím, vyberte jednu Vaši odpověď a zakroužkujte. Čtěte 

pozorně, u otázek 7. a 11. jsou zvláštní pokyny. 

 

1. Jak dlouho pracujete ve společnosti Partners Financial Services, a. s.? 

 Méně než 1 rok 

 1 – 2 roky 

 3 a více let 

 

2. Je podle Vás vzdělávání a rozvoj poradců důležitý? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 

 

3. Vytváří Vám společnost podmínky pro Vaše vzdělávání a rozvoj? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 

 

4. Jste spokojený/á s úrovní vzdělávání? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 
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5. Byla pro Vás Trainee akademie přínosná? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 

 

6. Byla pro Vás asistence manažera při Trainee akademii důležitá? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 

 

7. Byly manuály z Trainee akademie srozumitelné? 

Vaši odpověď označte křížkem. 

 Rozhodně 
ano 

Spíše ano Spíše ne Rozhodně 
ne 

Nevím, 
neumím 
posoudit 

Produktový 
manuál 

     

Manuál 
finanční 
analýzy 

     

Kariérový 
plán 

     

 

8. Byla pro Vás Consultant akademie přínosná? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 
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9. Byla pro Vás orientace ve FiPu a Prometeu po absolvování 

Postsupervize snadná? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 

 

10. Jak často navštěvujete T – Teamy? 

 Nenavštěvuji 

 1 – 2x měsíčně 

 3x měsíčně a více 

 

11. Za nejvíce a nejméně zajímavý T – Team považuji: 

Nejvíce zajímavý označte 1, nejméně 0. Můžete zvolit pouze jeden zajímavý 

a jeden nezajímavý. 

 

Bydlení a budoucí výdaje  

Zajištění příjmů  

Renta, důchodová reforma, děti  

Investice  

Prodej portfolia a bankovní služby  

Představení práce a doporučení  

Telefon a námitky  

Selfmanagement poradce  

Stávající portfolio klienta  

 

12. Využíváte znalosti ze školení při své práci? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 

 

13. Máte jako účastník školení možnost hodnotit úroveň školení? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, neumím posoudit 
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14. Jak často školíte? 

 Neškolím vůbec 

 1 – 2x měsíčně 

 3x a vícekrát měsíčně 

 

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Středoškolské s maturitou 

 Bakalářské  

 Vysokoškolské 

 

16. Jste? 

 Muž 

 Žena 

 

17. Váš věk je? 

 18 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 50 let a více 

 

18. Vaše návrhy na zlepšení vzdělávání? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

 


