
  

  



  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané společnosti 

 

An Analysis of Employee Education and Developement Process in a Selected Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Martin Knězek 

Vedoucí bakalářské práce:  prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. 

 

 

Ostrava 2012 

  



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci, včetně všech příloh, vypracoval 

samostatně“. „Přílohy č. 1, 3, 4, 5, mi dané k dispozici, jsem samostatně doplnil“. „Veškerou 

literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny 

v seznamu použité literatury“. 

 

V Ostravě dne 4. 5. 2012 Podpis: 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce panu prof. PhDr. Jiřímu Bláhovi, CSc., za pomoc, cenné 

rady a připomínky při odborném vedení bakalářské práce. Poděkování patří také společnosti 

OKD, a. s., konkrétně paní Ing. Radce Naňákové za zprostředkování možnosti vypracovat 

bakalářskou práci ve společnosti a panu Ing. Karolu Magicovi za to, že mi poskytl svůj čas, 

cenné informace a podporu při vypracování této práce.  



3 
 

Obsah 
 

Obsah ....................................................................................................................................................... 3 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 5 

2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ............................................................. 7 

2.1 Práce jako součást výrobních faktorů ...................................................................................... 7 

2.2 Lidský kapitál .......................................................................................................................... 8 

2.3 Řízení lidských zdrojů ............................................................................................................. 8 

2.4 Učení, vzdělávání, rozvoj ........................................................................................................ 9 

2.5 Proces učení a zapomínání .................................................................................................... 10 

2.6 Motivace ................................................................................................................................ 12 

2.6.1 Vnitřní motivace ............................................................................................................ 13 

2.6.2 Vnější motivace ............................................................................................................. 14 

2.7 Význam a cíle vzdělávání a rozvoje v organizaci ................................................................. 14 

2.8 Vzdělávání zaměstnanců ....................................................................................................... 15 

2.8.1 Systematické vzdělávání zaměstnanců .......................................................................... 15 

2.8.2 Just – in – Time výcvik ................................................................................................. 16 

2.9 Metody vzdělávání ................................................................................................................ 17 

2.9.1 Metody vzdělávání na pracovišti (On the Job) .............................................................. 17 

2.9.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště (Off the Job) ....................................................... 19 

2.9.3 Kombinované metody vzdělávání ................................................................................. 20 

2.10 Měření a hodnocení efektivity vzdělávacích procesů ............................................................ 21 

2.10.1 Fáze procesu hodnocení vzdělávacích programů .......................................................... 22 

2.10.2 Úrovně hodnocení ......................................................................................................... 22 

2.10.3 Subjektivní a objektivní metody hodnocení .................................................................. 23 

2.11 Učící se organizace ................................................................................................................ 24 

3. Charakteristika vybrané společnosti ............................................................................................. 26 

3.1 Historie společnosti ............................................................................................................... 26 

3.2 Profil společnosti ................................................................................................................... 27 

3.3 Strategie společnosti v oblasti společenské zodpovědnosti ................................................... 28 

3.3.1 Corporate Governance ................................................................................................... 28 

3.3.2 Naši lidé ......................................................................................................................... 29 

3.3.3 Naše komunita ............................................................................................................... 30 



4 
 

3.3.4 Naše životní prostředí .................................................................................................... 30 

3.4 Ekonomická data ................................................................................................................... 30 

4. Analýza systému vzdělávání a rozvoje v organizaci ..................................................................... 32 

4.1 Zaměstnanci a organizační struktura společnosti .................................................................. 32 

4.2 Informační systémy v oblasti HR .......................................................................................... 33 

4.3 Analýza vzdělávacích potřeb a plán vzdělávání .................................................................... 33 

4.4 Realizace vzdělávání ............................................................................................................. 35 

4.4.1 Realizace vzdělávání u dělnických profesí .................................................................... 35 

4.4.2 Realizace vzdělávání u technicko – hospodářských zaměstnanců ................................ 36 

4.5 Metody hodnocení vzdělávacích akcí ................................................................................... 37 

4.6 Pozice zaměstnance v procesu volby vzdělávacích programů .............................................. 39 

4.7 Metody vzdělávání ................................................................................................................ 40 

4.8 Vzdělávací střediska společnosti OKD, a. s. ......................................................................... 42 

4.9 Vzdělávání pracovníků na základě spolupráce se středními a vysokými školami ................ 43 

4.10 Continuous Improvement ...................................................................................................... 45 

4.11 SWOT analýza procesu vzdělávání a rozvoje v organizaci .................................................. 47 

5. Návrhy a doporučení pro společnost ............................................................................................. 50 

6. Závěr .............................................................................................................................................. 54 

7. Seznam použité literatury .............................................................................................................. 55 

7.1 Knižní zdroje ......................................................................................................................... 55 

7.2 Internetové zdroje .................................................................................................................. 56 

8. Seznam zkratek .............................................................................................................................. 57 

 

 

 

  



5 
 

1. Úvod 
 

Současný trh je charakteristický svými kontinuálními a dynamickými změnami. Proto 

pokud se podnik snaží o prosperitu na trhu, musí klást důraz na mnoho činností, mimo jiné 

i na kvalitu výrobních faktorů a především na největší „bohatství“, tedy na kvalitu svých 

zaměstnanců. Právě neustálá schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky trhu je to, co 

podniky odlišuje a rozhoduje o případném úspěchu či neúspěchu. V každém podniku jsou to 

právě lidé, kteří mají možnost pružné změny v krátkém časovém období. 

Právě vzdělávání a osobní rozvoj poskytuje zaměstnancům možnost získat nové 

schopnosti, dovednosti a znalosti, které mohou následně uplatnit v pracovním životě. 

S rozsahem a kvalitou vzdělávání souvisí také přínos jednotlivce, který se projevuje ve 

vytváření přidané hodnoty, určující postavení podniku na trhu. Proto v současné době podniky 

investují do rozvoje lidských zdrojů nemalé prostředky. 

Toto téma bylo zvoleno především z důvodů, že lidské zdroje jsou velice zvláštní 

a charakteristickou složkou výrobních faktorů. Kvalita lidských zdrojů může ovlivňovat 

celkové vlastnosti podniku a právě tyto vlivy mě na daném tématu zaujaly. 

Tématem této práce je tedy vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, konkrétně ve společnosti 

OKD, a. s., která je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice 

a Moravskoslezském kraji. Především se jedná o zkoumání procesů identifikace vzdělávacích 

potřeb, plánování vzdělávání, realizace jednotlivých vzdělávacích akcí a hodnocení 

vzdělávání. K zajištění informací využiji metodu konzultací s pracovníky oddělení lidských 

zdrojů společnosti OKD a analýzu firemních dat a informací, především veřejně dostupné 

a interní materiály, internetové stránky a periodikum Horník. 

Práce je členěna do šesti částí. První je úvod, který charakterizuje celou bakalářskou 

práci a nastiňuje problematiku. Druhá část se týká teoretické stránky. Východiska jsou nutná 

pro následné vypracování praktické části této práce. Následující část je věnována 

charakteristice společnosti, především základním informacím ve vztahu k společnosti 

OKD, a. s. Čtvrtá část se zabývá praktickými zjištěními a detailní analýzou procesů 

identifikace, plánování, realizace a hodnocení vzdělávacích procesů a dalších procesů, 

činností a faktů spojených se vzděláváním, finální částí této kapitoly bude SWOT analýza, 

která vyhodnotí jednotlivé faktory v procesu vzdělávání a rozvoje. Předposlední část bude 
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obsahovat návrhy a doporučení pro společnost, které budou vycházet z výše zmiňované 

analýzy. Poslední částí práce bude závěr, který poslouží ke shrnutí celkových poznatků. 

Cílem této práce je analyzovat současný systém vzdělávání a rozvoje v oblastech 

identifikace, plánování, realizace a hodnocení vzdělávacích potřeb ve vybrané společnosti 

OKD, a. s., porovnat tento systém s teoretickými východisky a na základě vypracované 

SWOT analýzy zjistit určité rezervy v systému vzdělávání a rozvoje. Na základě zjištěných 

rezerv dále vytvořit seznam návrhů a doporučení, které by mohly být pro společnost přínosem 

a mohly by poskytnout podnět ke zkvalitnění těchto procesů. 
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2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
 

2.1 Práce jako součást výrobních faktorů 

 

Výrobní faktory jsou z ekonomického hlediska všechny dostupné zdroje, které člověk 

používá k produkování výrobků a služeb. Jinými slovy se jedná o potřebné vstupy, které se ve 

výrobě přemění na požadované výstupy.  

Existují čtyři základní výrobní faktory [17]: 

- půda - zahrnuje terén, na kterém probíhá výroba, ale také veškeré přírodní zdroje, 

- práce - je chápána vícerozměrně, především z hlediska kvantity a kvality, tedy jak 

do počtu pracovníků, tak i jejich znalosti, schopnosti a dovednosti pro realizaci 

výroby statků a služeb, 

- kapitál - lze ho definovat jako výrobky používané k další reprodukci. Lze zde 

zařadit jak stroje, budovy, technologie a jiné, 

- podnikání - není čistě výrobním faktorem, avšak jedná se o určité know – how, jak 

realizovat výrobu statků a služeb. Podnikatel je osoba s vizí příležitosti, schopná 

zajistit potřebné zdroje k realizaci. Úspěch tedy nezáleží jen na dostupných 

zdrojích, ale také na způsobu jejich využití. 

Hlavním problémem současné doby je omezené množství disponibilních výrobních 

faktorů, především u prvků půdy dnes reálně hrozí jejich vyčerpání. Naopak práce je svou 

povahou považovaná za směr, kterým se ubírá trend současných organizací.  

Podniky potřebují především prvky práce – zaměstnance, kteří přeměňují dané 

výrobní faktory jako půda a kapitál na finální produkty výroby. „V podmínkách 

globalizovaného a liberalizovaného trhu, na kterém se podniky pohybují, platí, že finanční 

kapitál je možné si půjčit, lze ho získat na kapitálovém trhu, techniku a technologii lze koupit, 

ale lidské zdroje je třeba mít,“ [10, str. 7]. 
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2.2 Lidský kapitál 

 

  „Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci, je to kombinace inteligence, 

dovednosti a zkušeností, která dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky 

organizace jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, což 

- je-li řádně motivováno - zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace,“ [3, str. 31]. 

Jde tedy o souhrn všech pracovníků v určité organizaci, jejichž působení v ní ovlivňuje 

činnosti a výsledky a všichni se tak podílejí na plnění cílů, především generování zisků, bez 

ohledu na jejich pracovní pozici či zařazení. 

Lidské zdroje jsou specifické tím, že jejich vlastnosti jsou do určité míry ovlivnitelné. 

Lidský kapitál je z části charakterizován vrozenými vlastnostmi každého jedince, obohacený 

o vzdělání, dovednosti a zkušenosti nabyté během života, a lze ho dále doplňovat 

o dovednosti potřebné pro danou organizaci pomocí vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Hovoříme tak o lidském potenciálu, jehož rozvojem se zabývá řízení lidských zdrojů. 

2.3 Řízení lidských zdrojů 

 

Řízení lidských zdrojů představuje soustavu činností, které jsou realizovány na 

základě personální strategie a politiky a směřují k úspěšnému dosahování vytýčených cílů 

v dané organizaci. Vzhledem k významnosti lidského zdroje představuje řídící činnost jednu 

z nejdůležitějších činností v organizaci vůbec. Úspěšné zvládnutí rozhoduje 

o konkurenceschopnosti a úspěchu dané organizace.   

Řízení lidských zdrojů je tedy ve své podstatě podnikatelsky orientovaná filozofie 

týkající se řízení lidí s cílem dosažení konkurenční výhody a při jeho řízení by měl být kladen 

důraz na [19]: 

- zájmy managementu, 

- uplatnění strategického přístupu, tj. takového, v němž strategie lidských zdrojů 

jsou integrovány do strategie organizace, 

- chápání lidí jako majetku, do kterého se investuje v zájmu dosažení cílů organizace 

a posílení jejích zájmů, 

- dosahování přidané hodnoty za pomoci lidí, a to prostřednictvím procesu rozvoje 

lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu, 
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- dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace, 

- potřebu silné podnikové kultury vyjádřené deklarací vlastního poslání a hodnot 

a posilované za pomoci komunikace, vzdělávání a procesů řízení pracovního 

výkonu. 

Význam procesu řízení lidských zdrojů je dán tím, že právě vhodné řízení zahrnující 

celou řadu činností, které odpovídá potřebám dané organizace, je schopno přinést potřebnou 

přidanou hodnotu a zajistit organizaci výhodnou pozici oproti konkurenci. Jedna z dílčích 

oblastí při řízení lidských zdrojů v organizaci, a to vzdělávání a rozvoj, je obsažena v dalších 

částech této práce. 

2.4 Učení, vzdělávání, rozvoj 

 

Učení lze považovat jako nejobecnější získávání znalostí a dovedností se širokým 

spektrem záběru. Učení navazuje na naše genetické dispozice a dochází tak ke zvyšování 

schopnosti správně reagovat na různé podněty. Tento proces probíhá jak vědomou formou, 

kdy se člověk učí z vlastní potřeby, tak formou nevědomou, kdy přijímá informace bez 

vlastního přičinění či podnětu. Jinými slovy jde o rozvoj lidského potenciálu. 

„Učení a dědění jsou standardními cestami, jimiž se formuje osobnost člověka. Díky 

dědění máme od počátku života k dispozici především základní, dlouhodobým biologickým 

vývojem ověřené vzorce chování pro situace, které rozhodují o vitalitě a prosperitě 

jednotlivců a rodů. 

Učením se rozšiřuje zděděné spektrum našeho chování a naše osobnost košatí. Díky 

učení můžeme tedy vybírat ze stále mohutnější zásoby vzorců chování a dobře reagovat na 

stále větší množství životních situací,“ [14, str. 18]. 

Rozvoj chápeme jako proces, kterým dosahujeme vyššího stavu znalostí a dovedností 

pomocí učení se. Každý člověk se rozvíjí s určitým záměrem, tedy vytyčuje si určitý 

specifický cíl, kterého se snaží docílit ve prospěch svého osobního rozvoje, který je pro něho 

žádoucí. 

„Rozvoj je vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat ze současného 

stavu znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němž je zapotřebí vyšší úrovně dovedností, 

znalostí a schopností. Bere na sebe podobu vzdělávací aktivity, která připravuje lidi pro širší, 

odpovědnější a náročnější pracovní úkoly,“ [3, str. 470]. 
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Vzdělávání lze definovat jako systematický proces učení se, který je ohraničen 

počátkem a koncem. Jedná se především o organizované učení (se), ať už jednotlivce či 

skupiny, především v rámci podniků či vzdělávacích institucí. 

Mezi třemi výše zmíněnými procesy vzniká závislost, kterou popisuje následující 

obrázek: 

Obrázek č. 2.4.1 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání - upraveno [11, str. 31] 

 

2.5 Proces učení a zapomínání 

 

Proces učení lze chápat jako dobu, kterou člověk bez zkušeností potřebuje, aby dosáhl 

vytýčeného standardu potřebného k provozování určité činnosti. V případě pracovníků se 

jedná o dobu nutnou k dosažení pracovní výkonnosti, odpovídající jeho pracovnímu zařazení.  

Samotný proces učení je ovlivňován množstvím jevů, které, ať už pozitivně či 

negativně, mají vliv na celkový výsledek učebního procesu. Základním prvkem pro pochopení 

lidského učení je křivka učení, která zobrazuje postupný proces nabývání znalostí jednotlivce. 

Obrázek č. 2.5.1 Křivka různé intenzity učení – upraveno [2, str. 516] 
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Z grafu je patrný rozdíl mezi teoretickou křivkou učení (červená barva) a křivkou 

různé intenzity učení (modrá barva), která více reflektuje skutečný proces učení. Vodorovná 

přerušovaná čára, označená jako NZP je „norma zkušeného pracovníka“, tedy požadovaná 

úroveň vzdělání. V první fázi dochází k poznávání učiva, příjem informací není tak vysoký, 

avšak vzápětí nastává prudký růst vědomostí, který následuje další pokles, kdy dochází 

především k prohlubování a rychlost učení klesá. Výkyvy křivky mohou při studiu vznikat 

z mnoha příčin, z nichž některé jsou zde uvedeny: 

- obtížnost látky, 

- pokles pozornosti, 

- podmínky učení, 

- postoje, motivace, 

- přestávky, opakování učiva. 

Při testování na výběrové skupině došlo k zjištění, že si člověk zapamatuje [7]: 

- 10 % z toho, co čte, 

- 20 % z toho, co slyší, 

- 30 % z toho, co vidí, 

- 50 % z toho, co vidí a slyší, 

- 70 % z toho, co sám říká, 

- 90 % z toho, co sám říká a dělá. 

Při studiu obtížných úloh je křivka učení ještě více deformovaná. Je to dáno 

stagnačními úseky, kdy nedochází k rozšiřování znalostí, ale tyto časové úseky slouží 

k opakování, prohloubení a správnému pochopení nabytých vědomostí. Poté následuje 

připojení dalšího vzdělávacího úseku. Tento způsob učení se nazývá metoda postupného 

učení [2]. 

S procesem učení souvisí také jev opačný – zapomínání. Tento negativní vliv snižuje 

množství získaných informací a snižuje tak celkovou efektivitu vzdělávacích programů.  
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Obrázek č. 2.5.2  Křivka zapomínání - upraveno [11, str. 43] 

 

Z grafu lze vyčíst, že největší množství informací se zapomene v období dvou týdnů 

po nabytí. „Z křivky zapomínání, respektive vybavení si a znovupoznání vyplývá, že je 

nezbytné nejpozději do čtrnácti dnů (kritické momenty pro zapomínání) realizovat aktivitu, 

která má charakter znovupoznání a integrace naučeného do vykonávané činnosti,“ [11, str. 

45]. 

2.6 Motivace 

 

Motivace je jeden ze základních hnacích motorů při dosahování cílů v lidském životě. 

Motiv je pohnutka, která člověka nutí dosáhnout cíle. Jde tedy o určité faktory, které se odvíjí 

od našich myšlenek, požadavků a lidských či kariérních cílů a ovlivňují lidské chování.  

Motivace má tři složky [3]: 

- směr – co se člověk pokouší dělat, 

- úsilí – s jakou pílí se o to pokouší, 

- vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší. 

„Motivace je jednou ze složek psychické regulace činností: zajišťuje fungování, učení, 

aktivizuje kognitivní a motorické systémy k dosahování určitých cílů, tj. podněcuje k chování, 

které udržuje dynamický růst osobnosti a její vnitřní rovnováhu,“ [13, str. 8]. 
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Motivování je velice důležitou složkou vzdělávání a celé podnikové kultury. Hnacím 

motorem celého procesu je potřeba, kterou se člověk snaží uspokojit pomocí stimulu. 

Ve vidině stimulace své potřeby dochází k cílenému podnikání kroků, které vedou 

k dosahování vytýčených met a k zdárnému dokončení úkolu. Přeneseně lze říct, že se jedná 

o „fyzikální zákon“ akce a reakce. 

„Motivace je proces iniciovaný výchozím motivačním stavem, v jehož obsahu 

se odráží nějaký deficit ve fyzickém či sociální bytí jedince, a směřuje k odstranění tohoto 

deficitu, které je prožíváno jako určitý druh uspokojení. Výchozí motivační stav 

charakterizovaný nějakým deficitem lze označit jako potřebu,“ [13, str. 27]. 

Důležitým faktorem organizace je tedy podporovat motivační přístup, který zvyšuje 

jak celkový prospěch organizace, tak buduje pozitivní firemní kulturu. V opačném případě 

může nastat deprivace zaměstnanců, která může do jisté míry negativně ovlivnit výsledky 

organizace, v extrémní situaci může docházet k poškozování společnosti ze strany 

zaměstnanců. 

„Motivační přístup vychází z toho, že práce, která zaměstnance uspokojuje, je 

nejlepším motivátorem. Pracovníci, kteří jsou spokojeni se svou prací, mají ji rádi a považují 

ji za významnou, jsou motivováni k tomu, aby ji vykonávali co nejlépe,“ [12, str. 54]. 

Motivování by nemělo přicházet pouze ze strany organizace jako zaměstnavatele, ale 

samotní zaměstnanci by měli přijmout tento přístup za svůj vlastní. S tím souvisí pojmy 

vnitřní a vnější motivace, obsažen dále v textu. 

2.6.1 Vnitřní motivace 

 

V této situaci vychází motivace přímo od nich, tedy motivují sami sebe. Dochází tedy 

k vlastnímu ovlivnění a následnému chování. Tento druh motivace má tedy dlouhodobý 

charakter, protože je součásti jedince. Vnitřní motivaci tvoří faktory jako odpovědnost, 

autonomie, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavá a podnětná práce 

a příležitost k postupu v hierarchii pracovních funkcí [3]. 
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2.6.2 Vnější motivace 

 

Původcem této motivace je organizace, tedy to co dělá pro své zaměstnance, aby byli 

motivováni. Tento způsob má sice okamžitý a vysoký účinek, avšak působení není 

dlouhodobé. Vnější motivační faktory jsou především odměny, tj. zvýšení platu, pochvala, 

povýšení, ale také tresty, např. disciplinární řízení, odepření platu, kritika [3]. 

2.7 Význam a cíle vzdělávání a rozvoje v organizaci 

 

V současné době je vzdělávání v organizaci otázkou dynamiky přizpůsobení se 

současným trendům. Rychlé změny v poptávce, tržních podmínkách, technologiích a jiných 

faktorech znamenají pro organizaci veliké ohrožení. Pokud není schopna přizpůsobit se těmto 

změnám, znamená to většinou úpadek poptávky a s tím spojený zánik organizace.  

Schopnost změny je dána především kreativitou a flexibilitou. Jsou to vlastnosti 

potřebné pro moderní organizace a těmito vlastnostmi nedisponují výrobní zařízení, 

informační a komunikační technologie, ani peníze, ale lidé, protože umí pracovat a učit se [9]. 

Proto lze považovat vzdělávání a rozvoj za jednu z nejdůležitějších činností v organizaci, 

kterou se zabývá především personální oddělení. 

Z pohledu velikosti je nutné zmínit, že velikost a organizace personálního útvaru 

se liší od typu, velikosti a zaměření organizace. V malých organizacích, například rodinná 

firma či malé podnikání se personální útvar bude skládat nejčastěji z jedné osoby. 

Nejpravděpodobněji bude tuto funkci plnit manažer této společnosti, protože zavádění 

personálního oddělení by znamenalo zbytečně vysokou finanční zátěž. Naopak velké 

organizace zaměstnávající stovky až tisíce zaměstnanců budou tvořeny rozsáhlým 

personálním útvarem s danými pravomocemi, početným personálem, rozpočtem a širokým 

polem působnosti. 

Důsledky plynoucí ze zavedení vzdělávání a rozvoje jsou pro organizace různé, avšak 

základní lze shrnout do několika bodu [12]: 

- motivace a loajálnost zaměstnanců, 

- zajištění potřebných kvalifikací a kompetencí, 

- rozšíření potenciálu, znalostí a dovedností organizace, tím schopnost pružně 

reagovat na změny na trhu, 
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- možnost rozšíření portfolia organizace s vynaložením výrazně nižších nákladů, 

- flexibilita pracovní síly, možnost zastupitelnosti, dostupnost zaměstnanců 

z vlastních zdrojů, 

- zvýšení efektivity práce, 

- prestiž a image organizace. 

Výchozím prvkem při vzdělávání je strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

v organizaci. Prvním krokem je tedy odvození cílů vzdělávání závisejících na celkové 

dlouhodobé strategii organizace. Dojde k nastavení norem, tedy stavu, kterého chce 

organizace dosáhnout a právě tato akce aktivuje celý proces systematického vzdělávání 

zaměstnanců. 

2.8 Vzdělávání zaměstnanců 

 

2.8.1 Systematické vzdělávání zaměstnanců 

 

Cyklus systematického podnikového vzdělávání má za úkol zvýšit kompetentnost 

zaměstnanců na takovou úroveň, která je požadována organizací a tyto změny mají trvalý 

a dlouhodobý charakter. Jak již bylo zmíněno, jedná se o cyklus, tedy neustále se opakující 

proces, který se odvíjí od strategie vzdělávání a vyžaduje organizační jednotku, která zajistí 

kompletní průběh procesu. 

Obrázek č. 2.8.1.1  Čtyřfázový cyklus vzdělávání [28] 
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Při vzdělávacím cyklu nastávají čtyři po sobě následující fáze
 
[6]: 

- identifikace vzdělávacích potřeb – řešení rozporů mezi současnými kompetencemi 

zaměstnanců a kompetencemi potřebnými k výkonu funkce. Rozdíl se nazývá 

vzdělávací potřeba, 

- plánování – stanovení cílů pro jednotlivé zaměstnance (skupiny) a stanovení 

priorit, které jsou pro podnik nejdůležitější. Následuje navržení realizace a řešení 

realizačních otázek: 

o obsah školení, 

o cílová skupina (jednotlivec, pracovní skupina), 

o výběr metod vzdělávání, 

o vzdělávací instituce (školitelé), 

o organizace (datum, délka vzdělávání, místo), 

o hodnocení (metody hodnocení, hodnotitelé, datum), 

o rozpočet. 

- realizace – procesní provedení vzdělávání. Existuje možnost realizace ve firemní 

režii nebo externí školení. Volba probíhá na základě definovaných požadavků – 

například cíle, účastníci, dostupnost, finanční náročnost. Z daných faktů firma volí 

nejvhodnější variantu, 

- hodnocení – porovnávání výsledků vzdělávacích akcí s cíli vzdělávání. Hodnocení 

je východiskem pro zacílení dalšího vzdělávání a zjištění efektivity vzdělávacích 

procesů ve vztahu na účastníky kurzů. 

V současnosti a dle normy ISO 10015 dochází k průběžnému monitoringu 

vzdělávacích cyklů a jejich zlepšování, aby byly cíle vzdělávání organizace co nejlépe 

naplněny. 

2.8.2 Just – in – Time výcvik 

 

Opozitem systematického výcviku je výcvik JIT. V překladu to znamená výcvik právě 

včas, neboli výukový proces realizovaný neprodleně po vzniku potřeby na vzdělání. Princip 

spočívá ve flexibilitě a rychlosti zavedení v krátkém časovém úseku po identifikaci potřeby, 

často podnícen vysokou prioritou pro organizaci. Jedná se tedy o typ operativního vzdělávání, 

které je dodáváno jejich příjemcům přesně v moment, nebo krátce před započetím situace, 

ve které se tyto znalosti a dovednosti uplatní. 
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2.9 Metody vzdělávání 

 

Současná doba nabízí množství různých vzdělávacích programů, což velice rozšiřuje 

možnosti vzdělávání. Velice rozvoji napomohl také rozvoj a zavádění informačních 

technologií v posledních dvaceti letech, který může sloužit jako podpora vzdělávání 

a samotný proces urychluje, individualizuje a činí jej více dostupným. Samotná volba metody 

závisí, jak již bylo zmíněno dříve, především na povaze předmětu vzdělání, velikosti skupiny, 

problematice a také financích. 

Vzdělávací proces není vždy jen jedna metoda, ale je tvořen komplexním systémem, 

kombinací několika metod, které v celku dávají kompletní možnost získat patřičné znalosti 

a dovednosti. Může se jednat jak o čistě teoretické, praktické, tak i kombinované studium. 

Z hlediska provádění lze rozlišit dvě základní metody. První metody jsou 

charakterizovány výcvikem přímo na pracovišti (On the Job), druhé lze označit jako externí, 

mimo pracoviště zaměstnance (Off the Job). 

2.9.1 Metody vzdělávání na pracovišti (On the Job) 

 

Charakteristickým rysem těchto metod je důraz na praktickou stránku věci, tedy je 

vhodnější pro použití především jako názorná ukázka. V současné době je kladen důraz nejen 

na teoretické znalosti, ale také na praktickou připravenost a tyto metody jsou vhodné pro 

posílení praxe. Také až na některé metody je vzdělávání na pracovišti zaměřeno především na 

jednotlivce. Metody „On the Job“ jsou následující
 
[12]: 

- instruktáž – jedná se o jednoduchou a často používanou metodu. Zkušený 

zaměstnanec zde předává informace a provádí pracovní postup, kdy instruovaný 

následně pozorováním a napodobením daný postup osvojuje a fixuje. Výhodou je 

rychlost zácviku a vznik pozitivního vztahu instruktor – instruovaný, nevýhodou je 

průběh v praxi, kdy může být vzdělávání rušeno okolními vlivy pracovního 

prostředí, 

- coaching (koučing) – tato metoda je dlouhodobějšího charakteru. Jedná se tedy, 

podobně jako u instruktáže, k vysvětlování, připomínkování a pravidelné 

kontrolování. Delší časový úsek zvyšuje účinnost pravidelným podněcováním 

k dosažení cíle. Vzdělávaný má navíc pravidelnou zpětnou vazbu v podobě 

hodnocení jeho úspěchů či neúspěchů, 
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- mentoring – je obdoba coachingu. Jediná změna v tomto případě nastává, že 

ke vzdělávanému zaměstnanci není přidělen kouč, ale zaměstnanec si sám z vlastní 

iniciativy vybírá poradce (mentora). Mentor je rádce, napomáhá ke zlepšení 

schopností a pracovního výkonu vzdělávaného,  

- tutoring – lze chápat jako skupinový mentoring, především se pozornost věnuje 

odborné problematice. Na rozdíl od mentoringu je vztah tutor – vzdělávající více 

oddělen, 

- counselling – jedná se o jednu z nejnovějších metod, kdy dochází k pravidelné 

kooperaci mezi konzultantem a vzdělávaným, boří hranice nadřízenosti 

a podřízenosti a jednosměrnost vztahu. V případě counsellingu dochází ze strany 

vzdělávaného k různým návrhům řešení a konzultant poskytuje návrhy a náměty. 

Nevýhodou může být delší časová náročnost, což může negativně ovlivnit běžné 

pracovní úkoly, 

- asistování – tradiční metoda, kdy vzdělávaný je přidělen jako asistent zkušeného 

zaměstnance. Podílejí se společně na úkolu, kdy vzdělávaný v první fázi pouze 

přihlíží a na práci se podílí v malé míře, ale s rostoucím časem se jeho význam na 

plnění úkolů zvyšuje, až dospěje do stádia, kdy je schopen daný úkol splnit 

vlastními silami. Nevýhodou může být osvojení nevhodných pracovních návyků 

a také snížení schopnosti kreativního myšlení, 

- pověření úkolem – lze definovat jako poslední fáze asistování. Vzdělávaný 

zaměstnanec je pověřen zkušeným, aby splnil zadaný úkol. Vzdělávaný je vybaven 

pravomocemi a vhodnými podmínkami. Během jeho konání dochází ke sledování 

pracovního výkonu. Tato metoda je vhodná pro formování schopností řídících 

a tvůrčích zaměstnanců, především v případech, kdy osvojení vyžaduje delší 

časový úsek. Nevýhodou může být neúspěch při plnění cílů a následné negativní 

hodnocení nadřízených, 

- rotace práce – je metodou, kdy vzdělávaný zaměstnanec po určité době mění 

pracovní místa a je pověřen novými úkoly v různých pracovních místech 

organizace. Často se tato metoda používá u řídících zaměstnanců, kde je vhodné, 

aby právě takový zaměstnanec měl přehled o pracovních postupech a byl 

flexibilní. Nevýhodou může být neúspěch zaměstnance na některé z pracovních 

pozic, 
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- pracovní stáž – jedná se o dlouhodobé pracovní pobyty na pracovním místě. 

Většinou se jedná o podobnou pracovní pozici, může se také jednat o přípravu na 

budoucí zaměstnání, 

- pracovní porady – během porad dochází k seznámení s problémy a fakty pracovišť 

i celé organizace. Dochází k výměně názorů, zaujímání postojů, růstu týmového 

ducha a projevům vlastní iniciativy. Tím si zaměstnanec vytváří rozšířený pohled 

na organizaci a může získat informace, se kterými by v případě neúčasti nepřišel 

do styku. 

2.9.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště (Off the Job) 

 

Metody vzdělávání mimo pracoviště se uskutečňují v organizacích ke vzdělání 

určených. Může se jednat o zařízení podobná instruktážním dílnám, počítačovým učebnám 

nebo školám. Tradiční metody zahrnují vzdělání především v oblasti znalostí a sociálních 

dovedností, moderní obsahují rozvoj znalostí a pracovních dovedností. Tyto metody 

vzdělávání jsou hromadné, tedy ve většině případů dochází ke vzdělávání skupin najednou. 

Mezi metody vzdělávání mimo pracoviště můžeme zařadit
 
[12]: 

- přednáška – jedná se o zprostředkování informací přednášejícím. Výhodou je 

rychlost přenosu informací, negativem jednostranný tok informací, vyvolávající 

pasivitu vzdělávaných, 

- přednáška s diskusí, seminář – je obdobou standardní přednášky, ale dochází zde 

k oboustranné komunikaci a zapojení posluchačů, 

- demonstrování – přenesení znalostí a dovedností praktickým způsobem, za použití 

informačních technologií či funkčních trenažérů, zařízení aj. Dochází zde jak 

k předání znalostí, tak k praktické ukázce, což zvyšuje nejen znalosti, ale také 

dovednosti vzdělávaných. Výhodou je praktická zkouška mimo provoz organizace, 

takže chyby nezpůsobují škody a vedou k poukázání na chybu. Negativem může 

být zjednodušení skutečnosti, tedy odchýlením se od reality, 

- případová studie – jedná se o smyšlený nebo napodobený problém, který musí 

jednotliví účastníci studovat, analyzovat a vyřešit danou situaci. Jedná se o velmi 

oblíbenou metodu, především pro manažerské a tvůrčí povolání. Vhodně rozvíjí 

analytické myšlení, navíc lze například výsledky konfrontovat s realitou. 

Negativem této metody je velká časová a organizační náročnost, 
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- workshop – je varianta případové studie organizovaná ve větší skupině. Podporuje 

týmovou spolupráci, pohled na situaci z několika úhlů a komplexnější pohled na 

problém, 

- brainstorming – další odvozenina případových studií. Každý účastník navrhuje 

způsoby řešení, následně probíhá diskuse daných možností a z nich odvození 

jednotlivých řešení. Oblíbená metoda při řešení složitých případů, kdy dochází 

k setkání osob s mnoha úhly pohledu a produkující mnoho kreativních řešení, 

- simulace – prakticky zaměřená metoda. Účastníci obdrží zadaný scénář, podle 

kterého postupují a řeší různé úkoly. Jde především o řešení běžných pracovních 

situací, kdy se začíná od jednodušších problémů až k nejsložitějším. Má pozitivní 

účinky na rozvoj rozhodovacích a jednacích schopností, avšak jedná se o velice 

náročnou metodu na přípravu a realizaci, 

- manažerské hry – lze definovat jako metodu orientovanou na rozvoj praktické 

stránky účastníků. Ti přijímají určitou roli a aktivně se zapojují do systému 

sociálních interakcí. Dle scénáře se můžou role a situace upravoval, ale vždy jde 

o řešení situací.  Jedná se o metodu pro rozvoj vedoucích zaměstnanců, především 

jejich dovedností v sociálních vlastnostech, 

- assessment centre – také development centre, je metoda výběru i vzdělávání 

vedoucích zaměstnanců. Účastníci plní počítačem náhodně generované úkoly, 

především pocházející z praxe. Četnost a úroveň úkolů lze měnit, čímž dochází 

k změnám pracovního zatížení a úrovně stresu. Dochází také k hodnocení 

učiněných řešení a jejich porovnávání s optimálními variantami, kde se lze učit 

z rozdílů vzniklých řešení. 

2.9.3 Kombinované metody vzdělávání 

 

Kombinované metody v sobě slučují několik různých metod, konaných na pracovišti i 

mimo něj [12]: 

- učení se hrou – stále více používaná metoda, známá také jako „Outdoor Training“. 

Jedná se o hledání vhodného řešení, ale také rozvíjí komunikační znalostí, vedení 

týmu, delegování a podobné činnosti. Většinou se úkol zadává formou nějaké 

sportovní hry, která se odehrává v přírodě, ale lze jí také vykonávat ve 

specializovaných učebnách, 
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- E – learning – je vzdělávání za použití informačních technologií a interaktivních 

aplikací. Jde o moderní a v současné době propagovaný způsob vzdělávání pomocí 

počítačů. Výhodou je, že si sám vzdělávaný může určovat tempo svého 

vzdělávání, sám si doplňuje vědomosti. Také se jedná o relativně investičně 

výhodnou a dostupnou formu vzdělávání, 

- studium doporučené literatury – tato metoda je založená na poskytnutí literatury, 

podnikových materiálů a jiných tiskopisů. Z nich může čerpat vzdělávaná osoba 

informace, není přitom nijak časově omezována, může volit rychlost studia dle 

vlastního uvážení, 

- multimediální vzdělávání – je směsicí vzdělávací aktivita za použití audia, videa, 

textů a prezentací, doprovázená výkladem školitele a podpořená vzájemnou 

diskusí. V tomto případě působí na smysly vzdělávaných více prvků, což 

usnadňuje zapamatovatelnost. 

2.10 Měření a hodnocení efektivity vzdělávacích procesů 

 

Při realizaci vzdělávacích aktivit vynakládá organizace určité prostředky, u kterých 

očekává patřičné zhodnocení. Proto dochází k měření efektivity, aby se zjistilo, jestli byly 

prostředky vynaloženy správným směrem a přineslo to společností alespoň částečný prospěch 

z realizace. 

Existuje spousta možností, jak měřit efekt vzdělávání. Může se jednat například o test 

před a po absolvování kurzu, kdy je měřen především přínos pro vzdělávanou osobu, nebo lze 

měřit například ekonomický přínos, tedy rozdíl tržeb před a po školení. Metod měření existuje 

široká škála, záleží především na organizaci, který způsob měření zvolí. 

„Je důležité vyhodnocovat vzdělávání, aby se posoudila jeho účinnost při dosahování 

těch výsledků, které byly stanoveny v souvislosti s plánováním vzdělávací akce, a aby se 

ukázalo, kde je zapotřebí zlepšení nebo změn, aby bylo vzdělávání ještě účinnější,“ [3, str. 

507].   
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Obr. č. 2.10.0.1  Místo zpětné vazby ve vzdělávacím cyklu [11, str. 176] 

 

2.10.1 Fáze procesu hodnocení vzdělávacích programů 

 

Proces hodnocení vzdělávacích programů se dělí do fází, které jsou vymezeny těmito 

činnostmi [18]: 

- plánování hodnocení včetně účelu, 

- stanovení kritérií a standardů hodnocení, 

- vytváření nástrojů pro sběr dat, 

- sběr dat, 

- analýza získaných údajů, 

- příprava a zpracování závěrečné zprávy, 

- provedení případných úprav v cyklu podnikového vzdělávání a monitoring 

systému. 

2.10.2 Úrovně hodnocení 

 

S měřením efektivity, konkrétně k technikám sběru dat souvisí použití tzv. 

„Kirkpatrickův model“, který stanovuje úrovně hodnocení, přičemž vždy platí, že vyšší 

úroveň v sobě zahrnuje i předchozí nižší úrovně [11]: 

- úroveň reakce – hodnocení spokojenosti či nespokojenosti účastníka s programem 

vzdělávání, také může proběhnout hodnocení lektora vzhledem k vzdělávaným 

a podobně. Probíhá většinou formou dotazníku, 
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- úroveň učení – zjišťování dosažených znalostí a dovedností, postojů. Změna lze 

zachytit například testem znalostí, tedy testováním před a po kurzu, 

- úroveň chování – sledování pracovního chování vzdělávaného, před a po 

absolvování kurzu, 

- úroveň hodnocení výsledků – změna objektivních hospodářských údajů, které 

svědčí o zvýšení produktivity. Tato úroveň je těžce měřitelná, nelze přesně 

identifikovat, zda patřičný efekt je způsoben vzdělávacími nebo jinými vlivy. 

2.10.3 Subjektivní a objektivní metody hodnocení 

 

Hodnocení vzdělávacích kurzů může být ovlivněno několika faktory, proto při 

hodnocení rozlišujeme jak autora hodnotících materiálů, tak časový údaj vzniku hodnotícího 

materiálu. V otázce autorství se jedná o hodnocení subjektivní, kdy hodnotitelem je samotná 

vzdělávaná osoba, nebo objektivní, kdy hodnotící osoba nebyla účastníkem vzdělávání. 

Z časového hlediska se jedná o hodnocení krátkodobé, obvykle v době do jednoho měsíce po 

absolvování, nebo dlouhodobé, kdy probíhá hodnocení obvykle po třech až šesti měsících po 

absolvování. 

Subjektivní krátkodobé metody [11]:  

- dotazník spokojenosti – je typické písemné hodnocení vzdělávacího kurzu 

účastníkem, především vyjadřuje spokojnost. Hodnotí jednotlivé aspekty, jako jsou 

například užitečnost, odbornost lektora, dynamika kurzu, kvalita materiálů, 

prostředí a jiné, 

- dopis lektorovi / dopis sobě – jde o obsáhlejší hodnocení formou strukturovaného 

dopisu. Ten je zaslán lektorovi s krátkým odstupem času a má za úkol vyjádřit 

kvalitativní hodnocení. 

Subjektivní dlouhodobé metody
 
[11]: 

- autofeedback – typ hodnocení, kdy sám vzdělávaný hodnotí sám sebe, co mu 

přineslo vzdělávání a jaký to mělo celkový vliv, 

- rozvojový plán – sebehodnocení, při kterém vzdělávaný hodnotí přínosy 

vzdělávání na konkrétních příkladech z praxe. Ukazuje své pokroky, popřípadě 

bariéry. Složitější forma rozvojového plánu se nazývá „tréninkový deník“, 
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- 360° zpětná vazba – sebehodnocení zaměřené na progres od zahájení výcvikového 

programu. Hodnocení probíhá pomocí čísel a komentářů. 

Objektivní hodnocení znalostí
 
[11]: 

- pretest-retest – znalostní test zařazený při zahájení školení a s odstupem po 

školení. Testy jsou tvořeny na základě zapamatování podstaty, nikoliv detailů. 

Testování probíhá formou volby správných možností. Lze použít i v elektronické 

podobě, 

- případová studie – testuje komplexnější znalosti, například „soft skills“, znalosti 

produktů nebo služeb. 

Objektivní hodnocení dovedností [11]: 

- assessment / development Centre – diagnostikuje například praktické provedení 

práce, zapojení sítí a podobné praktické úkonů, rozvoj „soft skills“ při 

manažerských dovednostech a podobně. Hodnocení vyžaduje více než dva interní 

hodnotitelé. 

Objektivní hodnocení praktické aplikace [11]: 

- 360° zpětná vazba – do role hodnotitele se zde dostává nadřízený, kolega, 

zákazník. Pro snížení zátěže se využívá různých zkrácených forem, 

- rozvojový plán – projektuje směr rozvoje, zaznamenává dosažený pokrok. 

Objektivní hodnotitelé reagují na subjektivní hodnocení, které komentují, 

- pozorování při práci – pozorují se rozdíly mezi vykazovanou prací před a po 

absolvování kurzu. Hodnocení provádí pověřená osoba do propracovaných 

záznamových archů.  

2.11 Učící se organizace 

 

Za nejnižší stupeň učení lze považovat učení jednotlivce. Je charakterizováno 

individuální snahou nabýt určité vědomosti, vztahující se jak k samotnému vykonávání 

pracovního výkonu, tak k rozvoji osobnosti a rozšíření uplatnitelnosti a flexibility. 

Druhým stupněm je učení na úrovni skupiny. Jedná se o učení jednotlivců, avšak musí 

zohledňovat různé faktory, jako jsou skupinové role a procesy. Především rozdělení rolí je 

v tomto typu učení významné, protože pouze efektivní zapojení osob vytváří vhodné 
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podmínky pro plnění složitějších cílů, kterých za podmínek stejné role každého zaměstnance 

ve skupině nelze dosáhnout. 

Jako třetí stupeň lze označit učení na úrovni organizace, které má za úkol vytvářet 

nové způsoby realizace cílů. Jedná se o systém zkoumající, jakým způsobem lze individuální 

a týmové učení přeměnit v dlouhodobý zdroj celé organizace. 

Konceptem P. M. Sengeho je „učící se organizace“. Jde o organizační formu, kde 

učení je jednou z hlavních podmínek přežití podniku. Učení zde probíhá na všech úrovních 

a musí být integrované do podnikové strategie. Je tedy nutné zajistit takové prostředí 

v organizaci, které podporuje učení ve všech směrech. Je nejen žádoucí, aby se podřízení učili 

od svých vedoucích zaměstnanců, ale aby se také nadřízení učili pomocí zpětné vazby 

a podpory od podřízených zaměstnanců
 
[8].  

Mezi klady učící se organizace lze zařadit především inovační přístup k učení 

a znalostnímu managementu, celkový inovační přínos pro organizaci a systém motivace 

k získávání a vývoji znalostí, jak na úrovni jedince, tak na úrovni organizace. Zápory jsou 

především v složitosti a nákladnosti implementace učící se organizace, snaze aplikovat tuto 

metodu v oblastech, kde je neefektivní a existuje zde riziko nevhodného využití, vedoucí 

k odklonu od skutečného vývoje či způsobující demotivaci zaměstnanců.  
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3. Charakteristika vybrané společnosti [21] 
 

OKD, a. s. 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, vložka 2900. 

Sídlo společnosti: 

Ostrava, Moravská Ostrava 

Prokešovo náměstí 6/2020 

PSČ 728 30 

3.1 Historie společnosti [24] 

 

Význam uhlí pro člověka narůstal především v období 18. a 19. století, který souvisel 

s rozvojem technologií během Průmyslové revoluce. Počátky systematické těžby na 

Ostravsku se datují do tohoto období, přibližně 200 let zpátky. 

V té době se v tomto regionu vyskytovalo množství malých nezávislých těžebních 

společností, avšak s rostoucím významem uhlí a neustálým vývojem tržních principů se do 

období před druhou světovou válkou počet firem jejich sloučením snížil na pouhé čtyři. 

Druhá světová válka měla značný vliv na vývoj úhelného průmyslu, kde se celé uhelné 

hospodářství muselo podřídit požadavkům Německa. Po skončení války došlo na základě 

dekretu prezidenta ke znárodnění všech dolů a průmyslových podniků. Tímto znárodněním 

došlo v roce 1946 ke vzniku společnosti Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Součástí se 

staly i koksovny, elektrárny, lesy a jiné hospodářské objekty. 

Státní etapa vývoje společnosti byla ukončena federálním ministrem hospodářství 

Vladimírem Dlouhým v roce 1991. Dochází ke vzniku akciové společnosti Ostravsko-

karvinské doly. 

Tímto okamžikem dochází k novodobé etapě vývoje společnosti, dochází 

k restrukturalizaci, sloučení důlních a povrchových činností a vznikají nové vnitřní 

organizační jednotky a dceřiné společnosti. Do roku 2001 dochází k ukončení těžby ve 14 

dobývacích prostorech, následuje propouštění zaměstnanců a privatizace společnosti. 
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V roce 1998 dochází k prodeji státního podílu společnosti KARBON INVEST, a. s. 

Roku 2004 dochází k odkupu zbývající části státního podílu. Téhož roku získává většinový 

podíl ve společnosti KARBON INVEST, a. s., společnost RPG Industries Ltd. V prosinci 

2005 je schválen záměr rozdělit společnost a vznikají nástupnické společnosti. OKD, a. s., se 

zabývá těžební činností, ostatní aktivity nesouvisející s těžbou jsou převedeny do dalších 

společností. 

V následujících letech probíhá dokončování restrukturalizace skupiny RPG, přičemž 

těžba černého uhlí a produkce koksu v České Republice a Polsku byly soustředěny do 

společnosti New World Resources (NWR). Společnost NWR je v současné době jedním 

z největších producentů černého uhlí ve střední Evropě. Je také 100 % vlastníkem společnosti 

OKD, a. s. 

3.2 Profil společnosti [23] 

 

Společnost OKD, a. s., je producentem černého uhlí, které díky jeho kvalitám 

a vlastnostem nachází uplatnění především ve výrobě koksu, chemickém průmyslu a jiných 

odvětvích. Jedná se také o jediného producenta černého uhlí v České republice a jednoho 

z největších producentů v Evropě.  

K těžbě dochází v oblasti Moravskoslezského kraje, konkrétně ve čtyřech místech: 

- Důl Karviná, 

- Důl Darkov, 

- Důl ČSM, 

- Důl Paskov - Chlebovice. 

V současné době probíhají jednání ohledně zakonzervovaného dolu Frenštát, 

především jde o provedení průzkumných vrtů ložisek uhlí. 

Společnost v roce 2010 registrovala průměrně 13 693 kmenových zaměstnanců, a to ji 

řadí mezi jednoho z největších tuzemských soukromých zaměstnavatelů. Společnost si 

uvědomuje svůj význam v regionu. Moravskoslezský kraj je charakteristický svým vyšším 

procentem nezaměstnanosti oproti jiným regionům České republiky. Především v oblasti 

mezd pracovníků, benefitech a kvalitě pracovních podmínek je tato společnost vysoko nad 

průměrem daného regionu i státu.  
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Také si společnost uvědomuje svou zodpovědnost v jiných oblastech, jako bezpečnost 

práce, ochrana životního prostředí a jiné. Otázce strategie společnosti v oblasti společenské 

zodpovědnosti je věnována následující kapitola. 

3.3 Strategie společnosti v oblasti společenské zodpovědnosti [22] 

 

Důležitým prvkem, který zohledňují nejen zaměstnanci, ale také široká veřejnost, je 

reprezentace společnosti navenek. Jak již bylo uvedeno dříve, společnost charakterizuje 

společenská uvědomělost a patřičné kroky odpovědnosti firmy jsou shrnuty v těchto bodech: 

- Corporate Governance, 

- Naši lidé, 

- Naše komunita, 

- Naše životní prostředí. 

3.3.1 Corporate Governance 

 

V oblasti řízení společnosti se firma zavazuje dodržovat mezinárodní normy 

a doporučení. Hlavní motivy v této oblasti lze popsat jako odpovědnost, prosperita, stabilita 

a progresivita. Z tohoto důvodu přijala společnost několik standardů, které upravují chování 

a jednání společnosti jako celku i jednotlivých zaměstnanců a subjektů souvisejících se 

společností. 

Mezi tyto standardy patří: 

- Programová prohlášení pro divize – zajišťuje výkon a správu divizí a nemovitého 

majetku společnosti v souladu se zájmy mateřské společnosti a akcionářů, 

- Etický kodex – je soubor hodnot a přístupů k podnikání a je závazný pro všechny 

zaměstnance. Vychází z dokumentu „Code of Ethics and Bussiness Conduct“ 

společnosti NWR, 

- Pravidla obchodování s akciemi NWR – stanovují zásady obchodování s cennými 

papíry pro ředitele a zaměstnance dceřiných společností, kteří mají přístup 

k interním podnikovým informacím, 

- Zásady finanční politiky – řeší veškeré finanční rozhodování ve společnosti. Tyto 

zásady jsou vázány na finanční politiku společnosti NWR, 
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- Řízení rizik – společnost podniká kroky k identifikaci, měření a hodnocení dopadů 

rizik pro podnikání v oblasti bezpečnosti, financí, personálu a jiných. Dle 

vyhodnocených údajů společnost podniká kroky k účinnému snižování rizik, 

- Pravidla poctivého podnikání – jsou charakterizovány nulovou tolerancí korupce, 

úplatků a podvodů ve společnosti. Dochází k aktivnímu způsobu předcházení 

těmto negativním vlivům, které narušují řídící procesy, transparentnost 

a důvěryhodnost společnosti. 

3.3.2 Naši lidé 

 

Tato část strategie společnosti je zaměřená na jeden z nejcennějších výrobních faktorů 

podniku – zaměstnance. Obsahem této strategie je především aktivní přístup v péči 

o zaměstnance. Tento přístup se týká několika částí.  

První částí je spravedlivé ohodnocení za vykonanou práci, kdy průměrná mzda v roce 

2010 přesahovala částku 32 000 Kč. Výše výdělku reflektuje určitá specifika a náročnost 

hornické profese.  

Druhá část se týká neustálého a intenzivního zvyšování bezpečnosti práce, kdy 

dlouhodobě dochází ke snižování úrazovosti vedoucí k pracovní neschopnosti. Výdaje na 

snížení úrazovosti při realizaci bezpečnostních opatření byly vyšší než půl miliardy 

a společnost se dále zaměřuje na další snižování úrazovosti. 

Třetí část se zaměřuje na zdravotní péči poskytovanou zaměstnavatelem. Jedná se 

především o pravidelné zdravotní prohlídky, prevenci vzniku nemoci z povolání, ambulantní 

rehabilitaci a podobně. Zaměstnanci mají také nárok na příspěvky na ozdravné pobyty. 

Příspěvky mohou získat také děti zaměstnanců. 

Čtvrtou částí je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Potřeba vzdělávání souvisí 

s použitím moderních zařízení pro důlní těžbu, jejichž obsluha vyžaduje patřičné kvalifikace. 

Společnost proto zavádí nové způsoby vzdělávání, především vznik nových vzdělávacích 

středisek znamenal pokrok v systematice vzdělávání. Novým způsobem získávání 

a vzdělávání pracovníků je spolupráce se středními a vysokými školami, které zajišťují 

kompetentní pracovníky na základě kooperace a požadavků škol a společnosti. 
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3.3.3 Naše komunita 

 

Společnost je charakteristická svým sociálně vstřícným přístupem k celé komunitě 

v regionu.  

Podpora probíhá především pomoci Nadace OKD. Tato nadace má různé cíle, kterými 

jsou například podpora duchovních hodnot, životního prostředí, vzdělání, či sportovně-

kulturních akcí. Společnost OKD, a. s., se zavazuje odvést na tuto nadaci 1 % ze zisku před 

zdaněním. 

Mezi další organizace s výrazným příspěvkem v sociální oblasti je Občanské sdružení 

svatá Barbora. Slouží pro podporu pozůstalých, kterým při výkonu práce ve společnosti 

zemřel rodinný příslušník. Jedná se především o podporu v oblasti studia, zdraví a dostupnosti 

dalších aktivit, jako zahraniční jazykové pobyty a podobně.  

Nemalá část financí je také věnována na sponzoring sportovních klubů. Společnost je 

generálním partnerem házenkářského klubu Baník OKD Karviná a fotbalového klubu MFK 

OKD Karviná. 

3.3.4 Naše životní prostředí 

 

Vlivy těžební činnosti mají výrazné dopady na stav krajiny a životního prostředí, proto 

jsou z fondů společnosti věnovány vysoké peněžní částky na omezení a likvidaci dopadů na 

krajinu Moravskoslezského kraje.  

Mezi stěžejní body ochrany patří rekultivace a snaha o zmírnění dopadů těžební 

činnosti na krajinu. Dále jsou to kroky v oblasti ochrany vodních zdrojů a omezení plýtvání a 

využití vodních zdrojů při důlní činnosti, omezení znečišťování ovzduší a také řízení 

odpadového hospodářství.  

3.4 Ekonomická data [26] 

 

Mezi největší zákazníky společnosti lze zařadit společnosti z oborů zpracování železa, 

energetiky a chemie. Jedná se především o společnosti ČEZ, Dalkia, Třinecké železárny, 

Arcelormittal, U. S. Steel Košice, Verbund a jiné. 
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Výsledky hospodaření společnosti ukazují prosperitu a správný směr vývoje 

společnosti, jelikož dokáže i v období po ekonomické recesi v roce 2008 generovat zisk. 

Za rok 2010 dosáhla společnost celkového EBITDA ve výši 11,5 mld. Kč, dále EBIT ve výši 

7,104 mld. Kč, tedy po zdanění byl EAT ve výši 6,323 mld. Kč. Celkem bylo prodáno 

11,515 mil. tun černého uhlí, což odpovídá zhruba nárůstu o 5 %. Celková hodnota aktiv 

společnosti na konci roku 2010 dosahovala 47,27 mld. Kč. 
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4. Analýza systému vzdělávání a rozvoje v organizaci 
 

Tato kapitola je věnována praktickému popisu jednotlivých prvků a činností, které 

slouží k řízení procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti OKD, a. s. Vzhledem 

k velikosti firmy, která čítá přes třináct a půl tisíce kmenových zaměstnanců, je nutností mít 

funkční a efektivní systém řízení lidských zdrojů. 

4.1 Zaměstnanci a organizační struktura společnosti 

 

Celkový počet zaměstnanců firmy se vzhledem k restrukturalizaci společnosti 

v předchozích obdobích snižoval, avšak v současné době je počet stabilizován a pohybuje se 

nad hranicí třinácti a půl tisíce kmenových zaměstnanců.  

Význam organizační struktury je pro definování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

důležitým prvkem. S rostoucím počtem zaměstnanců a diferenciaci různých oddělení narůstají 

také rozdíly v pracovní náplni jednotlivců a s tím související potřeba diferenciace 

vzdělávacích procesů právě dle jejich postavení v organizační struktuře společnosti.  

Organizační schéma společnosti je z důvodů rozsáhlosti společnosti a velikosti 

grafického zpracování uvedeno v příloze č. 1. Je zde patrné, že se společnost na úrovni vedení 

dělí do několika odlišných oddělení a je chápána jako Správa OKD: 

- Generální ředitel, 

- ředitel pro rozvoj a strategii, 

- obchodní ředitel, 

- finanční a IT ředitel, 

- provozní ředitel, 

- technický ředitel, 

- ředitel pro právní službu, 

- personální ředitel, 

- ředitel pro Public Relations a komunikaci. 

Na úrovni provozních ředitelů se společnost dále dělí na vnitřní organizační jednotky, 

které mají diferencovanou strukturu vycházející z funkčních potřeb dané organizační 

jednotky. Schéma je součástí přílohy č. 2. 
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Z daného výčtu organizačních pozic ve společnosti plyne, že vzdělávací procesy 

v organizaci se nutně musí přizpůsobovat jednotlivým oddělením dle jejich specifikace. Při 

definování vzdělávacích a rozvojových procesů používá společnost primární rozdělení na 

dělnické pozice a technicko – hospodářské pozice. Dle těchto dvou základních skupin dochází 

dále k rozlišování jednotlivých procesů, ať už jde o analýzu, plánování, realizaci či hodnocení 

vzdělávacích procesů. 

4.2 Informační systémy v oblasti HR 

 

Pro snadnější orientaci v dalších kapitolách jsou zde popsány informační technologie, 

které ve společnosti slouží pro podporu řízení lidských zdrojů a vyskytují se v následujícím 

textu. 

Společnost využívá jako svůj hlavní informační systém program SAP HR. Mezi hlavní 

přednosti tohoto programu patří možnost snadné kontroly a řízení procesů v jednom 

pracovním prostředí s intuitivním uživatelským rozhraním. Slouží především k činnostem, 

jako správa kmenových informací, výpočet mezd, evidence lékařských prohlídek, nábor 

zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj a jiné. 

Portál HR je aplikace, která slouží v interní podnikové síti k zobrazování dat 

a komunikací s databázovým systémem SAP HR. Jedná se tedy o prostředníka 

zpracovávajícího databázové informace, které jsou následně převedeny do srozumitelné 

formy. Přístup k jednotlivým datům se odvíjí od zařazení daného zaměstnance. 

4.3 Analýza vzdělávacích potřeb a plán vzdělávání 

 

Určení přesných vzdělávacích programů může být v některých oblastech obtížné, už 

jen z důvodů obtížnosti kvantifikace lidského vzdělání a případné kvalifikace. Částečné 

ulehčení vzniká v nutnosti povinných vzdělávacích aktivit, jako například bezpečnost práce, 

požární ochrana a další, kde je jejich znalost vyžadována legislativou, popřípadě firemními 

normami a směrnicemi. 

Východisky pro analýzu vzdělávacích potřeb ve společnosti OKD, a. s., jsou 

především strategie řízení lidských zdrojů. Jedná se o určitý souhrn cílů, které chce společnost 

dosáhnout a také způsobů dosažení. Dále specifikace pracovního místa a nutné kvalifikační 

předpoklady, výstupy z hodnocení, kariérové a nástupnické plány. 
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Při analýze vzdělávacích potřeb pro technicko – hospodářské pracovníky dochází ke 

kooperaci mezi vedoucím pracovníkem útvaru a specialistou pro rozvoj a vzdělávání (Správa 

OKD), popřípadě manažerem lidských zdrojů (vnitřní organizační jednotky). 

Pro analýzu potřeb u dělnické profese kooperuje specialista pro trénink a adaptaci 

s vedoucím pracovníkem, směnmistrem, popřípadě kontaktní osobou dané vnitřní organizační 

jednotky. 

Na specifikaci konkrétních potřeb vzdělání může být k analýze přizván i samotný 

zaměstnanec, aby se daná potřeba určila více na míru požadavkům a potřebám zaměstnance. 

Tato možnost je preferována především u technicko – hospodářských zaměstnanců. 

Termín pro vyhotovení analýzy vzdělávacích potřeb je v organizaci stanoven do 

poloviny září kalendářního roku. 

Na základě vypracované analýzy vzdělávacích potřeb se dále zpracovává detailní plán 

vzdělávání. Jako v případě analýzy potřeb, i zde plán pro technicko – hospodářské pracovníky 

zpracovává specialista pro rozvoj a vzdělávání (Správa OKD) a manažer lidských zdrojů 

(vnitřní organizační jednotky). Plány jsou vypracovány pro každého zaměstnance. 

Pro dělnické profese se plán vzdělávacích programů na základě analýzy vzdělávacích 

potřeb zpracovává vedoucím centrálního vzdělávacího střediska, a to do úrovně nejnižší 

organizační jednotky dané vnitřní organizační jednotky. 

Plán vzdělávání obsahuje následující položky: 

- název vzdělávací akce,  

- počet zaměstnanců z jednotlivých útvarů, 

- předběžný termín, 

- potencionální dodavatel vzdělávacího kurzu, 

- předpokládané náklady. 

Vzniklé plány jsou východiskem pro další navrhování vzdělávacích kurzů, především 

se jedná o otázky týkající se míry využití interních a externích školitelů, vhodné vzdělávací 

metodiky a vymezení rozpočtových nákladů na vzdělávání. 
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Termín na zpracování plánů vzdělávání je ve společnosti určen do konce měsíce září 

daného kalendářního roku. Plán se následně předkládá ke schválení vedoucímu Centra 

sdílených služeb Lidské zdroje (Správa OKD), respektive ekonomicko – personálnímu 

náměstkovi (vnitřní organizační jednotka). 

Po předložení plánů dochází k ověření, zda je plán v souladu s analýzou vzdělávacích 

potřeb a předpokládanými náklady. Poté následuje schválení plánů vzdělávání. 

Dále dochází k naplánování rozpočtu pro následnou realizaci vzdělávacích 

a rozvojových akcí. Vedoucí pracovník Centra sdílených služeb Lidské zdroje, vytvoří na 

základě plánů vzdělávání ve Správě OKD a vnitřních organizačních jednotkách rozpočet na 

vzdělávání za celou společnost. Připravovaný rozpočet se předkládá zástupci ředitele pro HR, 

termín zpracování je stanoven do poloviny listopadu kalendářního roku. 

Zástupce ředitele pro HR kontroluje plánovaný rozpočet a vzdělávací akce, zda jsou 

v souladu se strategií řízení lidských zdrojů a podnikovými potřebami. Ředitel pro HR dále 

schválí daný rozpočet za Správu OKD a ředitelé vnitřních organizačních jednotek schvalují 

rozpočty za příslušné organizační jednotky. Rozpočet se dále předkládá Finančnímu a IT 

oddělení ke schválení. 

Vedoucí Centra sdílených služeb Lidské zdroje – nábor a rozvoj, následně kontroluje 

čerpání rozpočtu na vzdělání za celou společnost OKD. Probíhá průběžné monitorování 

a čtvrtletně je vyhotoven přehled čerpání. Report za vnitřní organizační jednotky je 

poskytován všem ekonomicko – personálním náměstkům daných organizačních jednotek, za 

Správu OKD a organizaci OKD celkově se report předkládá zástupci ředitele pro HR. 

4.4 Realizace vzdělávání 

 

V předchozí kapitole se vyskytovaly mírné diference mezi procesy u dělnických 

profesí a technicko – hospodářských zaměstnanců. Rozdíly jsou přenášeny i do procesu 

realizace vzdělávacích potřeb. 

4.4.1 Realizace vzdělávání u dělnických profesí 

 

Proces realizace začíná procesem schvalování vzdělávacích procesů. Specialista pro 

trénink a adaptaci naplánuje vzdělávací akce dle plánu vzdělávání a s dostatečnou časovou 

rezervou vloží tyto akce do aplikace Portál HR. Přihlašování jednotlivých pracovníků spadá 
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do kompetence vedoucích pracovníků, směnmistrů nebo kontaktních osob, kteří v případě 

potřeby přihlašují jednotlivé zaměstnance na dané naplánované akce. Pokud nastane kolize 

v termínech či potřeba dalšího termínu, dojde ke kontaktování vedoucího pracovníka 

Centrálního vzdělávacího střediska a stanoví se dodatečný termín akce. 

V případě individuálních vzdělávacích akcí naplánovaných jednotlivými vnitřními 

organizačními jednotkami slouží k přihlášení interní formulář „Požadavek na vzdělání“, který 

obsahuje také podrobnou specifikaci kurzu a přihlášku. Celý vyplněný formulář se předává 

Centrálnímu vzdělávacímu středisku pro další zpracování. Formulář sloužící k dodatečnému 

přihlašování je obsažen v příloze č. 3. 

Individuální přístup vyžaduje souhlasné stanovisko vedoucího pracovníka Centrálního 

vzdělávacího střediska. Pokud žádost o vzdělávací akci souhlasí s vzdělávacím plánem, předá 

vedoucí pracovník tuto žádost k realizaci specialistovi pro trénink a adaptaci. V případě, že 

žádost neodpovídá plánům na vzdělávání, dochází k ověření, zda rozpočet vzdělávacího 

střediska disponuje volnými peněžními zdroji pro realizaci. Pokud ano, je zadána realizace 

vzdělávací akce, pokud ne, dochází k vyrozumění vedoucího zaměstnance, že realizace je 

možná pouze se souhlasem ekonomicko – personálního náměstka a hrazená z rozpočtu vnitřní 

organizační jednotky.   

Samotná realizace kurzů je zajišťována specialisty. V případě potřeby Centrum 

sdílených služeb Lidské zdroje – nábor a rozvoj, vyhledává poskytovatele vzdělávacích akcí a 

vytváří portfolio vzdělávacích akcí, které jsou v případě potřeby realizovány na základě 

výběrového řízení na dodavatele vzdělávací akce. 

U dělnických pozic se z absolvovaných kurzů nevytváření žádné hodnotící záznamy. 

Posledním krokem po ukončení vzdělávací akce je uložení veškeré dokumentace do 

složek a evidování všech záznamů a výsledků v systému SAP HR vzdělávání. Následně lze 

vložené informace zobrazovat v Portálu HR. 

4.4.2 Realizace vzdělávání u technicko – hospodářských zaměstnanců 

 

Realizace vzdělávání u technicko – hospodářských zaměstnanců je velice podobná 

realizaci vzdělávání dělníků. Je však nutné zohlednit fakt, že u plánování vzdělávacích aktivit 

dělnických profesí se preferuje vzdělávání skupinovou formou, naopak u technicko – 

hospodářských profesí se dává přednost individuální volbě a potřebě jednotlivce. 
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Pokud jsou vzdělávací akce organizovány hromadně, přihlašování probíhá 

prostřednictvím Portálu HR. Takto naplánované akce vycházejí z plánu vzdělávání. Druhou 

možností je přihlášení formou interního formuláře, viz příloha č. 3, především v otázkách 

individuálního rozvoje. Přihlašování na vzdělávací akci má na starost nadřízeny zaměstnance, 

který má vzdělávací kurz absolvovat. Ten v případě individuální potřeby vyplní formulář, 

který předává specialistovi pro rozvoj a vzdělávání v případě Správy OKD, popřípadě 

manažerovi lidských zdrojů v případě vnitřní organizační jednotky. 

Specialista pro rozvoj a vzdělávání, popřípadě manažer lidských zdrojů provedou 

kontrolu, zda se vzdělávací aktivity shodují s plánem vzdělávání. Pokud ano, předají podnět 

k realizaci specialistovi pro rozvoj a vzdělávání. Pokud daná akce není v souladu s plánem, 

předává se žádost dále na Centrum sdílených služeb Lidské zdroje – nábor a rozvoj. Dojde 

k ověření dostupnosti finančních prostředků určených na vzdělávání, a pokud existuje 

rozpočtová rezerva, probíhá schválení požadované aktivity a její následná realizace. 

V případě, že rozpočet nedisponuje požadovanou finanční rezervou, lze požádat o dodatečné 

navýšení rozpočtu žádostí o schválení vzdělávací akce. V těchto věcech je kompetentním 

zástupce ředitele pro HR, který rozhoduje, zda daná akce bude nebo nebude realizována. 

V případě přijetí dodatečné vzdělávací akce se realizace předává specialistovi na rozvoj 

a vzdělávání. 

Samotné provedení vzdělávací akce je obdobné jako realizace vzdělávání v dělnických 

profesích, viz podkapitola 4.4.1. Dochází k výběru dodavatele vzdělávací akce, lektorů a po 

absolvování kurzu dochází k hodnocení vzdělávací akce. Všechny informace jsou poté 

zahrnuty do dokumentace, která se ukládá na vzdělávacích střediscích a také do systému SAP 

HR vzdělávání. 

Rozdílnost realizace vzdělávání u technicko – hospodářských a dělnických 

zaměstnanců se projevuje v povinnosti měření ukazatelů v oblasti vzdělávání u první 

jmenované skupiny. Metodám měření se věnuje následující kapitola. 

4.5 Metody hodnocení vzdělávacích akcí 

 

Pro měření efektivity a hodnocení vzdělávacích akcí lze použít mnoho metod. 

Problémem je samotná podstata měření, jelikož vzdělávání, dosažený efekt a přínos pro 

jednotlivce i společnost jsou v některých oblastech těžce kvantifikovatelné, popřípadě nelze 

zcela přesně definovat efekt daného vzdělávání na celkový výsledek. 
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Hodnocení má však veliký význam v poskytování zpětné vazby jak pro realizátory 

vzdělávacích programů, tak pro samotnou společnost, která vynakládá na vzdělávací kurzy 

finanční prostředky. Snahou je především zajistit efektivní a účinné vzdělávací procesy. Je 

tedy žádoucí, aby hodnocení probíhalo, i za situace, kdy hodnocení není zcela objektivní 

a přináší subjektivní pohled jednotlivých hodnotících osob, které jsou ovlivněny mnoha 

faktory, vnitřními i vnějšími. 

Praktické hodnocení ve společnosti OKD, a. s., probíhá dle pracovní pozice 

hodnoceného zaměstnance. 

Jak je uvedeno v předchozích odstavcích, ve vzdělávacím procesu u dělnických 

profesí se neprovádí žádné měření efektivity vzdělávacích kurzů. 

U technicko – hospodářských pracovníků nese zodpovědnost za provedení měření 

specialista pro rozvoj a vzdělání. Hodnocení probíhá formou dotazníku, viz příloha č. 4, nebo 

pomocí neformálního pohovoru. Specialista pro rozvoj a vzdělávání je také povinen provádět 

kvartální kontrolu klíčových ukazatelů výkonnosti, tzv. KPI ukazatelů, a podávat o nich 

report. 

Klíčový ukazatel výkonnosti je měřitelná hodnota při vykonávání určitého procesu, 

pomocí kterého lze měřit například výkonnost. Výsledky těchto ukazatelů mohou poukazovat 

na kritická místa v procesech a poskytují indicie, v kterých oblastech je rezerva, tedy 

možnost, v krajním případě i nutnost ke zlepšení. Tyto hlášení poskytují specialisté pro rozvoj 

a vzdělávání zástupci ředitele pro HR, dochází k analyzování příčin a následným korekčním 

opatřením. 

V současné době probíhá hodnocení po skončení vzdělávací akce, ve vybraných 

případech se jedná o hodnocení před i po skončení akce. Hodnocení akce není anonymní. 

V případě zvýšeného výskytu negativního hodnocení dochází k nápravným řešením. Jedná se 

především o analýzu skutečností, zjištění stanovisek lektorů, vzdělávaných pracovníků 

a v krajním případě je provedena hospitace na vzdělávací akci. Pokud je negativní názor 

označen za oprávněný, dochází ke změně lektora, popřípadě vzdělávací agentury.  
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4.6 Pozice zaměstnance v procesu volby vzdělávacích programů 

 

Ve volbě vzdělávacích programů by neměl figurovat jen faktor potřeby 

zaměstnavatele, ale do jisté míry by měl být brán i ohled na individuální potřeby a požadavky 

zaměstnance. Možnost rozvoje osobnosti by měla být považována jako jeden z firemních 

benefitů. Pozitivní vliv lze spatřit především ve větší motivaci pracovníků, zvýšení satisfakce 

a možné omezení fluktuace zaměstnance. Mnozí uchazeči o práci v současnosti posuzují 

pracovní místa také podle možností rozvoje, které jim firma nabízí. Avšak sladit potřeby 

organizace a jednotlivce není jednoduchý proces. 

U dělnických pozicí je možnost ovlivnění ze strany zaměstnance nejnižší. Každý 

zaměstnanec má nastaveny vzdělávací akce podle svého konkrétního pracovního zařazení, a 

tyto musí povinně absolvovat. Rozšíření kvalifikace může proběhnout prostřednictvím 

absolvování maturitního, popřípadě vysokoškolského studia, které musí být schváleno 

vedením vnitřní organizační jednotky. 

V případě technicko – hospodářského zaměstnance si daný jedinec volí vzdělávací 

akce z vybraného portfolia a podle svých požadavků. Nadřízený daného zaměstnance pak 

provádí revizi zvolených vzdělávacích požadavků. V případě oprávněnosti a souladu s plánem 

vzdělávání dochází ke schválení zvolených aktivit. 

V případech, kdy se jedná o technicko – hospodářské zaměstnance zařazené do plánu 

nástupnictví, vytváří se individuální rozvojový plán. Ten je sestavován společně se 

zaměstnancem na klíčové pozici a nadřízeným zaměstnance zahrnutého v plánu nástupnictví. 

Mnoho zaměstnanců považuje možnost vzdělávání za jistý ukazatel vyspělosti a 

postavení společnosti, ovšem existují i takoví zaměstnanci, kteří mohou systém vzdělávání 

zneužívat. Důvodem může být nezájem, lenost či dokonce nechuť se učit novým věcem. 

Aby společnost eliminovala případná rizika plýtvání peněžními prostředky, provádí 

kontrolu evidence vzdělávacích akcí a v případě několikanásobného opakování stejné akce 

dojde k omezení možnosti její volby pro daného zaměstnance. 
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Naopak firma chápe, že ne všechny vzdělávací aktivity vedou k okamžitému osvojení 

znalostí a dovedností, proto také umožňuje jejich opakování v omezeném počtu, aby měli 

zaměstnanci možnost opakovaně získat, popřípadě doplnit potřebné znalosti a dovednosti. 

Jedná se o jistou formu firemního benefitu. 

4.7 Metody vzdělávání 

 

Společnost při realizaci vzdělávacích procesů využívá veliké množství specifických 

kurzů. Důvodem je především rozsah společnosti, rozsáhlá organizační struktura a z toho 

plynoucí množství různých pracovních pozic, vyžadujících specifické přístupy v získávání 

znalostí a dovedností.  

Konkrétní specifikace jednotlivých kurzů by byla z důvodů velkého množství různých 

druhů vzdělávacích aktivit náročná, proto v této práci budou uvedeny jen zkrácené příklady a 

výběry kurzů. Výčet všech kurzů, které probíhají ve společnosti OKD, a. s. jsou obsaženy ve 

firemním katalogu vzdělávacích akcí, který obsahuje okolo jednoho sta různých vzdělávacích 

a rozvojových kurzů. 

Součástí systému vzdělávání jsou tyto vzdělávací aktivity: 

- adaptační program včetně úvodního zaškolování zaměstnanců - tyto programy se 

týkají především úvodních, nově příchozích zaměstnanců a zaučují zaměstnance 

v otázkách hornické činnosti v podzemí i na povrchu, práce s objekty souvisejícími 

s hornickou činnosti, popř. v oblasti administrativní jde o zaškolení v těchto 

procesech. Řeší se zde jak pracovní pravidla, způsoby prevence, bezpečnost práce, 

požární ochrana, první pomoc a jiné. Závěrem tohoto programu je výstupní test, 

- proškolení zaměstnanců o etickém kodexu - tyto druhy školení poskytují 

vzdělávaným základní informace o společnosti, pravidla a normy chování ve 

společnosti, především zprostředkovávají etický kodex společnosti – pravidla, 

kterými se společnost řídí, reprezentuje na veřejnosti i mezi ostatními 

společnostmi na trhu. Jde především o přenesení hodnot společnosti do mysli a 

chování jednotlivců a týká se především nově příchozích zaměstnanců, 
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- školení dle platné legislativy - probíhají v souladu s platnými legislativními 

zákony. Jedná se především o nařízení úřadů dohlížejících na patřičné procesy 

týkající se bezpečnosti práce, práce s elektrickými přístroji, požární ochraně a 

jiných činností při těžbě, které stanovují organizace jako například Český úřad 

bezpečnosti práce nebo Český báňský úřad, 

- periodické proškolování zaměstnanců z BOZP a PO - v těchto školeních dochází 

k obnovování již dříve získaných kvalifikací, které jsou nezbytně nutné pro 

hornickou činnost. Kvalifikace jsou vydávány na určité období, po kterém musí 

proběhnout znovuobnovení právě úspěšným absolvováním kurzů, 

- kvalifikační kurzy a rekvalifikace - dbají na teoretickou přípravu pro různé činnosti 

spojené s těžební činností. Jde především o rozšíření kvalifikací pro práci v dolech. 

Rekvalifikační kurzy jsou určeny především pro nábor nových zaměstnanců, 

především za podpory úřadů práce a peněz ze státního rozpočtu, 

- studium na učilištích, středních a vysokých školách - tato část řeší vzdělávací 

aktivity ve vzdělávacích zařízeních, ze kterých za určitých podmínek společnost 

OKD získává budoucí zaměstnance. Této otázce je věnována samostatná kapitola 

4.9, 

- jazykové vzdělávání - je zaměřeno na zvyšování jazykových dovedností jak psané, 

tak mluvené formě, určené pro použití v pracovní praxi. Týká se technicko – 

hospodářských pracovníků a těch, kteří využívají cizí jazyky v denním pracovním 

styku například v oblasti nákupu, 

- odborné kurzy a školení - jedná se o vzdělávání v oblastech a činnostech, jejichž 

výkon vyžaduje získání odborné kvalifikace, ať už z legislativního hlediska či 

z podnikových předpisů. Může jít například o činnosti jako obsluha důlní 

lokomotivy, vrtmistr, kombajnér rubání a podobně, 

- individuální rozvojové plány - obsahují vzdělávací aktivity, které souvisí s úzkou 

specializací na určitou problematiku a nutností rozvoje v určitých pracovních 

pozicích. Tyto vzdělávací aktivity se týkají především zaměstnanců pracujících 

s moderními, rychle se rozvíjejícími technologiemi, avšak mohou se týkat i 

jednotlivých zaměstnanců se specifickou potřebou rozvoje, 

- psychotechnická vyšetření - tyto vyšetření probíhají u zaměstnanců s vysokým 

podílem psychické zátěže při práci. Jejich periodicita závisí na pracovním zařazení 

jednotlivce a probíhá za pomoci kvalifikovaných psychologů. 
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- ostatní formy vzdělávání - zde lze zařadit takové metody a formy vzdělávaní, které 

nelze zařadit ani specifikovat mezi předchozí typy. 

Jak již bylo dříve zmíněno, katalog vzdělávacích akcí obsahuje okolo jednoho sta 

vzdělávacích akcí, což je určitě dáno především potřebou dané organizace na straně jedné, na 

straně druhé je to také kladný přístup organizace ke svým zaměstnancům, kterým těmito 

vzdělávacími příležitostmi může poskytovat podmínky pro jejich kariérní růst a také zvyšuje 

motivaci jedinců. Vzor katalogové nabídky vzdělávacích kurzů je uveden v příloze č. 5. 

Avšak je také důležité preferovat nejen kvantitu vzdělávacích aktivit, protože ta samotná ještě 

není klíčem k úspěchu, ale dbát také na kvalitu vzdělávacích procesů, jelikož právě kvalitní 

podmínky pro vzdělávání ve spojení s vhodným způsobem výuky vedou k efektivním 

změnám vědomostí. 

 

4.8 Vzdělávací střediska společnosti OKD, a. s. 

 

Podstatným prvkem vzdělávání je především kvalita vzdělávacích procesů a právě na 

tuto otázku má společnost vlastní způsob řešení, který v sobě zahrnuje jak široké portfolio 

vzdělávacích aktivit, tak také zajišťuje, aby tyto aktivity probíhaly v co možná nejvyšší 

kvalitě. 

Pro zvýšení kvality vzdělávacích aktivit se firma rozhodla vybudovat vlastní 

vzdělávací střediska, kde se soustřeďuje většina vzdělávacích aktivit. Tímto došlo nejen ke 

snížení nákladů na jednotlivé vzdělávací aktivity, především na zajištění vhodných 

vzdělávacích prostor, ale také mají vlastní vzdělávací prostory výhodu v neomezené 

dostupnosti, možnosti přizpůsobit výuku požadavkům, zajištění stravování a mnoho dalších. 

Vzdělávání probíhá ve dvou Centrálních vzdělávacích střediscích, které jsou určeny 

především pro vzdělávání osob v dělnické profesi a technicko – hospodářské profesi na úrovni 

vnitřních organizačních jednotek. Tyto střediska se nacházejí ve dvou lokalitách: 

- Důl Darkov, 

- Důl Paskov – Chlebovice. 
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Obecně lze Centrální vzdělávací střediska charakterizovat jako moderní vzdělávací 

prostory, disponující moderními učebními prvky. Učebny jsou vybaveny moderní 

audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi SmartBoard a projektorem. Vstupní prostory 

jsou vybaveny televizním panelem, který slouží k přehlednému zobrazení rozpisů veškerých 

vzdělávacích akci v učebnách a také zobrazení důležitých interních informací. 

Centrální vzdělávací středisko na lokalitě Darkov je určeno především pro 

zaměstnance z lokalit dolů Karviná, Darkov a ČSM. Samotné vzdělávací středisko disponuje 

kapacitou 14 učeben, z toho 3 učebny jsou vybaveny počítači a 1 učebna je určena pro 

praktickou výuku. Jedná se o kurzy zaměřené na splétání lan, údržbu hydrauliky razících 

zařízení a automatizaci pásových dopravníků. Maximální počet účastníků je 314, z toho 

kapacita počítačových učeben je 70 osob. Praktická učebna se do maximální kapacity 

nezapočítává. 

Centrální vzdělávací středisko na dole Paskov - Chlebovice je určeno především pro 

zaměstnance tohoto dolu. V budoucnu, pokud dojde k otevření dolu Frenštát, může toto 

středisko sloužit i pro vzdělávání zaměstnanců z tohoto dolu. Kapacita činí 5 učeben 

s celkovou kapacitou 100 osob, z toho je 1 učebna počítačová o kapacitě 20 účastníků. 

Celkový počet proškolených zaměstnanců za rok 2010 je shrnut v příloze č. 6, [25]. 

Efekt plynoucí ze zavedení Centrálního vzdělávacího střediska lze spatřit nejen 

v nárůstu efektivního zvyšování kvalifikace zaměstnanců, pozitivního hodnocení, ale také 

především ve snižování nákladů na podnikové vzdělávání. Úspora plyne především 

z realizace odborných kurzů v Centrálním vzdělávacím středisku. To poskytuje velkou část 

úspor oproti externím dodavatelům těchto kurzů. Navíc firma zprostředkovává další 

vzdělávání pro dodavatelské firmy a jiné subjekty s vazbami na společnost, což přináší 

dodatečné peněžní prostředky společnosti. Úspory, které plynou ze zavedení Centrálních 

vzdělávacích středisek za rok 2010, jsou shrnuty v příloze č. 7, [25]. 

4.9 Vzdělávání pracovníků na základě spolupráce se středními a vysokými 

školami  

 

Získávání a vzdělávání pracovníků pro organizaci nezajišťuje společnost OKD, a. s., 

pouze ve vlastní režii, ale využívá i alternativní metody. Jednou z realizovaných metod je také 

kooperace s vybranými školami. 
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Důvodem těchto kroků je především potřeba společnosti na kvalifikovanou pracovní 

sílu a možnost zajistit a stabilizovat zdroj potencionálních zaměstnanců pro budoucí potřeby 

společnosti. 

Podpora učňů, studentů a absolventů spočívá v peněžní podpoře během studia, tedy 

vyplácení stipendií, dále v možnosti absolvovat brigádu či stáž ve vybraných provozech 

společnosti a s tím spojené získávání zkušeností a rozvoj dovedností. Další výhoda je 

v zajištění pracovního místa po skončení studia. Společnost využívá spolupráce nejen pro 

nábor a vzdělávání nových zaměstnanců, ale také v některých případech pro vzdělávání 

současných zaměstnanců, u nichž je potřeba vyššího vzdělání nutná, především pro zvýšení a 

rozvoj jejich znalostí spojených s pracovní pozicí. Společnost pro vybrané stipendisty také 

poskytuje bezplatné jazykové kurzy. 

Podpora studentů středních škol je rozdělena na dvě základní kategorie, v každé 

kategorii jsou také specifikovány jednotlivé obory, a to: 

- podpora učňovských oborů – obor Zámečník pro důlní provozy, obor Elektrikář 

pro důlní provozy, 

- podpora maturitních oborů – obor Mechanik důlních strojů a zařízení. 

Vzdělávání probíhá ve dvou školách: 

- střední škola techniky a služeb Karviná, 

- střední škola Havířov - Šumbark. 

Podmínky pro přiznání stipendia jsou především podání přihlášky na jeden z výše 

uvedených oborů a po ukončení studia nastoupení do pracovního poměru ve společnosti 

OKD, a. s. 

Pro podporu vysokoškolských studentů je ve společnosti zařízen projekt OKD 

Akademie. Standardní nabídka stipendií, možnosti brigád a jistoty zaměstnání po dokončení 

studií je rozšířena o pomoc při zpracovávání bakalářských a diplomových prací a také 

v podpoře jazykového vzdělávání. 

V oblasti vysokého školství společnost vyhledává především studenty oborů hornictví 

a geologie, strojírenství a elektrotechniky. Spolupráce probíhá především s místní univerzitou, 

tedy Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.  
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V roce 2010 společnost podporovala vybrané studenty těchto fakult VŠB – TUO: 

- fakulta hornicko – geologická, 

- fakulta strojní, 

- fakulta elektrotechniky a informatiky, 

- fakulta stavební. 

Podpora studentů je nejen dobrým krokem k získávání vhodné, kvalifikované a na 

vzdělávání méně náročné pracovní síly, ale také to poukazuje na směr, kterým se firma ubírá 

ve své strategii řízení lidských zdrojů. Také tento zodpovědný přístup způsobuje kladné 

vnímání společnosti jak veřejností, tak samotnými studenty a má také pozitivní dopady na 

prestiž z pohledu potencionálních uchazečů o pracovní místa ve společnosti. 

4.10 Continuous Improvement 

 

Nápad na zrození projektu Continuous Improvement se ve společnosti OKD, a. s. 

zrodil v letech 2008 až 2009. Jedná se o projekt trvalého zlepšování, týkající se veškerých 

procesů probíhajících ve společnosti. 

Je založen na japonské filozofii, známé jako Kaizen. Jedná se o kontinuální proces 

zlepšování v pracovním procesu, který by měl v důsledku aplikace přinést společnosti 

ekonomický prospěch z její aplikace.  

Mnoho současných společností, především těch, které chtějí a umějí získat 

konkurenční výhodu, jsou nuceny pracovat se znalostmi a dovednostmi vlastních 

zaměstnanců. V těchto případech se jedná o zisk tzv. tacitních informací. Jedná se 

o informace, tedy především znalosti a dovednosti, které zaměstnanci nevědomě znají a někdy 

i používají, ale nejsou si této vlastnosti vědomi. Zde pak vzniká problém, kdy pokud si těchto 

vlastností není daná osoba vědoma, nemůže je dále předávat, sdílet ani rozvíjet. 

Mnoho společností, včetně OKD, a. s., si je těchto skrytých možností vědoma a snaží 

se je uplatnit. Výhoda pro společnost plyne především z nižších nákladů na výzkum a vývoj, 

jelikož čerpá především ze znalostí a dovedností „relativně“ levné pracovní síly a také 

ekonomický prospěch z aplikovaných prvků. Pro zaměstnance tento proces nabízí především 

motivační uspokojení, možnost seberealizace a zapojení se jiných než definovaných činností a 

procesů uvnitř organizace. 
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Projekt Continuous Improvement probíhá ve spolupráci s externími společnostmi, 

které se podílí především na hodnocení a studiích proveditelnosti jednotlivých návrhů a 

odhadech vlivů zavedení nových řešení do procesů uvnitř organizace. 

Celý proces trvalého zlepšování je založen na skutečnosti, že každý zaměstnanec může 

podat návrh na zlepšení. Tyto návrhy plynou především z faktu, že právě zaměstnanci mají 

nejblíže výrobnímu procesu a znají jeho parametry a úskalí, takže nejlépe dokážou 

vyhodnotit, které zlepšení by mohlo přispět k pozitivní změně v pracovním procesu. Po 

podání návrhu následuje hodnocení projektů a rozhodnutí, zda dojde či nedojde k realizaci. 

Nerealizované návrhy však společnost nezamítá. V rámci knowledge managementu 

dochází k archivování získaných návrhů pro budoucí potřeby společnosti. Jedná se o fakt, že 

procesy, které se jeví v současnosti jako nevhodné a nepřijatelné, mohou být v budoucnosti 

efektivně využity, především v závislosti na vývoji trhů, technologickém pokroku, změnách 

pracovních podmínek a jiných vlivech. 

Spojení procesu vzdělávání a rozvoje a projektu trvalého zlepšování může být na první 

pohled skryto, ale jeden z pohledů na danou skutečnost je, že se jedná o aplikaci „učící se 

organizace“ do praktického chodu společnosti.  

V učící se organizaci jde o procesy, kdy dochází k systematickému, kontinuálnímu a 

ze strany zaměstnanců i celé společnosti chtěnému a akceptovanému učení (se). Projekt 

Continuous Improvement je charakteristický především tím, že společnost těží ze znalostí 

svých zaměstnanců, tedy učí se, jak být efektivní, a takto nabyté vědomosti a dovednosti dále 

sdílí v rámci celé společnosti. 

Motivační faktor celého procesu je především v usnadnění a racionalizaci procesů 

probíhajících v organizaci, především činností spojených se samotnou těžbou v podzemí. Dále 

firma stimuluje úspěšné účastníky projektu různými způsoby, například věcné a peněžní 

odměny, či možnost vyhrát osobní automobil. 

Výsledkem zavedení projektu je finanční úspora. Celkově za roky 2009 až 2011, kdy 

je tento projekt realizován se jedná o částku přes 600 miliónů Kč. Odhad na rok 2012 je 

stanoven ve výši okolo 200 milionů Kč, [27]. 
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4.11 SWOT analýza procesu vzdělávání a rozvoje v organizaci 

 

Pro analýzu současného stavu a vyvození závěrů je použita metoda SWOT analýzy, 

tedy relativně jednoduše aplikovatelná a vyhodnotitelná analýza, která poukazuje na silné a 

slabé stránky společnosti, které znamenají pro společnost konkurenční výhodu, respektive 

nevýhodu. Dále také poukazuje na příležitosti, tedy možnosti, kde by firma mohla zúročit své 

postavení především ke vztahu k okolí a také hrozby, které pro společnost můžou znamenat 

konkurenční vlivy, které mohou mít negativní dopad na společnost.  

Výchozími argumenty pro sestavování SWOT analýzy je porovnání teoretických 

informací čerpaných z odborné literatury a jejich porovnání s praktickými zjištěními 

získanými z podnikových interních dat a konzultacím se specialistou na vzdělávání a rozvoj 

ve společnosti.  

Při porovnávání těchto informací se výsledné rozdíly v jednotlivých oblastech liší dle 

zkoumané oblasti. V oblasti zavedených informačních systémů se celková koordinace pomocí 

těchto technologií jeví jako efektivní a v současné moderní a rychlé době je téměř nutností. 

Dalším nutným krokem v řízení společnosti je predikce a analýza budoucích faktorů, které 

mají dopady na chod a fungování společnosti. V oblasti plánování vzdělávacích potřeb 

společnost klade důraz na vlastní potřeby společnosti. Určité rozpory lze vidět v nízké 

možnosti ovlivnění na úrovni dělnických pozic, ovšem tento přístup lze obhájit především 

významem těchto pracovníků, sloužících jako základní prvek hlavní produkční činnosti 

společnosti. Také je zde souvislost s jejich postavením ve společnosti, kde nevzniká potřeba 

na zvláštní vzdělávací aktivity, vyjma vzdělání souvisejícího s pracovním zařazením. 

Samotné plány jsou realizovány dle jednotlivých pozic ve společnosti a je preferován 

individuální a skupinový přístup, kdy nedochází k plýtvání a nelogickému zasílání pracovníků 

na zbytečná školení. Samotná realizace vzdělávacích aktivit je prováděna na bázi vlastních 

vzdělávacích středisek, s velkým množstvím rozmanitých kurzů a školení. Jedinou výjimku 

v metodách vzdělávání je, že společnost v současné době nedisponuje E – learningovými 

vzdělávacími aktivitami, které by mohly usnadnit, urychlit a zefektivnit vzdělávání 

u technicko – hospodářských zaměstnanců. Množství diferencovaných vzdělávacích kurzů lze 

však chápat jako jeden z nejsilnějších faktorů ve společnosti. Především díky pestrosti 

a dostupnosti nabízí široké portfolio pro růst a rozšiřování znalostí, dovedností a kompetencí 

vlastních zaměstnanců. Na základě zjištěných způsobů hodnocení vzdělávacích akcí lze 

usuzovat, že se tyto metody nevyužívají v dostatečné míře, odpovídající rozsáhlosti 
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společnosti. Vzniká zde určitá rezerva, kde má společnost široké portfolio možností, jak tyto 

metody rozvinout a vytvořit kvalitnější podklady pro další činnosti navazující na hodnocení. 

Možnost provádět vzdělávací akce ve vlastní režii, za snížené náklady a s vyšší efektivitou je 

pro podnik především výhoda. Možnost využívat již „hotových“ zaměstnanců přijímáním 

z řad studentů se jeví jako vhodná příležitost pro společnost. Jedná se o dostupný, navíc 

v některých případech také rozsáhlý zdroj. Závěrečné zhodnocení se týká projektu Continuous 

Improvement. Tento projekt, kloubící do sebe prvky získávání a využití znalostí vlastních 

zaměstnanců a následného sdílení a učení se, jak využít těchto informací, je prvkem učící se 

organizace. V současných podmínkách představuje pro podnik silnou konkurenční výhodu. 

Graf č. 4.11.1 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

Rozmanitost vzdělávacích kurzů 

Continuous Improvement 

Hodnocení vzdělávacích aktivit 

Neexistence aktivity znovu poznávacího 

charakteru 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

Preferování středoškolských a 

vysokoškolských studentů s vhodnou 

kvalifikací 

Externí hodnotitelé 

Nezavedený E – learning u technicko – 

hospodářských zaměstnanců 

 

 

V oblasti silných stránek by společnost měla pokračovat v nastoleném trendu. Nesmí 

však zaostat a neustále dané faktory udržovat a zlepšovat. Jedině tak si dokáže v těchto 

směrech udržet konkurenční výhodu. 

V oblasti příležitostí firma podniká vhodné kroky pro začleňování studentů a již 

připravených pracovníků do společnosti. V případě vzniku potřeby nových zaměstnanců na 

jiné pracovní pozice, než které produkují současné podporované obory, by společnost mohla 

uplatit obdobný systém podpory i u jiných fakult, s cílem získat požadovanou 

a kvalifikovanou pracovní sílu. Příležitost je v tomto případě dána především v dostupnosti 
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vzdělaných budoucích zaměstnanců, připravených dle určitých parametrů požadovaných 

společností a bez nutnosti vynakládat peněžní prostředky na hledání, případné vzdělávání 

těchto zaměstnanců s požadovanou kvalifikací na trhu práce. Další příležitost lze spatřit ve 

využití externích hodnotitelů vzdělávacích aktivit. Jejich přínosem může být poskytnutí jiného 

pohledu na situaci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a poskytnout tak nové impulsy pro 

řešení procesů vzdělávání. 

Slabé stránky společnosti v oblasti vzdělávání a rozvoje lze spatřit v oblasti hodnocení 

vzdělávacích procesů a efektů plynoucích z nich. Neznamená to však, že by společnost 

nerealizovala hodnocení nebo jej prováděla nevhodným způsobem. Především jde o to 

poukázat na široké spektrum hodnotících metod, které by mohly najít uplatnění ve struktuře 

řízení lidských zdrojů. Také neexistence testů, sloužících po určitém období k obnovení 

nabytých znalostí se může projevovat jako slabá stránka. Právě zavedením opakovacích testů 

by se mohla zvýšit zapamatovatelnost dané látky, což by jistě omezilo potřeby realizovat 

opakované vzdělávací kurzy.  

Mezi ohrožení patří především nezavedený systém E – learningu pro vzdělávání 

technicko – hospodářských zaměstnanců. Možnosti tohoto typu vzdělávání jsou především 

v dostupnosti, efektivitě, praktičnosti a variabilitě jak pro vzdělávané osoby, tak pro školitele. 

Jde o moderní a v současnosti stále se rozvíjející metodu, která vnáší do vzdělávání nový 

rozměr. Jedná se především o ohrožení ze strany konkurence, která by mohla pomocí těchto 

metod zajistit vzdělávání rychleji a efektivněji. Přitom by mohla konkurenční společnost 

dosáhnout výhody oproti společnosti OKD, a.s. 
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5. Návrhy a doporučení pro společnost 
 

Podkladem pro doporučení je nalezení rozdílů mezi teoretickými modely a jejich 

praktickou aplikací ve firmě. Vychází z výše uvedené SWOT analýzy a především se 

zaměřuje na možnosti zlepšení a rozvinutí hodnotících systémů. Dále jsou zde obsaženy 

i další návrhy, které jsou v rovině teorie a vznikly na základě aplikace doposud získaných 

vědomostí a dovedností za dobu studia.  

Je však nutné poznamenat, že dosažení požadovaného stavu, tedy aby se teoretická 

forma rovnala praktické, je dlouhodobý a obtížný proces, především z důvodů, že různé 

společnosti se od sebe odlišují ve spoustě faktorů. Také využití různých „kuchařek“, pomocí 

kterých lze docílit požadovaného stavu, se musí přizpůsobovat a pozměňovat dle podmínek 

a potřeb dané organizace. Proto nemožnost aplikovat jednu metodu na všechny organizace 

obtížnost implementace různých zlepšení a nápadů komplikuje.  

V případě hodnocení vzdělávacích procesů, především v analýze dopadů těchto 

procesů na pracovní výkon se společnost nezaměřuje na měření ekonomických ukazatelů. 

Tato úroveň hodnocení souvisí s Kirkpatrickovým modelem hodnocení, viz kapitola 2.10.2. 

Současná pozice společnosti se nachází mezi druhým a třetím stupněm z maximálních čtyř. 

I když 4. stupeň, tedy měření ekonomické efektivity nepatří mezi nejobjektivnější, především 

z důvodu obtížné kvantifikace přínosu vzdělávání a možnosti působení jiných faktorů na 

pracovní výkon, jsou data plynoucí z těchto druhů hodnocení snáze interpretovatelná 

a srozumitelná, především pro nezasvěcené, či problematiky lidských zdrojů neznalé osoby. 

Především na dělnických pozicích, kde dochází k hlavní činnosti, by se mohla uplatnit metoda 

výnosů kolektivu před absolvováním vzdělávacích kurzů a po jejich skončení. Možné aplikaci 

nahrává především měřitelnost produktivity u této činnosti podniku. 

Pro hodnocení vzdělávání by společnost mohla v určitých intervalech využít služby 

externí firmy zaměřené na vzdělávání. Přestože společnost úspěšně realizuje vzdělávací 

aktivity ve svých střediscích, interní hodnocení může být v některých případech ovlivněno ať 

už pozitivním, nebo negativním směrem. Tyto vlivy pak mohou vést k tzv. „provozní 

slepotě“, tedy situaci, kdy považujeme abnormality za běžnou věc. Neobjektivnost hodnocení 

následně může mít dopady na akce závislé na těchto hodnoceních a z nich plynoucí další 

negativní důsledky. Právě možnost zavedení hodnocení externí firmou by mohla odstranit 

případná rizika spojená s interním hodnocením a pomoci tak předcházet negativním jevům. 
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Za situace kdy nedochází k negativním vlivům, jeví se náklady na tuto formu kontroly jako 

vysoké, avšak mohou vést k úsporám několikanásobně vyšším, než by podnik musel vynaložit 

na řešení důsledků negativních jevů. 

Na klíčové zaměstnance a vyšší posty managementu uplatnit hodnocení pomoci 360 

stupňové zpětné vazby. Toto hodnocení je založeno na objektivní hodnocení z více stran, 

dokáže tedy eliminovat subjektivní faktory. V závislosti na výsledcích lze případně doporučit, 

kterým klíčovým faktorům by měl zaměstnanec při dalším rozvoji přikládat největší váhu. 

Mezi výhody lze uvést například pohled více stran, tedy přímého i nepřímého nadřízeného, 

spolupracovníků na stejné úrovni vedení, podřízených, popřípadě i externích kontaktů. 

Poskytuje tak objektivnější obraz zaměstnance, který má větší váhu než prosté hodnocení 

nadřízeného. Poskytuje také relevantní podklady pro vzdělávání, popřípadě pomáhá odhalovat 

zaměstnance, různým způsobem narušující kolektiv. Mezi zápory této metody hodnocení patří 

především časová a nákladová náročnost, jelikož hodnocení probíhá více osobami. Také se 

toto hodnocení může stát prostředkem vyřizování si účtů mezi jednotlivými zaměstnanci, 

v případě neformálního kolektivu mohou hodnocení devalvovat právě přátelské vztahy na 

pracovišti. V krajních případech se může vést honba za dobrým hodnocením k různým 

intrikám či uplácení. 

Při využití interview jako zpětné vazby pro vzdělávací procesy je možné použít 

v případě negativních či neutrálních hodnocení metodu brainstormingu. Metoda interview se 

používá především u technicko – hospodářských pracovníků, tedy i jejich vzdělávací kurzy 

potřebují více specifický přístup. Nemusí se tedy jednat jen o chybu lektorů či externích 

dodavatelů vzdělávacích procesů, ale problém se může vyskytovat v individuálních potřebách 

jednotlivce, které mohou být více specifické, než jak je dimenzovaná vzdělávací akce. Proto 

by v takovýchto případech nemělo dojít k neprodlené výměně lektora či dodavatele, ale 

pomocí brainstormingu, který proběhne za účasti členů oddělení HR, lektorů, vzdělávaných 

zaměstnanců i jiných nezasvěcených zaměstnanců, k návrhům ke zlepšení a přizpůsobení 

vzdělávacích procesů. Tyto kroky by mohly vést také k celkovému zlepšení daného 

problematického kurzu, nejen pro zaměstnance se speciální potřebou, ale i bez ní. Metoda 

brainstormingu má výhodu především v množství kreativních nápadů, které jsou podníceny 

zaměstnanci, kteří o dané zlepšení opravdu stojí. Nevýhodou může být především náročnost 

na časovou a věcnou koordinaci a také v možnosti, že pomocí této metody nedojde ke 

stanovení uskutečnitelného řešení. 
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Systém vzdělávání je sestaven na omezeném rozpočtu. V tomto případně může 

docházet k dvěma situacím, a to nevyčerpání stanoveného rozpočtu z důvodů malého zájmu 

o vzdělávací akce, nebo díky velkému počtu žadatelů o vzdělání naopak dojde k úplnému 

vyčerpání rozpočtu na vzdělávací procesy. Nemožnost absolvovat vzdělávací procesy 

v požadovaném období může způsobovat u zaměstnanců nespokojenost. Pro zmírnění výkyvů 

by společnost mohla v případě nevyčerpané rozpočtové rezervy apelovat na zaměstnance, aby 

využili této možnosti ke vzdělávání, případně daný apel podložit argumenty o rozpočtové 

rezervě a vysvětlení situace ohledně čerpání vzdělávacích aktivit.  

Důležitým prvkem pro kvalitní vzdělávání je také psychická pohoda vzdělávaných. 

Proto by mohlo dojít k implementaci funkce, nejlépe do SAP HR, která by omezovala 

možnost absolvovat vzdělávací kurzy v období, kdy dochází k největšímu vytížení 

pracovníků. Jedná se především o různé termíny, pro které se stanovují objemy výroby za 

určité období u dělnických pozic, popřípadě období, kdy u technicko – hospodářských 

pracovníků finišují rozsáhlé a náročné projekty. Provedení v praxi by probíhalo volbou 

termínů, které chce daná osoba vyloučit, následně by vybraný termín prošel schválením či 

zamítnutím nadřízeného. Výsledkem by byl stav, kdy by daný zaměstnanec měl čas a prostor 

dokončit své pracovní povinnosti a následně by mohl absolvovat vzdělávací aktivitu s menším 

vytížením, tedy pravděpodobně vyšší úspěšností než současně při plnění důležitých 

pracovních úkolů. Implementace této funkce by díky otevřenosti a flexibilitě systému SAP 

neměla být neřešitelnou překážkou. 

Společnost by mohla také zavést malá, interní školení „sebe sama“ na úrovni 

jednotlivých oddělení, popřípadě provozů. Podstata tohoto školení spočívá v tom, že by 

vedoucí pracovník navrhl určité téma, například vztahující se k aktuálně řešené problematice 

daného oddělení, či budoucí potřebě a dané téma by bylo vystaveno. Jednotliví pracovníci by 

vznášeli různé náměty a otázky, popřípadě by zpracovali část vzdělávacího programu. 

Následně by probíhala příprava ve stanoveném intervalu, například jednou za měsíc, by 

proběhl krátký vzdělávací kurz, v délce několika hodin, například v zasedací místnosti daného 

oddělení, nebo v jiných vhodných prostorách. Pozitivem tohoto způsobu vzdělávání by mohl 

být přínos v podobě aktuální znalosti dané problematiky, negativum lze spatřit především 

v možné neefektivitě tohoto vzdělávacího procesu a také dalším zatížením pracovníků. 
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Pro rozvoj jazykových a komunikačních dovedností by společnost mohla zavést 

některé vzdělávací aktivity kompletně v cizím jazyce. Kurzy by byly určeny především pro 

pozice, kde hraje jazyk významnou roli, například v komunikaci, PR, nákupu a podobně. 

Celkově by tyto kurzy mohly probíhat i formou developement centra, což by využití jazyka 

mohlo ještě více podpořit. Přístup na tuto formu kurzu by měli zaměstnanci, kteří již 

absolvovali předchozí jazykové kurzy společnosti, popřípadě po vykonání rozdílové zkoušky, 

která by ověřila dostatečnou úroveň znalostí daného jazyka. Výhodou může být určitě větší 

uplatnění cizích jazyků v praxi, nevýhodou pak náklady spojené se zajištěním cizojazyčných 

lektorů, popřípadě nezájem o tento druh kurzu. 

Podpora studia pomocí E – learningu by pro společnost mohla znamenat zvýšení 

celkové efektivity vzdělávacího procesu prováděného u technicko – hospodářských 

zaměstnanců. Využití této metody se v současné době stává základem veškerého podnikového 

vzdělávání, především díky své flexibilitě a interaktivitě. Umožňuje zprostředkovávání 

informací, provádění různých testů, odevzdávání různých úloh, jejich kontrolu a další 

možnosti, které jsou díky své elektronické formě snadněji proveditelné a vyhodnotitelné. 

Výhodou pro společnost by bylo především snížení administrativní zátěže v oblastech 

testování, hodnocení a také v přípravné a realizační části. Vzdělávací střediska společnosti 

také disponují počítačovými stanicemi, tudíž je možnost realizace vysoká. Negativem však 

může být samotné využití počítačů, kdy se musí brát ohled na počítačovou gramotnost 

jednotlivých uživatelů. 

Cafeteria systém pro vzdělávací potřeby. Samotný Cafeteria systém slouží v některých 

podnicích pro výběr z různých forem zaměstnaneckých benefitů. Především pro volbu 

dodatečného vzdělávání by se tento model mohl ve společnosti uplatnit. Realizace spočívá 

především v zavedení systému bloků, který by měl nadefinovány určité kategorie, odvíjející 

se od postavení ve společnosti a ke každé kategorii by byla vytvořena nabídka kurzů. 

Implementací systému by byly zajištěny jak povinné kurzy, tak také kurzy volitelné, ovšem 

omezené do té míry, aby si pracovník na dané pracovní pozici nemohl vybrat kurzy, které by 

pro něj neměly žádný význam a neodpovídaly jeho pracovnímu zařazení. Pozitivy Cafeteria 

systému jsou především flexibilita, spravedlnost, jistá míra svobodné volby. Naopak negativa 

lze spatřit v náročnosti pravidelné aktualizace, náročné administrativě a implementaci.  
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6. Závěr 
 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je v současnosti velice důležitým faktorem růstu 

každé společnosti a také jednotlivce. Měnící se tržní podmínky i situace na trhu práce a s nimi 

i požadavky organizací na flexibilitu zaměstnanců jsou motivací pro vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. 

Mým cílem bylo provést podnikovou analýzu současné situace v otázce vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců, konkrétně v procesech identifikace, plánování, realizace a hodnocení 

vzdělávacích akcí. Ke zjištění těchto skutečností byly využity poskytnuté veřejně dostupné 

informace, interní materiály společnosti a přínosem byly především konzultace se specialistou 

na vzdělávání a rozvoj. Tyto fakta pak byly porovnávány s teoretickými informacemi, 

získanými především studiem odborné literatury. Ze získaných informací pak byla vytvořena 

SWOT analýza, v které byly porovnávány zjištěné skutečnosti s teorií. Finální výsledky 

analýzy poté sloužily k zjištění rezerv v oblasti vzdělávání a rozvoje a na této bázi bylo 

navrhnuto několik doporučení pro společnost, viz kapitola 5. 

Na základě porovnání teorie a praxe vyplývají určité závěry, které poukazují na skryté 

rezervy, které může společnost využít k zefektivnění vzdělávacích a rozvojových procesů. 

Především v otázce hodnocení vzdělávacích akcí existuje mnoho metod, které by společnost 

mohla zapracovat do svých hodnotících mechanismů. Po celkovém zhodnocení je však nutno 

říci, že celkově je proces identifikace, plánování, realizace a hodnocení vzdělávání na vysoké 

úrovni a schopný generovat konkurenční výhodu. 

Proces vzdělávání a rozvoje mi při volbě této bakalářské práce připadal jako velice 

jednoduchý, kreativní a zajímavý. Až setkání s realitou mě přesvědčilo, že řízení lidských 

zdrojů jako takových je obrovská a nikdy nekončící výzva a že překonávání překážek je 

v některých případech velice náročné a komplikované. 
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8. Seznam zkratek 

 

a. s.  akciová společnost 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. číslo 

ČEZ České Energetické Závody 

EAT Earnings after Taxes 

EBIT Earnings before Interest and Taxes 

EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

HR Human Resources 

ISO International Organization of Standardization 

JIT Just in Time 

Ltd. Limited 

MFK městský fotbalový klub 

NWR New World Resources 

NZP norma zkušeného pracovníka 

OKD Ostravsko - karvinské doly 

PO požární ochrana 

PSČ poštovní směrovací číslo 

RPG společnost vzniklá restrukturalizací nedůlního majetku společnosti 

OKD  

SAP modulární systémový software určený pro firmy 

str. strana 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; analytická metoda 

tj. to je 

tzv. takzvaný 
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Příloha č. 6 Tabulka - Celkový počet proškolených zaměstnanců za rok 2010 [25] 

 

  OKD 
  Název vzdělávací akce CVS Ext. VS Ext. lektoři Dodavat. firmy Celkem 

Úvodní zaškolení 834 0 0 1 575 2 409 

Kvalifikační kurzy 459 6 0 153 618 

Rekvalifikační kurzy 211 0 0 0 211 

Periodická školení v BOZP 5 513 1 0 1 045 6 559 

Speciální periodická školení 3 009 1 038 2 431 539 7 017 

Odborné kurzy a školení 581 326 436 748 2 091 

Psychotechnická vyšetření 1 451 0 0 249 1 700 

Celkem 12 058 1 371 2 867 4 309 20 605 

 

Vysvětlivky:  

CVS Centrální vzdělávací středisko 

Ext. VS Externí vzdělávací středisko 

Ext. Lektoři Externí lektoři 

Dodavat. firmy Dodavatelské firmy 
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Příloha č. 7 Tabulka – Úspory plynoucí ze zavedení Centrálních vzdělávacích středisek 

za rok 2010 [25] 

 

Náklady plynoucí z externích vzdělávacích kurzů by činily 896 870 Kč 

Náklady (lektorné) při realizaci odborných kurzů v CSV činily 431 290 Kč 

Rozdíl (úspora) 465 580 Kč 

Tržby CSV za odborné kurzy pro dodavatelské firmy 669 750 Kč 

Celkem přínos pro OKD 1 135 330 Kč 
 

 

Vysvětlivky:  

CVS Centrální vzdělávací středisko 

 


