
 
 

 
 
 





 



 

 



 

Abstrakt: 

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V její první 

části se zabývám teoretickými východisky vzdělávání a rozvoje, ze kterých posléze vycházím 

při zpracování druhé, praktické části. Hlavním cílem druhé části je, především na základě 

konzultací s ředitelkou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, identifikovat hlavní nedostatky a 

rezervy v systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Continental Automotive 

Systems, za účelem tvorby návrhů vedoucích ke zlepšení a zefektivnění stávající situace. 

 

Klíčová slova: vzdělávání zaměstnanců, metody vzdělávání, rozvoj, zaměstnanci 

 

Abstract: 

 

This thesis is focused on training and staff development. In its first part deals with the 

theoretical base of education and development, from which come out later in the processing of 

the second part. The main objective of the second part, in consultation with the Director of 

training and staff development, to identify the main gaps in provision and education and staff 

development in society and Continental Automotive Systems, for the purpose of making 

proposals to improve and streamline the current situation.   
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Úvod  

  

Úspěšné firmy považují vzdělávání svých zaměstnanců za velmi důležitou oblast, na 

kterou soustředí svou pozornost. Nejefektivnějším firemním vzděláváním zaměstnanců je 

dobře organizované systematické vzdělávání. Personální útvar by měl identifikovat potřebu 

vzdělávání, naplánovat jeho realizaci, sestavit rozpočet, vyhodnotit výsledky vzdělávání  a 

pomocí zpětné vazby odstranit chyby. 

 

Schopnost konkurence firmy v dnešní době, kdy vnímáme silně proměnlivé podmínky, 

nelze udržet zaváděním pouze krátkodobých opatření. Firma by měla vnímat kvalitní 

potenciál zaměstnanců, protože kvalitní zaměstnanci ve firmě, jejich zodpovědnost, 

angažovanost a motivace vytváří konkurenční výhodu na trhu. Tak jak vedení firmy 

komunikuje a zachází se svými zaměstnanci, tak zaměstnance ovlivňuje při komunikaci se 

zákazníky, a také to, jaký zájem projevují o inovace a hledání nových řešení. Inovace je 

hnacím motorem každé firmy a může se stát konkurenční výhodou. 

 

Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení současného stavu vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve firmě Continental Automotive Systems, na základě této analýzy pak 

poskytnout návrhy, vedoucí ke zlepšení současné situace. Cílem je tedy navrhnout změny pro 

zefektivnění celého procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě, aby přinesly 

prospěch pro zaměstnavatele i zaměstnance.  
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1 Řízení lidských zdrojů  

 

Řízení lidských zdrojů lze chápat jako strategický a promyšlený logický přístup 

k řízení nejcennějšího majetku organizace – lidí, kteří v ní pracují a kteří individuálně i 

kolektivně přispívají k dosahování cílů organizace. Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je 

zabezpečovat, aby organizace byla výkonná. Výkonnost můžeme zabezpečit neustálým 

zlepšováním všech zdrojů, kterými organizace disponuje (materiální, finanční, informační a 

lidské zdroje). V dnešní době jsou nejdůležitější informační a lidské zdroje.  

 

Hlavními úkoly řízení lidských zdrojů jsou: 

 

1. Zajištění rovnováhy mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a jimi tvořených 

pracovních míst.  

2. Zajištění dostatečného počtu pracovníků v organizaci tak, aby požadavkům 

každého pracovního místa odpovídaly pracovní schopnosti pracovníka zařazeného 

na toto pracovní místo. V dnešní době se stále více uplatňuje tzv. „tailoring“ neboli 

šití pracovních úkolů a pracovních míst na míru pracovníkovi. 

3. Optimální využívání pracovních sil v organizaci – tedy využívání fondu pracovní 

doby a schopností pracovníků. 

4. Formování týmů, vedení efektivního stylu pracovníků a udržování zdravých 

mezilidských vztahů v organizaci. 

5. Personální a sociální rozvoj pracovníků – rozvoj pracovních schopností, osobností, 

rozvoj pracovní kariéry, směřující k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce. 

6. Dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

 

První čtyři úkoly sledují zájmy organizace. Pátý úkol bere v úvahu zájmy pracovníka. 

U šestého úkolu se sloučilo sledování zájmu organizace, jak se nedostat do potíží a být 

atraktivním zaměstnavatelem a zároveň zájem pracovníka a jeho právo na slušné zacházení. 
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1.1 Oblasti řízení lidských zdrojů  
 

Můžeme rozdělit na [16]: 

 

 plánování lidských zdrojů, 

 získávání a výběr zaměstnanců, 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

 řízení kariéry, 

 odměňování a zaměstnanecké výhody, 

 personální administrativa, 

 vedení lidí, 

 kontrola. 

 

Při plnění hlavních úkolů a dosahování vytyčených cílů v oblasti lidských zdrojů musí 

podnikové řízení lidských zdrojů zejména [9]: 

 

1. Provádět analýzu pracovních míst. 

2. Předvídat a plánovat počet zaměstnanců k dosažení cílu organizace. 

3. Provádět průzkumy trhu práce. 

4. Získávat vhodné zaměstnance pro splnění cílů organizace. 

5. Vybírat zaměstnance. 

6. Rozmisťovat zaměstnance v organizaci. 

7. Rozvíjet a vzdělávat zaměstnance v organizaci. 

8. Zvolit vhodný systém hodnocení svých zaměstnanců. 

9. Pomáhat zaměstnancům v osobním rozvoji. 

10. Motivovat zaměstnance. 

 

Tyto úkoly a činnosti jsou součástí práce všech vedoucích zaměstnanců organizace. 

Proto by daní zaměstnanci vedoucích pozic, měli být připraveni na danou roli. U velkých 

organizací řídí práci vedoucích zaměstnanců většinou specialisté na řízení lidských zdrojů 

(personalisté). Starají se o usměrňování, koordinování a řízení práce, zajišťují odbornost práce 

a určují postupy jak by měli vedoucí zaměstnanci provádět personální činnosti. 
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Při řízení lidských zdrojů by měl být důraz kladen na [15]: 

 

 zájmy managementu, 

 uplatňování strategického přístupu, tzn. strategie lidských zdrojů jsou propojeny do 

strategie celé organizace, 

 dosaženi loajálnosti a oddanosti zaměstnanců s cíly a hodnotami organizace, 

 chápání zaměstnanců jako majetek, do něhož musí organizace investovat, aby dosáhla 

vytyčených cílů. 

 

Motorem řízení lidských zdrojů je hledání konkurenční výhody na trhu 

prostřednictvím nabízených výrobků a služeb vysoké hodnoty, za pomoci konkurenčních cen 

a vysoké produktivity. Firma musí pružně reagovat na změny ve výzkumu a vývoji. Proto 

právě řízení lidských zdrojů musí být zaměřeno na dosažení konkurenční výhody organizace 

prostřednictvím lidí. Lidský kapitál představuje kombinaci inteligence, zkušenosti a 

dovedností, která dává organizaci charakter. Lidské složky organizace jsou ty, které jsou 

schopny učení se, inovace a změny. Pokud je lidský kapitál dobře motivován, může 

zabezpečit organizaci dlouhodobé přežití. Pro zaměstnavatele jsou investice do vzdělávání a 

rozvoje svých zaměstnanců nástrojem k získávání a udržování lidského kapitálu a zároveň 

zaměstnavatelé očekávají, že se návratnost projeví v podobě zvýšené produktivity, lepšího 

výkonu, schopnosti inovovat a flexibility, což pochází z rozšíření kvalifikace a s rostoucí 

znalostí a dovedností zaměstnanců. 

 

Významný představitel teorie lidského kapitálu G.Becker rozdělil lidský kapitál na : 

 

a) specifický - využitelný jen v daném podniku, 

b) všeobecný  - možný využít ve více typech zaměstnání. 

 

Toto rozdělení lidského kapitálu se stalo východiskem úvah o motivaci a potřebě 

firemních investic formou podnikového vzdělávání do uvedených typu lidského kapitálu [10]. 

Zároveň rozdělení slouží při analýze fluktuace zaměstnanců mezi různými zaměstnáními. 
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2 Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je součástí celkové strategie a politiky firmy. Takto 

chápaný rozvoj znalostí a dovedností je ku prospěchu jak organizace, tak rovněž i 

zaměstnanců. Důležité je si uvědomit, že vzdělávání a rozvoj jsou především investicí a 

zaměstnaneckou výhodou, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům [3]. 

 

 Vzdělávání je nepřetržitý proces, který zvyšuje existující schopnosti zaměstnance, 

vede k rozvíjení jejich dovedností, znalostí a postojů a připravuje zaměstnance na budoucí 

náročnější úkoly. Vzděláváním firma investuje do svých zaměstnanců za účelem dosažení 

lepších výkonů. Vzdělávání je záměrné, organizované učení, které je výsledkem vědomého 

úsilí vzdělavatele [11].   

 

Existují čtyři typy vzdělávání [1]: 

 

1. Instrumentální vzdělávání – vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo 

dosaženo základní úrovně výkonu. Usnadňuje vzdělávání při výkonu práce. 

2. Poznávací (kognitivní) vzdělávání – výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí a 

pochopení věcí. 

3. Citové (emoční) vzdělávání – výsledky jsou založeny spíše na formování postojů 

nebo pocitů než na formování znalostí. 

4. Sebereflektující vzdělávání – formování nových vzorců nazírání, myšlení a chování, 

a v důsledku toho vytváření nových znalostí. 

 

Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se v moderní společnosti neustále mění, a 

aby člověk mohl fungovat jako pracovní síla, musí nutně neustále prohlubovat a 

rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Vzdělávání a formování pracovních schopností se 

v moderní společnosti stává celoživotním procesem. V tomto procesu stále větší roli 

sehrává podnik a jim organizované vzdělávací aktivity. Základním zákonem podnikání 

současnosti je flexibilita a připravenost na změny. A flexibilní a připravená na změny 

musí být v první řadě podniková pracovní síla. A tak se péče o formování pracovních 

schopností zaměstnanců podniku stává jedním z nejdůležitějších úkolů podnikové 

personální práce [9]. 
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2.1 Význam a pojetí vzdělávání zaměstnanců 
 

Cílem rozvoje zaměstnanců je pečovat o to, aby organizace měla takovou kvalitu lidí, 

jakou potřebuje k dosažení svých cílů v oblasti zlepšování svého výkonu a v oblasti svého 

růstu. Manažeři nesou spoluzodpovědnost za rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců. Jejich 

funkce by se měla promítnout v těchto činnostech: 

 

 předávat získané zkušenosti, učit zaměstnance akcí (řešení případové studie, 

formulování plánu činností), 

 koučovat a poskytovat rady, 

 konsultovat problémy, 

 identifikovat vzdělávací potřeby svých zaměstnanců a doporučovat je k zařazení do 

plánu školení, 

 poskytovat pomoc a vedení jedincům při přípravě a realizaci vlastních plánů osobního 

rozvoje (kariérový plán), 

 podporovat sebevzdělávání. 

 

Management organizace by měl také usilovat o vytváření takového klimatu, které 

podporuje identifikaci zaměstnanců s organizací. Identifikací člověka s prací se rozumí jeho 

vnitřní ztotožnění s prací. Sounáležitosti zaměstnanců s organizací a s prací napomáhá zájem 

organizace o své lidi, o jejich potřeby. Lze předpokládat, že jedinci, jejichž osobní preference 

budou v souladu s organizačním prostředím, budou spokojenější a oddanější než lidé s 

odlišnými představami. Oddanost reprezentuje identifikaci s cíli a hodnotami organizace, 

touhu náležet k organizaci a ochotu vyvíjet úsilí v jejím zájmu [8]. 

 

 

2.2 Firemní vzdělávání 
 

Firemní vzdělávání je vzdělávací proces organizovaný firmou. Zahrnuje vzdělávání ve 

firmě i mimo ní. Jedná se o systematický proces změny pracovního chování, úrovně znalostí, 

dovedností včetně motivace zaměstnanců, kterým se snižuje rozdíl mezi kvalifikaci 

subjektivní a objektivní [2]. Subjektivní kvalifikací myslíme soubor dovedností, návyků, 

schopností, postojů a zkušeností získaných během života s potenciálem využití při pracovní 
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činnosti. Objektivní kvalifikací myslíme kvalifikovanost práce, požadavky na pracovníka 

vyplývající z odbornosti a náročnosti práce.  

 

Rozlišujeme tři oblasti v systému firemního vzdělávání: 

 

1. Oblast vzdělávání – zde spadají všeobecné znalosti a dovednosti, které zajišťuje 

školský systém, 

2. Oblast kvalifikace – zde spadá odborná příprava na současné nebo budoucí 

povolání, také doškolování, přeškolovaní, 

3. Oblast rozvoje – rozvoj je směřován více na kariéru pracovníka než na práci, 

kterou pracovník vykonává. Formuje tak jeho potenciál. 

 

Firemní vzdělávání zahrnuje [2]: 

 

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

b) prohlubování kvalifikace (doškolování), 

c) rekvalifikaci (přeškolování) – jde o takové formování pracovních schopností 

člověka, které směřuje k osvojení si nového povolání, může být plná nebo 

částečná, 

d) profesní rehabilitaci – opětovné zařazení osob, kterým jejich stávající zdravotní 

stav brání trvale nebo dlouhodobě vykonávat dosavadní práci, 

e) zvyšování kvalifikace (oblast rozvoje). 

 

Hlavní pozornost při rozvoji svých zaměstnanců by měla firma věnovat těm 

zaměstnancům, kteří jsou  pro ni těžko dostupní na trhu práce a tedy i těžce nahraditelní.  

 

 

2.3 Metody vzdělávání 
 

Metod vzdělávání máme celou řadu, ale je možné je rozdělit do dvou až tří skupin: 

 

1. Metody používané ke vzdělávání na pracovišti – metody „on the job“ – na konkrétním 

pracovním místě, při vykonání běžného pracovního úkolu. Tato metoda bývá používána 
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nejčastěji ke vzdělávání dělníků, protože tento způsob je pro ně i organizaci zatím 

nejefektivnější.  

 

2. Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště – metody „off the job“. Tato metoda 

bývá vhodnější pro vzdělávání vedoucích zaměstnanců a specialistů. V praxi však dochází 

k tomu, že jsou praktikovány obě metody jak na dělníky a řádové zaměstnance tak na vedoucí 

zaměstnance a specialisty. Tyto metody mají většinou charakter kolektivního přístupu. 

 

3. Kombinace obou metod – metody vzdělávání jak při výkonu práce, tak mimo pracoviště 

 

 

2.3.1 Metody používané při výkonu práce – „on the job“ 

 

 Instruktáž při výkonu práce 

 Jedná se o jednu z nejjednodušších metod zaškolení nového zaměstnance nebo méně 

zkušeného zaměstnance. Při kterém vedoucí nebo zkušený pracovník ukáže pracovní postup, 

třeba i opakovaně a školený zaměstnanec si pracovní postup osvojí tím, že si ho sám hned 

vyzkouší. Výhodou této metody je určitě rychlý zácvik a vytvoření vztahu, spolupráce mezi 

zaměstnanci. Nevýhodou je zaškolování v rušném prostředí pod tlakem pracovních úkolů. 

 

 Coaching 

 Metoda formou dlouhodobého instruování, vysvětlování, sdělování připomínek a 

kontroly výkonu zaměstnance ze strany nadřízeného. Nadřízený pracovník, školitel směruje 

školeného pracovníka k danému výkonu práce a jeho vlastní iniciativě. Výhodou je 

informovanost školeného o hodnocení jeho práce, navázání spolupráce mezi školeným a 

školitelem, zlepšení komunikace a stanovení cílů práce školeného. Nevýhoda této metody je 

práce pod tlakem pracovních úkolů a  práce v rušném prostředí. 

 

 Mentoring 

 Je podobný coachingu. Rozdílem je, že školený zaměstnanec si vybírá sám svého 

mentora, svůj vzor, který mu radí, usměrňuje ho a předává informace. Výhodou je samostatné 

a uvědomělé zvolení svého školitele, rádce, na druhou stranu je zde riziko nesprávné volby 

školitele. 
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 Counselling 

 Metoda vzájemného konzultování a ovlivňování mezi školeným a školitelem, 

podřízeným a nadřízeným. Výhodou je okamžitá zpětná vazba od školeného, který se 

vyjadřuje k problému své práce i celému školení. Předkládá vlastní návrhy řešení problémů. 

Tyto návrhy jsou obohacením stylu vedení lidí pro školitele. Metoda je časově náročnější a ne 

všichni školitelé ji přijímají s důvěrou. 

 

 Asistování 

 Metoda formující pracovní schopnosti zaměstnance. Školený pomáhá zkušenému 

zaměstnanci při pracovních povinnostech a učí se od něj pracovní postupy. Postupně se 

zapojuje do pracovního procesu také. Až získá takové znalosti a zkušenosti , že je schopen 

vykonávat danou práci samostatně. Metoda je používaná hlavně při školení pro manuální 

zaměstnání, ale také při výchově vedoucích zaměstnanců a specialistů, kde osvojení 

pracovních schopnosti vyžaduje delší dobu. Výhodou metody je soustavné působení ve 

vzdělávání. Nevýhodou této metody je působení jednoho školitele, kdy školený může přebrat 

i nevhodné pracovní návyky, nepřesné informace a napodobování školitele může vést 

k oslabení vlastního tvůrčího přístupu. 

 

 Pověření úkolem 

 Je rozvinutá metoda asistování nebo-li její závěrečné fáze. Školený zaměstnanec je 

sledován u plnění svěřeného úkolu od školitele, za vytvořených podmínek potřebných 

k plnění úkolů. Metoda vede zaměstnance k samostatnému rozhodování a k řešení problému. 

Zaměstnanec si tak může ověřit své schopnosti a dovednosti, a je více motivován. V případě 

nesplnění zadaného úkolu, může neúspěch narušit jeho sebedůvěru nebo ohrozit důvěru u 

nadřízených. 

 

 Rotace práce (cross training) 

 Školený zaměstnanec je zařazen na pracovní místo po určité časové období a vyzkouší 

si různé druhy práce ve firmě. Metoda je výhodná při školení hlavně řídících zaměstnanců, 

úspěšná však bývá i u řadových zaměstnanců. Zaměstnanec si vyzkouší jednotlivá pracovní 

místa s pracovními úkoly a může snadněji pochopit firmu komplexně i jednotlivé provázané 

kroky. Testuje si tak své schopnosti. Každé pracovní místo, ale nemusí dobře zvládnout, což 

může narušit jeho sebedůvěru. 



 11

 

 Pracovní porady 

Metoda je vhodná pro seznámení zaměstnanců s problémy nejen na jejich pracovišti, 

ale i celé firmy. Je zde kladen důraz na iniciativu zaměstnanců při předkládání návrhů řešení, 

výměna zkušeností zaměstnanců mezi sebou, zvýšená informovanost zaměstnanců tzn. 

zaměstnanci mají větší pocit sounáležitostí s firmou. Tato metoda přispívá i ke vzdělávání 

nových zaměstnanců. Nevýhodou pracovní porady ze strany zaměstnavatele, je zvolení 

porady během pracovní doby, kdy porada zkracuje dobu určenou k plnění úkolů. Pokud je 

porada mimo pracovní dobu, ochota zaměstnanců není příliš velká, spíš je zde snaha o 

zkrácení porady. 

 

 

2.3.2 Metody používané mimo pracoviště – „off the job“ 

 
 kurzy na školách 

 kurzy ve školících institucích 

 kurzy v počítačových učebnách 

 kurzy v trenažérových učebnách 

 

 Přednáška 

Metoda zprostředkovávající znalosti, fakta. Výhodou metody  je nenáročnost vybavení 

a je určena i pro větší skupinu školených. Jde o přenos informací, bez zapojení účastníků. 

Nevýhodou je, že zde není zpětná vazba zda všichni zaměstnanci pochopili správně dané 

téma. 

 

 Přednáška spojená s diskusí  

 Metoda která vede účastníky k aktivnímu přístupu během přednášky. Rozebírají se 

nápady a řeší se dané problémy. Přednáška musí být důkladně připravena a dobře a odborně 

vedena. 

 

 Demonstrování (praktické, názorné vyučování) 

 Vzdělávání za použití audio-vizuální techniky, počítačů, trenažérů, nebo za předvádění 

pracovních postupů přímo na pracovních a výrobních strojích. U této metody se více 

prokazují dovednosti školených zaměstnanců, kteří si tak mohou vyzkoušet svojí zručnost. 
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 Případové studie 

 Velmi oblíbená metoda vzdělávání. Velké požadavky jsou kladeny na školitele a 

přípravu. U této metody si školení zaměstnanci samostatně nebo ve skupinkách zkouší 

opravdové nebo smýšlené situace při řešení problému. Snaží se problém diagnostikovat a 

přijít na řešení. 

 

 Workshop 

 Je variantou případové studie. Problémy se řeší týmově a komplexně. I u této metody 

jsou velké požadavky kladeny na přípravu a školitele. Metoda podporuje týmovou práci a 

dává prostor zaměstnancům při návrzích řešení problému. 

 

 Brainstorming (brain – mozek, storming – bouření) 

 Metoda založená na získávání co nejvíce nových informací, nápadů a myšlenek 

v daném čase a k danému problému formou otevřené skupinové diskuse. Přesné znění 

problému je účastníkům uvedeno těsně před setkáním kvůli předsudkům. Řízení má na 

starosti moderátor, asistuje zapisovatel, který heslovitě zaznamenává všechny nápady 

viditelným způsobem na tabuli. Nápady jsou přenášeny volně a spontánně. Rozvíjejí se 

myšlenky a nápady předcházejícího diskutéra. U této metody jde o množství návrhů, kdy 

kvantita je důležitější než kvalita.  

 

 Simulace 

 Metoda zaměřena na praxi a aktivní účast školených zaměstnanců. Účastníci školení 

dostanou podobný scénář, podle kterého mají během určité doby učinit řadu rozhodnutí. 

Metoda je účinná pro formování schopností vyjednávat a rozhodovat se. 

 

 Hraní roli 

Metoda zaměřená na rozvíjení schopností účastníků, je zde požadovaná samostatnost, 

aktivita a hravost. Účastníci se vžijí do určitých rolí, podle zadaného scénáře, kdy jim je 

ponechán určitý prostor k řešení konkrétní situace a poznávají v ní povahu mezilidských 

vztahů a vyjednávání. 
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 Assessment centre (Development centre) 

 Velmi účinná, moderní a vysoce hodnocená metoda, která se používá při výběru a 

vzdělávání zaměstnanců. Účastník školení řeší problémy, se kterými se každodenně setkává 

manažer ve své práci. Úkoly jsou náhodně generovány počítačem, kdy počítač je schopen 

jejich simulace vyhodnotit a porovnat se správnou odpovědí. Účastníci mají hned k dispozici 

řešení a tím se učí. Metoda je velmi náročná na přípravu. 

  

 Outdoor training 

 Metoda označovaná jako škola hrou. Většina školení se odehrává v přírodě nebo 

tělocvičně. Manažeři hrají hry pomocí nichž se učí manažerským dovednostem. Úkoly se 

zpravidla řeší kolektivně, ale vedení se ujímá jeden účastník, který je kolektivem vybrán, 

nebo se přihlásí dobrovolně. Zábavnou formou se účastníci učí řešit úkoly, koordinovat 

činnosti, pověřovat úkoly spolupracovníky a vést spolupracovníky. Outdoorové sporty jako je 

např. skalní lezení, slaňování, orientační běh tvoří pro účastníky nejatraktivnější část 

programu. Účastníci se poměřují se sebou samým a objevují své fyzické i psychické hranice. 

Jsou také činnostmi, kde se setkává člověk s člověkem a kde se musí jeden na druhého 

spolehnout. Bez vzájemné důvěry a pomoci by nemohli účastníci obstát [12]. Metoda je 

náročná na přípravu, ale je velmi efektivní.  

 

 Teambulding 

 Z anglického překladu team = tým a bulding = budování. Zaměřuje se na zážitkové 

kurzy pro firemní kolektivy s využitím outdoor a indoor aktivit. Společným jmenovatelem je 

zde zážitek a tým. Tyto aktivity pomáhají budovat tým. Na těchto akcích se scházejí 

zaměstnanci firmy, kteří se mnohdy znají jen prostřednictvím telefonní nebo e-mailové 

komunikace, aby se odreagovali od pracovního stereotypu, ale také se navzájem poznali, 

budovali kolektiv a například formou her získali motivaci pro práci v kolektivu. 

 

 

2.3.3 Kombinace obou metod 

 

 E-learning (elektronické vzdělávání) 

 Je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě 

kurzů, k distribuci studijního obsahu, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení 
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studia [17]. Počítače umožňují simulovat určité situace, využívat studijního textu, mluveného 

slova, audio video sekvencí, různých závěrečných testů a poskytují okamžitou zpětnou vazbu. 

Výhodou je určitě časová nenáročnost, kdy zaměstnanci mohou využívat tuto metodu 

ve svém volném čase nebo i v pracovní době, kdy nejsou tak vytížení.  

 

 

Obrázek č.1. Některé vývojové trendy v e-learningu 

 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007, 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 195. 

 

 

2.4 Cyklus vzdělávání 
 

Cyklus vzdělávání a rozvoje můžeme ve firmě  rozdělit na fáze: 

1. Identifikace potřeby vzdělávání. 

2. Plánování vzdělávání. 

3. Realizace pracovního procesu. 

4. Vyhodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu [9]. 
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Na základě těchto fází bude firma rozhodovat o tom, jak bude probíhat vzdělávání. 

 

 

 

 

Obrázek č. 2. Zpětná vazba ve vzdělávacím cyklu. [Čopíková, studijní materiály] 

 

 

2.4.1 Identifikace potřeby vzdělávání 

 

Identifikace potřeby je založena na analýze potřeb vzdělávání a rozvoje.  

V praxi využíváme především tři druhy informací [5]: 

 

1. Informace o organizaci a trhu 

- vnitřní – patří sem cíle a strategie organizace, firemní kultura, styly vedení lidí, 

záznamy  z porad, výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců. 

- vnější – trendy v dané oblasti podnikání, vývoj na trhu, situace na trhu práce, průzkum 

konkurence, vývoj legislativy a technologického pokroku. 
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2. Informace o pracovních místech a funkcích – analýzy vycházejí z popisu pracovních 

míst a funkcí, z požadavku na zaměstnance a jejich schopnosti. 

3. Informace o jednotlivých zaměstnancích a manažerech – záznamy z hodnocení 

zaměstnanců a manažerů (především z hodnotících rozhovorů), výstupy z rozvojových center, 

vlastní požadavky zaměstnanců, evidence o absolvování vzdělávacích kurzů. 

 

V dnešní době jsou nejčastějším zdrojem informací pro analýzu potřeb a následný plán 

rozvoje závěry z pravidelného hodnocení zaměstnanců. Stále více firem podporuje své 

zaměstnance v osobním rozvoji. Roste význam vlastní iniciativy a požadavku jednotlivých 

zaměstnanců jako zdroj pro analýzu potřeb rozvoje [5]. 

 

 

2.4.2 Plánování firemního vzdělávání zaměstnanců 

 

Plán rozvoje zaměstnanců, jehož součástí je i rozpočet a časový plán, je většinou 

připraven specialisty rozvoje a schvalován vedoucími pracovníky organizace. Je důležité 

zvážit cíle vzdělávacího programu. Vedoucí pracovníci by měli předem definovat, co by měl 

školený zaměstnanec být schopen dělat, až se vrátí po školení zpět na pracoviště [6]. 

 

Dobře vypracovaný plán firemního vzdělávání zaměstnanců by měl odpovídat na 

následující otázky: 

 

 Jaké školení má být zabezpečeno? 

 Pro koho bude školení určeno (skupinka, jednotlivci)? 

 Jakým způsobem bude zabezpečeno (na pracovišti, mimo pracoviště, metody 

vzdělávání)? 

 Kdo bude školení vést (interní školitel, externí vzdělávací firma)? 

 Kdy bude školení realizováno (v jakém termínu, čase)? 

 Kde se bude konat (místo školení)? 

 Za jakou cenu? 

 

Jedním z nejdůležitějších kroků plánování firemního vzdělávání zaměstnanců je volba 

metod vzdělávání. 
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Obrázek č.3. Faktory ovlivňující volbu metod 

 

 

Zdroj: VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 212 s. ISBN 978-80-247-1904-7, str. 96 

 

 

2.4.3 Realizace firemního vzdělávání zaměstnanců 

 

V této části vzdělávacího cyklu firma rozhoduje o vhodném dodavateli vzdělávacího 

programu. Vyjednává s dodavatelem podmínky a uzavírá smlouvu. Zajišťuje vhodné místo 

pro školení a studijní materiály a v poslední řadě informuje účastníky a zasílá jim instrukce o 

školení, kurzu.  
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Firma musí dále zabezpečit i taková vzdělávání, která vyplývají z legislativních 

předpisů. Tato vzdělávání se musí obnovovat ve stanovených časových intervalech. Jedná se 

hlavně o kvalifikaci elektrikářů, osob pracujících ve výškách, svářečů, jeřábníků, řidičů 

profesionálů i referenčních vozidel, obsluhy vysokozdvižných vozíků atd. Navíc z předpisů – 

bezpečnostních, požárních, hygienických, vyplývají další požadavky na periodická školení. 

Tato školení mohou školit pouze autorizované osoby a na konci školení jsou ověřována 

znalostí, schopností a následným vydáním osvědčení o způsobilosti zaměstnance [14]. 

 

 

2.5 Hodnocení vzdělávání a rozvoje 
 

Manažeři by měli s vyhodnocováním vzdělávání počítat od samého začátku 

vzdělávacího procesu, tedy už při plánování. Předem by měla být stanovena kritéria, která by 

určila při vyhodnocení vzdělávání, zda vzdělávací proces byl či nebyl úspěšný. Hodnocení 

vzdělávání můžeme definovat jako pokus o zpětnou vazbu, na základě jakékoliv informace od 

účastníků vzdělávacího programu, a na základě těchto informací se pokusit změřit celkové 

přínosy a náklady vzdělávacího programu pro organizaci.  

Veškeré činnosti které zaměstnanci vykonávají ovlivňují celkovou výkonnost 

organizace. Tento vliv může organizace měřit jak ve finančních výsledcích, tak 

v kvalitativních přínosech jako například: 

- zvýšení obratu, 

- zvýšení ziskovosti, 

- růst výkonnosti, 

- zvýšení kvality služeb a výrobků, 

- poklesem absencí, 

- zlepšení rozhodování a delegování, 

- zvýšená spokojenost zákazníků, 

- omezení přesčasů, 

- snížení zmetkovitosti, 

- zvýšení úrovně dovednosti zaměstnanců, 

- zvýšení bezpečnosti práce - méně úrazů, 

- lepší schopnost řešit krizové situace, 

- snížení fluktuace zaměstnanců. 
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Nevýhody vyhodnocování vzdělávání vidí některé organizace ve zpětné vazbě, která 

vyžaduje mnoho času a úsilí na přípravu a spoluúčasti školitele, účastníků vzdělávání a 

managementu. Přesto by měla každá organizace vyhodnocování vzdělávacího programu 

realizovat, aby si mohla ověřit správnost investice.  

 

 

2.5.1 Subjekty vyhodnocování 

 

Na úspěšném vzdělávání a vyhodnocování v organizaci se podílí [15]: 

 

• Vrcholový management 

• Ostatní manažeři 

• Účastníci  

• Externí odborníci 

• Interní a externí zákaznici 

 

Jejich hlavními úkoly jsou: 

 

Vrcholový management 

– schvaluje náklady na vzdělávání, 

– jeho účast dodává vážnosti  u vyhodnocování. 

 

Ostatní manažeři 

– podílí se na školení, 

– posuzují efektivnost vzdělávání, 

– mají hlavní úlohu při vyhodnocování vzdělávání. 

 

Účastníci 

– jejich hlavní úkol spočívá v učení a následné realizaci nových poznatků 

a dovedností do praxe, 

– do vyhodnocovacího procesu se zapojují po ukončení vzdělávacího 

programu vyplněním dotazníků, formulářů, testů nebo rozhovorů. 
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Externí odborníci  

– jednají s managementem o cílech vzdělávání, metodách i obsahu 

vzdělávacího programu, 

– připravuji formy hodnocení, provádí expertízy, čímž zajišťují zvýšení 

objektivity. 

 

Interní a externí zákazníci  

– poskytují neocenitelný pohled, jak vzdělávání zaměstnanců, pomohlo 

dosáhnout požadovaných cílů. 

 

 

2.5.2 Metody měření 

 

Nejpropracovanější známá metoda je 4 – stupňový model měření vzdělávání Donalda 

Kirpatrika - „Kirkpatrikův model“, která efektivně analyzuje celkový  proces vzdělávání 

[22]: 

 

Úroveň 1 – Reakce – zkoumá se spokojenost zákazníka 

Úroveň 2 – Hodnocení poznatků – jaké znalosti si zaměstnanci vzdělávacího procesu osvojili, 

zlepšili a jestli se změnily jejich postoje. Nejlepší kontrola hodnocení je formou vstupního a 

výstupního testu po skončení vzdělávacího programu. Toto hodnocení je vhodné i pro 

kontrolu efektivnosti výuky. Hodnocení by se mělo zaměřit hlavně na otázky: 

- Jaké vědomosti byly získány? 

- Jaké názory byly změněny? 

- Jaké dovednosti se rozšířily? 

Úroveň 3 – Hodnocení chování – změna v chování školených zaměstnanců, využívání 

znalosti a dovednosti při práci. 

Úroveň 4 – Hodnocení výsledků – hodnocení zvýšení prodeje, zlepšení atmosféry v práci, 

snížení fluktuace, lepší produktivita práce atd. 
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Obrázek č.4. Kirkpatrickův model. [Čopíková, studijní materiály] 

 

Strukturovaný rozhovor 

Na základě předem připravených otázek získá manažer detailní a kvalitní informace od 

školeného zaměstnance. Rozhovor poskytuje přímou zpětnou vazbu, na jejímž základě 

manažer posoudí hodnoty získané vzdělávacím programem a soustředí se na dosažení cílů tou 

nejefektivnější cestou. 

 

Dotazník 

Je písemná forma strukturovaného rozhovoru. Výhodou je získání odpovědí od většího počtu 

respondentů v kratším čase. Dotazníky jsou anonymní, je zde větší možnost otevřenosti 

respondenta. Nevýhodou může být špatné pochopení otázky, omezený prostor pro otevřené 

otázky a někdy i nedostatečná míra odezvy. 
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Základní předpoklad pro úspěšné vzdělávání  zaměstnanců je, že výnosy z něj převýší 

náklady a dojde k zisku.  Problematikou se zabývá Cost – benefit analysis viz. obrázek. 

Definice tohoto termínu jsou [4]: 

 Analýza snížení nákladů - (CBA - Cost benefit analysis) - jakékoliv analýzy, kde jak 

náklady, tak přínosy školení, mohou být vyjádřeny v peněžních termínech. 

 Analýza efektivity nákladů – (CEA – Cost effektiveness analysis) – bude použita pro 

analýzy, kde mohou být specifikovány náklady, ale výstupy školení, ačkoliv jsou 

identifikovatelné, nemusí být ocenitelné. 

 

 
Obrázek č.5. Analýza výnosů a nákladů. [Čopíková, studijní materiály] 

 

 

2.6 Současné trendy ve firemním vzdělávání 
 

V posledních letech je stále větší zesilující tlak na to, aby rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců prokazatelně vedlo ke zvýšení výkonnosti a s tím jdoucí trend mířil k platnému 

měření efektivity vzdělávání. 
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Mezi hlavní trendy patří [7]: 

 

 celostní přístup, 

 just-in-time ve vzdělávání, 

 standardizované kurzy, 

 on-line nákupy, 

 důraz na diferenciaci a zakázková řešení. 

 

 Celostní přístup (učící se organizace) 
 Prostředí ve kterém zaměstnanci neustále rozšiřují a doplňují své schopnosti. Učení je 

zde chápáno jako vědomé, soustavné a integrované. Organizace podporuje učení všech svých 

členů a soustavně se transformuje.  

 

Hlavní znaky učící se organizace jsou: 

Zaměstnanec jako subjekt vzdělávání - má volný bezbariérový přístup ke vzdělávání tzn. 

může se účastnit jakéhokoliv vzdělávacího programu. Sám si tak vytváří rozvojový plán a řídí 

svou kariéru. Může si naplánovat a vybrat pro něj vhodnou variantu vzdělávání, kterou 

potřebuje a tím šetří čas manažerům při sestavování rozvojového plánu. Následně má 

zaměstnanec zpětnou vazbu, která je mu poskytována formou např. motivačního pohovoru 

nebo hodnocení. Tento přístup je pro zaměstnance motivující. Organizace tak přesouvá 

odpovědnost za vzdělávání na samotného zaměstnance. 

Organizace vytváří atmosféru permanentního vzdělávání – tato atmosféra pro učení je 

možná jen pokud je zde vysoká důvěra ze strany organizace. Zaměstnanci poté se sdílí a 

identifikují s firmou, jejími hodnotami a kulturou. Vzdělávání se uskutečňuje co nejblíže 

samotné práci  v rámci koučování a rozvíjení supervize. 

 

 Just – in –time  

 Můžeme definovat jako školení v pravou chvíli např. před zahájením projektu, 

organizace uspořádá soustředění pro daný projektový tým, kde bude probíhat několik kurzů 

současně (teambuilding, delegování, rozhodování atd.).  

Kurzy dělíme na zakázkové a standardní. Zakázkové kurzy se konají jednou, kdežto 

standardní jsou součástí katalogových kurzů organizace. 
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 Standardizované kurzy 

Jsou zaměřené na zdokonalení si základních znalostí a dovedností, které zaměstnanci 

mohou mít na nevyhovující úrovni. Jsou vytvářeny na základě minimální laťky. Tyto kurzy 

jsou součástí katalogových kurzů jako např. IT školení, jazyková školení, školení povinná ze 

zákona a odborná školení a jsou nabízeny prezenční nebo e-learningovou formou. 

 

 On – line nákupy 

 V dnešní době spousta firem využívá nákupu různého materiálu a vzdělávacích služeb 

na e-aukcích. Zde jsou ceny nabízených kurzů daleko nižší. Firma by si měla před koupí 

zjistit kvalitu dodavatelské firmy a zda-li jsou požadavky na lektora odpovídající. 

 

 Důraz na diferenciaci a zakázková řešení 

 Diferenciace se uplatňuje jako motivační nástroj u vzdělávání zaměstnanců a probíhá 

u hodnocení, rozvoje a odměňování.  
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Obrázek č.6. Trendy v rozvoji a vzdělávání 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007, 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str.122. 
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2.7 Talent management 
 

Talent management je nástrojem řízení kariéry vybraných zaměstnanců v organizaci. 

Od rozpoznání talentovaného zaměstnance v organizaci, až po využití jeho znalosti a 

schopností. Talent není limitován věkem. Základní znaky talentu jsou výkonnost, respekt a 

perspektiva [18]. Talentem může být každý motivovaný zaměstnanec, který svým výkonem a 

schopnostmi přispívá k lepším výsledkům organizace, proto by se organizace měla zabývat 

rozvojem všech svých zaměstnanců. Výhodou talent managementu je zajištění modelu „ 

správní lidé na správném místě a ve správném čase“. Talentovaní zaměstnanci přispívají 

nejvíce svým podílem k naplňování ekonomických cílů v organizaci, proto je důležité je 

podporovat v postupu, velký vliv má v tomto směru styl vedení v organizaci. Talent 

management je třeba odlišit od odborné přípravy, která je zaměřena na zaučení zaměstnance 

v co nejkratším čase, aby mohl zastávat danou pozici a taky od adaptačního procesu, který je 

zaměřen na všechny nové zaměstnance. Talent management pracuje s širší časovou i 

odbornou perspektivou.  

 

Nadaný člověk je ten, který má větší schopnosti než jiní a není pro něj těžké je 

využívat. Talentovaná osoba má charisma dané schopnostmi, kterému se ostatní snaží 

vyrovnat  a z něhož obyčejnější smrtelníci čerpají inspiraci [13]. 

 

Talentovo desatero pro rozvoj zaměstnanců v organizaci podle Kateřiny Horové – 

manažerky společnosti Unicorn [19]: 

 

1. Co je cílem programu? – Každá organizace si musí zvolit pro sebe vhodný cíl, aby 

mohla zpětně vyhodnotit jeho úspěšnost. 

2. Kdo je talent? – Pro každou organizaci je talentem takový zaměstnanec, který 

odpovídá dle jeho schopností a znalostí určité firemní vizi.  

3. Koho hledáme? - Organizace by si měla zvolit specifická kritéria podle kterých bude 

talent hledat. 

4. Jak ho hledáme? – Určit kdo bude talenty pro organizaci hledat (manažeři, vedoucí 

zaměstnanci, liniový manažeři) a jakým způsobem (dle životopisu). 

5. Jak o něj pečujeme? – U talentu rozvíjíme jeho znalosti (individuální plán školení) a 

kariéru (individuální kariérní plán dle možností organizace – inspirace od zkušenějších 

kolegů). 
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6. Jak program organizujeme? – Organizace určí osobu, která se bude o nový talent 

starat. 

7. S kým spolupracujeme? – Organizace vybere vhodné externí dodavatele. 

8. Jak plánujeme harmonogram? – Organizace připraví vize pro program talentu → 

vybere vhodné zaměstnance v organizaci a osloví je →  zařadí je do vzdělávacího 

programu dle rolí → nakonec vyhodnotí program. 

9. Jak program komunikujeme? - Výběr vhodného názvu programu, představení a 

prezentace programu. 

10. Jak ho vyhodnotíme? – Podle stanovených kritérii, které si organizace zvolila 

v prvním kroku programu. 

 

V talent managementu jde o správný výběr, získávání, motivaci a rozvoj 

talentovaných zaměstnanců v organizaci. Cílem je získat ty nejlepší zaměstnance pro svou 

organizaci, dostat z nich to nejlepší a v organizaci si je udržet. 

 

 

Obrázek č.7. Proces talent managementu 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007, 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str.110. 

 

 

 



 28

Každá organizace si může zvolit, zda bude hledat talentované zaměstnance z řad svých 

zaměstnanců, nebo bude talenty „lovit“.  Pro hledání talentů z řad svých zaměstnanců, 

používá organizace nejčastěji tyto metody [7]: 

 

 Fungující systém hodnocení 

 Účast v projektech 

 Development Centre 

 360° zpětná vazba 

 Měření potenciálu 

 Nominace 

 

Identifikace talentů a jejich zařazení do programu je pro organizaci velmi důležité. 

V organizaci nejsou tito talenti pro ostatní neznámými, výběr by měl být proto pečlivý a 

spravedlivý. Poté i nominovaný zaměstnanec, který má podporu ve svých spolupracovnících, 

bude mít na pozici talent managementu silnější závazek, než kdyby jej vybrali pouze 

z personálního oddělení.  

Pokud se organizace rozhodne pro způsob „lovu talentu“ je pro ni výhodné kandidáty 

lákat na tzv. zaměstnaneckou značku, která zvyšuje celkovou důvěryhodnost organizace. 

Zaměstnaneckou značkou je myšleno vnímání organizace společností. Organizace má dobré 

jméno ve společnosti, jedná se o organizaci která nabízí kandidátům zaměstnanecké výhody – 

benefity. 

 

Nejoblíbenější benefity zaměstnanců dle průzkumu pro rok 2011 jsou: 

 

- 13. plat. 

- 5 týdnu dovolené. 

- Služební auto, které je možné využít i pro osobní účely. 

- Cafeteria systém – zaměstnanci si můžou zvolit na stránkách firmy z řad benefitu 

pro ně nejlepší a nejvýhodnější odměnu. Tento systém je motivačně účinnější a 

vede ke spokojenosti zaměstnanců. Zaměstnanci pocházejí z rozdílných věkových, 

sociálních či zájmových skupin, kdy každý zaměstnanec má jinou  prioritu svých 

sociálních potřeb [20]. 

- Přispívání na penzijní připojištění. 

- Firemní školky – spíš u větších organizací. 
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- Možnost práce na částečný úvazek po návratu z rodičovské dovolené. 

- Možnost práce na částečný úvazek po dobu rodičovské dovolené. 

- Příspěvek na dovolenou. 

- Příspěvek na jazykový kurz. 

- Stravenky – v posledních letech u zaměstnavatelů upadají, protože zaměstnanci je 

berou ze zvyku, nemotivují je. 
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3 Charakteristika společnosti Continental Automotive Systems 

 

Continental Automotive Systems, dceřina společnost Continental AG, dnes již není 

synonymem pouze pro pneumatiky, ale je i předním dodavatelem elektronických a 

elektrických výrobků pro automobilový průmysl. Společnost zaměstnává téměř 150.000 

zaměstnanců. V 46 zemích světa se nachází více než 200 lokací, vývojových center a 

testovacích okruhů. To vše činí z Continentalu pátého největšího světového dodavatele 

automobilového průmyslu. Jako dodavatel brzdových systému, komponentů pro podvozek a 

pohonné jednotky, přístrojového vybavení, zařízení zprostředkovávajících přenos informací a 

zábavu, elektroniky do vozidel, pneumatik a technických elastomerů Continental přispívá 

k vyšší jízdní bezpečnosti a ochraně globálního klimatu. Continental je také významným 

partnerem v oblasti propojené automobilové komunikace [21]. 

 

 

3.1 Představení společnosti Continental Automotive Systems Czech     
Republic, Frenštát pod  Radhoštěm 
 

V České republice působí Continental od roku 1994. Závody se nacházejí v: 

 

 Brandýse nad Labem, 

 Frenštátě pod Radhoštěm, 

 Adršpachu, 

 Jičíně, 

 Otrokovicích 

 Trutnově – nově od roku 2006. 

 

Continental Automotive Systém v České republice zaměstnává téměř 12.000 

zaměstnanců. V České republice vyrábí palivové dopravní jednotky, palubní přístroje, 

ovládací panely klimatizací, rádia a navigační systémy, brzdové válce a posilovače brzd, 

senzory, elektronické řídící systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, hadicové systémy, 

motory pro topení, pláště pneumatik pro osobní a nákladní automobily a pro autobusy, 

dodávky a speciální stroje, ventilaci, klimatizaci a další. 

Firma Continental Automotive Systems Czech Republic ve Frenštátě  pod Radhoštěm 

se stala součástí společnosti Continental v lednu roku 2008. Dříve Siemens VDO Automotive, 
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nyní Continental Automotive Systems Czech Republic pokračuje i s novým majitelem ve 

svém výrobním programu, který se specializuje na výrobu elektroniky a mechatroniky pro 

automobilový průmysl. Od roku 2003 buduje vývojové kapacity v oblasti senzorů a řídících 

jednotek motorů. 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm je výroba soustředěna do pěti divizí orientujících se na: 

 elektronické řídící systémy karosérií, 

 elektronické řídící systémy motorů automobilů, 

 elektronické řídící systémy přístrojových desek, 

 teplotní, tlakové, hladinové a rychlostní senzory. 

 

Pro divizi SN se ve Frenštátě pod Radhoštěm nachází vývojové centrum pro nové 

výrobky. Areál společnosti Conti FST se rozkládá na ploše o celkové výměře 28.600 m2. 

Výrobní plochy zabírají 40 % celkového rozměru, dalších 40 % je obsazeno prostory pro 

kanceláře a laboratoře a zbylých 20 % je určeno pro sklady. Conti FST je držitelem certifikátu 

ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1, Q1 (Ford), ISO 14001 a ISO/TS 16949. Jako vývojový partner 

automobilových producentů vyrábí Conti FST široké spektrum produktů souvisejících 

s pohonem, elektronikou motorů a palivovými systémy. Tyto výrobky zároveň zlepšují výkon 

motorů a redukují emise [interní zdroj]. 

 

 

3.2 Cíle společnosti 
 

 Firma Continental si každý rok pravidelně stanovuje enviromentální cíle pro rok 

následující. Vyhodnocování se provádí poté 1krát ročně pověřenými zaměstnanci dle 

požadavků vedení pro EMS (Systém enviromentálního managementu). Hlavní cíle 

společnosti jsou: 

 

1) Zvýšení recyklace odpadu 

2) Snížení znečištění ovzduší 

3) Snížení hluku 

4) Zamezení úniku škodlivých látek 
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Dále Firma Continental pečuje pravidelně o jakost jako jednu ze svých hlavních 

silných stránek. Pravidelně každý rok si určuje cíle, kterých chce dosáhnout. Základními cíli 

jakosti jsou: 

 

 Zákaznici, 

 Dodavatelé, 

 Zaměstnanci, 

 Akcionáři, 

 Společnost. 

 

Obrázek 3.2. Péče o jakost – interní zdroj 

Kvalita zvyšuje hodnotu naší společnosti.

Kvalita rozhoduje o spokojenosti každého,
kdo je spojen s naším podnikáním:

Naši zákazníci
Přesvědčujeme je svým výkonem a inovací. 

Dodáváme bezchybné výrobky a služby k jejich nejvyšší
spokojenosti.

Naši dodavatelé
Spolehlivost a kvalita jejich dodávek jsou předpokladem

pro úspěšnou spolupráci.

Naši zaměstnanci
Podporujeme jejich schopnosti a osobní rozvoj pomocí
vyjádření uznání za jejich výkonnost. Jejich angažovanost

a odborná způsobilost zajistí náš úspěch.

Naši akcionáři
Usilujeme o trvalý ekonomický úspěch a růst, tímto 

upevňujeme jejich důvěru.

Naše společnost
Jsme si vědomi své sociální odpovědnosti.
Bezpečnost lidí a ochrana životního prostředí jsou

nedílnou součástí našich aktivit. 

Kvalita je základním předpokladem každého úspěchu.

Naše cesta k trvalému zlepšování kvality
je iniciativa Q.BIC – být nejlepší ve své třídě.
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3.3 Organizační struktura 
 

V současné době pracuje ve společnosti Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm  

1.984 zaměstnanců, z čehož 1.215 pracuje na pozici BluCo (dělníci), 769 je obsazeno 

zaměstnanci WhiCo (techničtí hospodářští pracovníci). Ženy tvoří ve společnosti 54 % a muži 

46 %. Jelikož se jedná o společnost zaměřenou na výrobu v oblasti elektronických výrobků 

pro automobilový průmysl s vlastním vývojem, jsou specialisti, ale i samostatní výrobní 

dělníci v tomto oboru nezbytní. 

 

Graf č.3.3: Rozdělení zaměstnanců dle pracovní pozice 

Rozdělení zaměstnanců dle pracovní pozice

61%

39%

BluCo

WhiCo
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4 Analýza  vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti  

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě Continental má na starosti vedoucí skupiny 

vzdělávání a tréninkového centra Ing. Magda Polášková, Ph.D., která má pod sebou dalších 

14 interních školitelů. Vzdělávání ve společnosti probíhá na základě předem pečlivě 

připraveného ročního plánu vzdělávání. Tento plán se sestavuje jedenkrát ročně na začátku 

května, po absolvování hodnotících pohovorů se zaměstnanci. Hodnotící pohovory vedoucích 

pracovníků se zaměstnanci probíhají v měsících březen a duben. Od tohoto roku by chtěla 

společnost zavést hodnotící pohovory se všemi zaměstnanci společnosti včetně dělníků. 

Doposud společnost měla hodnotící pohovory pouze s vedoucími pracovníky jednotlivých 

úseků, pod které dělníci spadali. Na základě výsledků z hodnotících pohovorů sestavuje 

personální oddělení na konci dubna a začátkem května nový roční plán školení. Plán školení 

je určen pro stávající zaměstnance. Pokud v průběhu roku přijde nový zaměstnanec je 

zaučován dle adaptačního plánu společnosti. Po ukončení zkušební doby zaměstnance a na 

základě hodnotícího pohovoru vedoucí zaměstnanec vyplní vypracovaný formulář společnosti  

- Požadavek na zahrnutí nového zaměstnance do plánu školení. Ve formuláři vyplňuje vždy 

vedoucí pracovník nového zaměstnance - jméno zaměstnance, osobní číslo, oddělení a název 

školení, které má zaměstnanec absolvovat. V dokumentu dále vyplní zda náklady na školení 

zaměstnance byly přeúčtovány a pokud nebyly, jestli byly schváleny vedoucím nákladového 

střediska. Takto vyplněný dokument zasílá emailem nebo poštou na personální oddělení. 

Údaje z požadavku poté zahrne personální oddělení do plánu školení pro daný obchodní rok. 

 

Každý nový zaměstnanec musí absolvovat : 

a) Povinná vstupní školení pro daný obchodní rok dle příkazu 

ředitele. Z každého školení je vystaven záznam o provedení 

vstupního školení v podobě prezenční listiny (viz. příloha č.3).  

b) Nástupní školení - BOZP, školení o požární ochraně zaměstnanců 

na pracovišti, seznámení s organizací a zaměstnaneckými a 

pracovními podmínkami. Školení provádí přímý vedoucí 

zaměstnance, který má platné školení vedoucích pracovníků. 

Provedení BOZP potvrdí vedoucí svým podpisem v „Zápisníku 

bezpečnosti práce“. 
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c) Zaměstnanci nastupující na THP pozice mají navíc vypracovanou 

„integrační dohodu“ se společnosti, která je specifická pro dané 

pracovní místo a stanovuje přesné aktivity pro zaškolení a 

zapracování zaměstnance v prvních šesti měsících od nástupu. 

Vedoucí má odpovědnost za vystavení formuláře a jeho předání 

na personální oddělení. 

 

Po nástupním školení absolvují všichni zaměstnanci THP a dělníci zaškolení a trénink 

v tréninkovém centru. Tréninkové centrum, dále jen TC, vzniklo v areálu společnosti 

Continental 1.5.2006, za podpory Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Hlavní přínosy tréninkového centra vidí společnost: 

 ve zvýšení produktivity práce, 

 ve zvýšení úrovní znalostí a dovedností zaměstnanců, 

 v rychlejším zapracování nových příchozích zaměstnanců, 

 v eliminování chyb zaviněných lidským faktorem, 

 v získání maximálního počtu zaměstnanců zaškolených pro dané procesy, 

 v lehčím pochopení nově zaváděných metod, 

 ve sjednocení znalostí a terminologií všech zaměstnanců jak u dělníků, tak technicko-

hospodářských pracovníků. 

 

V tréninkovém centru je pro dělníky připravený 14denní plán na zaučení. Hlavním 

cílem je zaškolení dělníků na práci ve výrobě, na jednotlivá pracovní místa a obsluhu všech 

technologií, pro které byli vybráni. Školení probíhá pod dohledem dílenského školitele. 

Školitel dělníka nejen zaučuje, ale dohlíží i na správnost vykonané práce. Školení je 

absolvováno za pomocí videí, učení se v praxi a interaktivních pomůcek. V průběhu tohoto 

školení píší dělníci průběžné a závěrečné  testy. Pokud testy zručnosti jsou nevyhovující dle 

výsledků testů nebo dělník nedostane doporučení ze strany vedoucího, je s ním rozvázán 

pracovní poměr. U THP je vstupní školení v tréninkovém centru také cca 14denní. Školení se 

skládá ze dvou části. V první části se THP seznámí s firmou, činnostmi, procesy, strukturou 

pod vedením personálního pracovníka. Školení trvá přibližně 2-3dny. V druhé části je THP 

školen vedoucím pracovníkem. Školení je závislé na pozici, pro kterou byl zaměstnanec 

přijat. Délka školení je 1-14dní.  
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4.1 Program vzdělávání ve společnosti 
 

Vzdělávací program je realizován na základě schváleného plánu školení. Vedoucí 

zaměstnanec je zodpovědný za účast podřízeného zaměstnance na vzdělávacím programu.  

 

Ve společnosti Continental dochází k: 

 interním školením, 

 externím školením. 

 

 

4.1.1 Interní školení 

 

Je realizováno na základě schváleného plánu školení v souladu s příkazem ředitele a 

plánů TC. Interní školení není zahrnuto v ročním finančním plánu vzdělávání, zde je pouze 

školení externí. Je to proto, že interní školení provádějí pouze interní zaměstnanci, kteří jsou 

za dané školení odměňování. Tito školitelé jsou vzdělávání externími firmami, od nichž na 

základě absolvování školení obdrží certifikát. Pro interní vzdělávací zaměstnance je školení 

výhodné a motivující, protože certifikát mohou použít, i kdyby odešli ze společnosti do jiné 

firmy. Veškerá interní školení probíhají v TC. V plánu interního školení na rok 2012 je 

zahrnuto asi sto různých školení. Některá školení jsou pro zaměstnance na základě ročního 

pohovoru s vedoucími pracovníky povinná, některá školení jsou od vedoucích pracovníků 

pouze doporučená a zbývající školení si mohou určit zaměstnanci sami. Školení jsou 

vypisována v intranetu společnosti. Zaměstnanec tedy vidí souhrn všech školení a podle 

interních zkratek pozná, která jsou pro něj povinná a na která se může přihlásit sám, pokud si  

potřebuje osvojit některé dovednosti či znalosti. Na intranetu je vypsán název školení, termín 

školení, jméno lektora, čas školení, je zde uvedený obsah školení a pro jakou skupinu je 

školení určeno. Pokud se stane, že dané školení je již plné, zaměstnanec může sám 

kontaktovat odpovídající osobu za školení o vypsání termínu nového. Interní vzdělávací 

školitel v případě většího zájmu ze strany zaměstnanců vypíše termín nový. Tento systém je 

výhodný i pro vedoucí zaměstnance, protože jim umožňuje mít přehled o pohybu na 

vzdělávacích programech všech svých podřízených a s předstihem např. mohou naplánovat 

zástup práce vzdělávajícího se zaměstnance. Evidence se řídí příkazem ředitele pro daný 

obchodní rok, tak aby byla v souladu s platnou legislativou a interní potřebou vzdělávání. 

Evidence interních vzdělávacích programů se vede jak v intranetu, tak za pomocí interních 
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formulářů. Každý školený zaměstnanec musí potvrdit svou účast na školení nebo tréninku 

podpisem „prezenční listiny“. Listina je zaměstnanci předána školitelem nebo personálním 

oddělením.  

 

 

4.1.2 Externí školení  

 

Personální oddělení na základě plánu školení provádí poptávkové řízení u dodavatelů 

vzdělávání a z přijatých nabídek udělá výběr. Při výběru dodavatele jsou posuzována předem 

stanovena kritéria výběru. Upřednostňování jsou dodavatelé, se kterými již má společnost 

velmi dobré zkušenosti z minulých školení nebo přihlíží k preferencím vedoucího 

zaměstnance, který realizaci daného školení požaduje. Společnost si vede u dodavatelů 

vzdělávání evidenci se známkovacím systémem. Dodavatelé kteří překročí v hodnocení 

určitou průměrnou hodnotu, jsou pro další vzdělávání již nepřijatelní. Společnost má 

v evidenci okolo 50 externích školících agentur. Výběr dodavatele schvaluje personální 

oddělení ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem, který dané školení požaduje. Náklady na 

externí vzdělávání jsou plánovány vedoucími zaměstnanci jednotlivých nákladových 

středisek, společnost nemá centrální balík financí, vždy je rozdělení financí na jednotlivá 

střediska. Plán nákladů se připravuje pod vedením controllerů jednotlivých středisek, kteří 

kontrolují výši neboli limit nákladů na vzdělávání pro dané období. Náklady pro jednotlivá 

střediska nelze překročit, v rámci plánu školení je limit hlídán. Finanční účtárna – controlling, 

je povinna dodávat pravidelně, vždy do konce 2.týdne následujícího měsíce, personálnímu 

oddělení výpis z účtu s náklady, které byly účtovány na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců za 

předchozí měsíc.   

 

Společnost využívá na vzdělávání svých zaměstnanců dotace z EU. V roce 2009 

čerpala v rámci programu „ Vzdělávejte se I“ cca 3 mil.Kč, v roce 2010 v rámci programu „ 

Vzdělávejte se II“ cca 2,5 mil.Kč. Pro rok 2012 má společnost prozatím schválenou dotaci 

400tis. Kč na program „Vzdělávejte se pro růst“ – „školení interních školitelů“. Tento 

program má na starosti úřad práce a je akreditovaný ministerstvem školství. Za loňský rok 

nebyla dotace čerpána z důvodu spuštění aktivního programu „Vzdělávejte se pro růst“ až 

v září 2011. 
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4.1.3 Hodnocení vzdělávacího programu 

 

Všechna realizovaná školení jsou evidována. Záznamy o školení uchovává personální 

oddělení v evidenci u každého zaměstnance v tzv. „Osobní kartě“ zaměstnance. Před vstupem 

na školení vyplňují zaměstnanci formulář o účasti na daném školení. Po absolvování školení 

vyplňují zaměstnanci další formulář o průběhu školení a názorech na školitele. Hodnocení se 

neprovádí u vzdělávacích programů, které jsou považovány za zaškolení (např. zaškolení na 

stroji). Vedoucí pracovník je povinen provést vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu 

a vyhodnocení zaslat na personální oddělení. Hodnocení efektivity se provádí jedenou ročně 

při ročním hodnotícím pohovoru. Personální oddělení zašle každému vedoucímu zaměstnanci 

veškerá absolvovaná školení jeho podřízeného zaměstnance a vedoucí u hodnotícího 

pohovoru boduje efektivitu školení od 0-100%. Po ukončení hodnotících pohovorů provede 

personální oddělení kontrolu plnění vzdělávacího programu. Porovnává výchozí plány na 

zaměstnance s realizovanými plány. Pokud nebylo provedeno plánované externí školení u 

zaměstnance, personální oddělení o této skutečnosti informuje vedoucího zaměstnance a ten 

je povinen stanovit, zda nerealizované školení bude přesunuto do dalšího roku vzdělávání 

nebo bude požadavek na realizaci vzdělávání zrušen. Na základě této informace personální 

oddělení vytváří plán školení pro další obchodní rok.  

  

 

4.2 Vyhodnocení rozhovoru a dotazníkového šetření  
 

Analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě Continental byla provedena na 

základě rozhovoru s vedoucí skupiny vzdělávání a tréninkového centra Ing. Magdou 

Poláškovou, Ph.D., zpracováním vnitropodnikových dokumentů a na základě vyhodnocení 

anonymních dotazníků. Osloveni byli zaměstnanci z řady technicko-hospodářských 

pracovníků. Distribuci dotazníků si vzala na starosti Ing. Magda Polášková, Ph.D. Rozdáno 

bylo 100 dotazníků, návratnost byla ve výši 61%.  Důvod nízké návratnosti dotazníků vidím 

v subjektivních důvodech zaměstnanců, například v neochotě sdělovat své skutečné názory, v 

nedůvěře ve smysluplnost vyplňování a pochybách o tom, že vyplnění dotazníku povede ke 

zlepšení kvality.  
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Abych zjistila, jak zaměstnanci společnosti Continental vnímají možnosti vzdělávání a 

rozvoje, byl rozdán dotazník viz. příloha č.4. Osloveni byli zaměstnanci z řad projektových 

manažerů, liniových manažerů, softwarových vývojářů a kvalitářů. Pomocí počítačového 

programu Microsoft Office Exel jsem dotazníky procentuálně vyhodnotila a znázornila 

graficky. Kompletní vyhodnocení dotazníku v grafech přikládám v příloze č.6. I když 

návratnost dotazníku byla nízká, odpovídali především dlouholetí zaměstnanci, jejichž názory 

mají pro dotazníkové šetření vyšší vypovídající hodnotu. 

 

Graf č. 4.1: Otázka č.3 - Počet odpracovaných let ve společnosti 

6%

19%

75%

0-2 roky

2-5let

6 a více let

 

 

 

Otázka číslo 9 – Jste –li nespokojení se školením, máte možnost se vyjádřit? Jestli ano, 

kde? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda mají zaměstnanci možnost vyjádřit se ke školení a dále 

kde se můžou vyjádřit, pokud jsou se školením nespokojení. 68% dotazovaných zaměstnanců 

se vyjadřuje ke školení v dotazníku, který je jim rozdán po skončení školení, zbývajících 32% 

zaměstnanců konzultuje školení s personálním oddělením. U interního školení je 

zaměstnancům rozdán formulář „Hodnocení interního školení“ a u externího školení je rozdán 

taktéž formulář „Hodnocení externího školení z pohledu účastníka“, a dále je zde také  

konzultace s nadřízeným. 
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Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že zaměstnanci jsou spokojeni v těchto 

oblastech:  

• množství vzdělávacích aktivit ve firmě – spokojených je 35% úplně a 62% spíše ano, 

jen 3% zaměstnanců je nespokojených, 

• srozumitelnosti a užitečnosti vzdělávání v praxi – spokojených úplně je 29% a spíše 

spokojených je 71%, 

• znalostí a dovedností školícího personálu plně vyhovují potřebám 42% zaměstnanců a 

spíše spokojených je 58%. 

 

 

Slovní vyjádření THP k otevřeným otázkám z dotazníku: 

 

K otázce č.11 – Jste motivován(a) ze strany vedení k dalšímu vzdělávání(např.finančně, 

vidinou profesního růstu ve firmě atd…)? 

58% dotázaných THP odpovědělo, že nejsou motivování. Uvítali by například: 

 finanční a profesní růst, 

 možnost navýšení platu vzhledem k rozšíření pracovních dovedností, 

 zprostředkování externích vzdělávacích činností, které diskutujeme u ročních 

pohovorů, 

 snížení času na vykonané činnosti a zvýšení kvality, 

 ocenění znalostí v praxi, 

 možnost realizace v praxi s jasnou časovou osou propojené s profesním a 

kompetenčním růstem. 

 

U této otázky je zřejmá největší nespokojenost zaměstnanců, v důsledku nízké 

motivace k dalšímu vzdělávání ze strany vedení. 

 

K otázce č.13 – Ve kterých z těchto oblastí by jste měl(a) zájem rozšiřovat své znalosti? 

Prohloubení kvalifikace by uvítalo 40% dotazovaných, 37% by uvítalo jazykové kurzy, 17% 

výpočetní techniku a 6% dotazovaných by rádo vzdělávalo například: 

 ve znalostech anglického jazyka, 

 Time managementu, 
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 New fashion Management (ale ne podle českého školství a jejich představě vzdělávání 

managementu) Nové trendy a zahraniční literatura. 

 

Graf č. 4.2: Otázka č.13 - Ve kterých z těchto oblastí by jste měl(a) zájem rozšiřovat své 

znalosti? 
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Dotazníkové šetření ukázalo, že zaměstnanci jsou spokojeni s množstvím vzdělávacích 

aktivit ve firmě, kdy aktivity jsou  pro ně srozumitelné a užitečné v praxi a také znalosti a 

dovednosti školícího personálu vyhovují jejich potřebám. O zařazení do vzdělávacích kurzů 

rozhoduje ve většině případů nadřízený nebo personální útvar a pro interní školení se může 

zaměstnanec rozhodnout i sám, pokud si potřebuje osvojit znalosti a dovednosti daného 

školení. Po ukončení školení jsou od většiny zaměstnanců zjišťovány názory na absolvované 

školení. Názory zaměstnanců jsou v nejčastějších případech zjišťovány okamžitě po ukončení 

školení formou formuláře - Hodnocení interního nebo externího školení, v méně případech 

zjišťuje firma názory na absolvované školení po týdnu nebo měsíci. Jen 10% dotazovaných 

uvedlo, že se nemůže ke školení vyjádřit. Pokud jsou zaměstnanci nespokojeni se školením 

mohou se obrátit na personální oddělení nebo sdělit svůj názor ve formuláři hodnocení dané 

vzdělávací akce. Na jejich názory je brán zřetel. Až 58% zaměstnanců se necítí motivováno  

ze strany nadřízených ke vzdělávání. Nejvíce zaměstnanců by přimělo ke vzdělávání 

prohloubení kvalifikace, profesní růst a finanční motivace. Největší zájem o rozšíření svých 

znalosti a dovednosti by měli zaměstnanci v oblastech prohloubení kvalifikace, jazykových 

kurzů a výpočetní techniky. 
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Další šetření probíhala formou rozhovorů při mých návštěvách ve společnosti 

Continental, kde jsem na základě předem připravených otázek konzultovala vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců s vedoucí skupiny vzdělávání a tréninkového centra  Ing. Magdou 

Poláškovou, Ph.D. 

 

Cílem mého rozhovoru bylo zjistit: 

 jaký postoj firma zastává ke vzdělávání a rozvíjení svých zaměstnanců,  

 jakým způsobem probíhá vzdělávání ve firmě,  

 v jaké šíří a s jakou efektivitou vzdělávání  probíhá,  

 co by chtěla firma případně do budoucna ve vzdělávání zlepšit. 

 

Kladené otázky při rozhovorech: 

1. Jaká je historie společnosti (viz příloha č.2)? 

2. Jaký je předmět činnosti společnosti? 

3. Analýza současného stavu vzdělávání – zda má firma vypracovaný návrh plánu 

výcviku? 

4. Kdo rozhoduje o realizaci vzdělávání, o finanční částce? 

5. Kdo ve firmě zastává funkci personalisty a jaké jsou jeho hlavní povinnosti spojené 

s personální agendou při vzdělávání zaměstnanců? 

6. Jakou formou hledá společnost vzdělávací kurzy pro své zaměstnance? 

7. Jestli má firma zpětnou vazbu od lektorů na školené zaměstnance? 

8. Hodnocení vzdělávacího procesu – kdo má tento proces na starosti a jakým způsobem 

se provádí? V jakých časových intervalech? 

9. Vede se dokumentace o vzdělávání a výcviku? 

10. Jak se projevuje vzdělávání, jestli firma pociťuje menší zmetkovitost, spokojenost 

zaměstnanců, větší sounáležitostí s firmou? 

11. Jestli firma využívá metodu talent managementu? 

12. Jsou zaměstnanci motivování? 

13. Zda firma využívá dotace z EU na vzdělávací aktivity? 

14. Jaký je vývoj fluktuace ve firmě a jaké jsou nejčastější důvody odchodu zaměstnanců 

ze společnosti? 

Na základě těchto otázek a následných odpovědí, jsem udělala  
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5 Návrhy a doporučení na změnu procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Continental Automotive Systems 

 

Na základě provedené analýzy v systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti Continental lze konstatovat, že aktuální systém podnikovým potřebám vyhovuje a 

nevykazuje žádné zásadní chyby. Nejen s  ohledem na výsledky dotazníkového průzkumu 

mezi zaměstnanci však lze navrhnout některá opatření, která by pomohla aktuální podnikový 

systém vzdělávání a rozvoje zdokonalit. Jako hlavní kroky bych navrhla následující opatření: 

  

1. Zlepšení jazykového vzdělávání 
 

Společnost Continental je celosvětovou společností, která má v současnosti zastoupení 

asi ve 46 zemích světa. Proto je nutná potřeba znalosti anglického jazyka u všech 

administrativních i vedoucích zaměstnanců. Tito zaměstnanci často cestují na zahraniční 

služební cesty, kde by bez znalosti angličtiny neobstáli. Z rozhovorů jsem zjistila, že 

v současnosti probíhají placené jazykové kurzy přímo v budově společnosti. Zaměstnanci se 

mohli sami přihlásit a vybrat si ze 4 skupin nabízených kurzů dle času a zařazení. Hodiny 

angličtiny byly vypsány v rámci pracovní doby. Kurz je v tuto chvíli navštěvován pouze 

čtyřmi až pěti lidmi na hodině, více lidí o placený kurz nemělo zájem. Firma hradí jazykové 

kurzy jen v případě, pokud zaměstnance přesouvá na vyšší pracovní pozici a potřebuje aby si 

zaměstnanec jazyk zlepšil. Ročně se jedná o max.10 lidí z celé firmy.  

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 37% dotázaných zaměstnanců by uvítalo 

rozšíření znalostí v rámci jazykových kurzů. Protože se jedná o společnost, kde mezi hlavní 

požadavky na zaměstnance je znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni, hlavně tedy 

anglického, doporučila bych firmě zařadit hrazené jazykové kurzy pro více stávajících 

zaměstnanců. Z počátku by se mohlo jednat o kurzy, které by byli hrazené firmou 50%  a 50% 

by si hradil zaměstnanec. Kurz by ukončovali zaměstnanci vykonáním zkoušky. Jako 

motivační nástroj bych navrhla, aby jedinci s perfektními výsledky měli kurz zdarma a jedinci 

s podprůměrnými výsledky si museli uhradit kurz sami. Zaměstnanci by zpětně měli hodnotit 

lektory kurzu a na základě jejich hodnocení by měli být lektoři vybíráni.  
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Další možnost, jak zlepšit jazykové vzdělávání ve společnosti, vidím v zapojení 

rodilých mluvčí ze zahraničních poboček. Ve společnosti probíhají porady se zahraničními 

pobočkami prostřednictvím videokonferencí. Společnosti bych proto navrhla, aby se pokusila 

zajistit rodilé mluvčí, kteří by vedli jazykové kurzy prostřednictvím video-hovorů, na jejichž 

základě by se vedoucí zaměstnanci : 

 zdokonalovali v angličtině,  

 vzdělávali například ve zvládání námitek, 

 vzdělávali ve specifické firemní komunikaci.  

 

Kurzy by mohly probíhat aspoň dvakrát týdně po hodině. Použití této metody by 

společnosti pomohlo ke snížení nákladů na externí vzdělávání. Velkou výhodou pro 

společnost by také bylo vzdělávání zaměstnanců přímo na míru, tedy pro reálné  použití 

v praxi. 

 

 

2. Školení na Time management 

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že zaměstnanci by uvítali školení Time 

managementu. Školení je určeno pro manažery a specialisty na všech úrovních, kteří chtějí 

efektivně zvládat svůj čas, zachovat si dlouhodobě vysokou výkonnost a vytvořit si vlastní 

pracovní styl, který jim bude pomáhat k naplnění životních cílů. Metoda se vyznačuje 

aktivitami, mezi které patří plánování, delegování, monitorování, stanovení si priorit a analýza 

stráveného času [23]. 

 

Zaměstnanec si díky této metodě uvědomí: 

 co všechno ovlivňuje jeho čas a proč je důležité mít ho pod kontrolou,  

 pochopí základní principy organizace svých činností v čase, 

 pozná své návyky, silné i slabé stránky, které ovlivňují jeho denní režim, 

 zvýší si svoji efektivitu a výkonnost, 

 získá správný náhled a oprostí se od stresu. 

 

Takto školení zaměstnanci jsou pro firmu přínosem. Využívání moderních metod 

může být ale pro společnost dosti nákladné, proto bych doporučila využít dotace z evropských 

strukturálních fondů. Další možnost vidím v účasti na školení pouze vybraných zaměstnanců, 

kteří by získané vědomosti předali dále ve firmě formou interního školení.  
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3. Přepracování externího dotazníku 

Při mých návštěvách společnosti jsem se dotazovala vedoucí skupiny vzdělávání a 

tréninkového centra, co by chtěla firma do budoucnosti ve vzdělávání zlepšit. V odpovědí  mi 

bylo sděleno, že formulář k „Hodnocení externího školení z pohledu účastníka“. Tento 

formulář klade účastníkům vzdělávání osm otázek, které ale nejsou vyhovující pro zpětnou 

vazbu zaměstnavateli. Vedoucí vzdělávání a tréninkového centra jsem navrhla, že společnosti 

dotazník přepracuji. S mou nabídkou souhlasila. Společnost si nepřeje zveřejnit náhled svého 

externího dotazníku, z důvodu specifické vizualizace, proto uvádím pouze otázky, které 

dotazník obsahuje.  

 

1. Jak jste byl(a) spokojena s lektorem? 

2. Jak hodnotíte pomůcky a materiál, se kterým jste pracovali? 

3. Jak se Vám líbilo prostředí, kde školení probíhalo? 

4. Jak hodnotíte dopravu na školení, dosažitelnost školícího střediska? 

5. Jak Vám vyhovoval rozsah hodin, jejich umístění v pracovním týdnu a jejich 

frekvence? 

6. Jak Vám vyhovovala strava a ubytování, pokud byly součástí školení? 

7. Jak hodnotíte celkovou úroveň školení? 

8. Máte nějaké další připomínky a doporučení? 

 

Otázky 1-7 se bodují známkami 1-5 jako ve škole a otázka číslo osm je otevřená 

otázka s možností vyjádření se účastníka. Tento dotazník je rozdán ve společnosti Continental 

k vyplnění zaměstnancům vždy po absolvování externího školeni. V dotazníku nejsou 

uvedené otázky, které společnosti dávají odpověď na hodnocení školitele, ať už je to jeho 

odborná způsobilost, tempo výkladu, podání samotného školení nebo přístup k samotným 

účastníkům. Společnost má zde více otázek týkající se zajištění organizace, než samotného 

obsahu školení, což je k vyhodnocení daného kurzu vzdělávání včetně lektora nedostačující.  

Přikládám návrh nově vypracovaného externího dotazníku.  
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Hodnocení externího školení 
 
Vážení účastníci, 

žádáme Vás o stručné hodnocení absolvovaného školení „Název školení“. Vaše 

informace jsou pro nás velmi důležité, neboť nám do budoucna pomohou s výběrem 

vhodného vzdělávacího kurzu a lektora. Dotazník, prosím vyplňte a odevzdejte svému 

vedoucímu.  

Děkujeme, personální oddělení. 

 

Hodnocení jako ve škole tj. 1=Výborný, 5= Nedostatečný 

 

1. Bylo školení přizpůsobeno Vaším potřebám?    …  

2. Využijete obsah školení v praxi?      … 

3. Znalosti a dovednosti školitele vyhovovaly Vaším potřebám?  … 

4. Jaké bylo tempo výkladu a záživnost podání?    … 

5. Jaký byl přístup školitele k Vám?      … 

6. Co se Vám na školení nelíbilo? …………………………………………... 

7. Co se Vám na školení líbilo (mimo již uvedené)?………………………… 

8. Jaké další školení by jste chtěli absolvovat z této oblasti?………………… 

 
 

Myslím si, že je vhodné do dotazníku zakomponovat větu o důležitosti vyplnění, aby  

zaměstnanci věděli, že i oni do budoucna rozhodují o tom jaké školení a pod jakým vedením 

absolvují. Společnosti bych doporučila dvě formy dotazníků na externí školení. Pokud 

zaměstnanci absolvují jednodenní externí školení, stačil by dotazník, který uvádím a v případě 

školení na 2 a více dnů bych dotazník doplnila otázkami z původního externího dotazníku. 

 

 

4. Opakované testy z absolvovaných školení 

Ve společnosti Continental dochází k hodnocení absolvovaného školení ve většině 

případů okamžitě po absolvování kurzu, kdy zaměstnanci se nemají možnost nad vyplněním 

dotazníku pořádně zamyslet. Doporučila bych společnosti, aby vyplnění dotazníků nechávala 

s určitým časovým odstupem, kdy zaměstnanec není roztržitý po absolvování daného kurzu, 
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ale může se zamyslet zpětně nad školením, např. zda je pro něj přínosné i v praxi, což přinese 

společnosti kvalitnější zpětnou vazbu.  

Dále navrhuji aby zaměstnanci například dvakrát ročně s měsíčním časovým 

odstupem vykonali zkoušku nebo test na absolvované školení. Tato zkouška prověří u 

zaměstnanců jejich získané vědomosti a výsledek poslouží společnosti k vytvoření si obrazu o 

efektivnosti vzdělávacího kurzu a také o vědomostech účastníka. Myslím si, že testy pomůžou 

zaměstnancům k větší pozornosti během vzdělávacího procesu a vstřebání informací. Zpětně 

si zaměstnanec u testu zrekapituluje a připomene absolvované školení. 

 

 

5. Zlepšení motivačního plánu ze strany nadřízených 

Největší nespokojenost zaměstnanci cítí v nízké motivaci k dalšímu vzdělávání ze 

strany nadřízených. Nejvíce zaměstnanců by uvítalo finanční ohodnocení, profesní růst nebo 

možnost zvolení si nadstandardního vzdělávacího externího školení (např. Time management, 

jazykový kurz, nové trendy ve vzdělávání atd.). Vyšší finanční ohodnocení je pro 

zaměstnance velkou motivací, ať už ke zvyšování si své kvalifikace nebo jako stimul, který 

vede k lepším pracovním výkonům. Zaměstnanec, který si zvyšuje kvalifikaci, je i pro 

společnost cennější. Vedoucí pracovníci i liniový manažeři by měli znát hodnoty a potřeby 

svých podřízených a na jejich základě volit pro každého zaměstnance jiný motivující přístup. 

Společnosti bych navrhla školení na motivaci zaměstnanců, jak správně motivovat 

zaměstnance apod. Školení by se měli zúčastnit vedoucí pracovníci, kteří jsou každodenně 

v přímém kontaktu se zaměstnanci. Nabídka kurzu, týkající se motivace zaměstnanců je 

v dnešní době opravdu široká. Doporučila bych společnosti například kurzy zaměřené na: 

 motivaci zaměstnanců nefinančním způsobem – manažeři by se zde naučili jak 

motivovat své zaměstnance bez benefitů, ale naopak motivace by se měla opírat o 

kulturu firmy a manažeři by měli odměňovat ty, kteří si to zaslouží, způsobem který 

preferují, 

 koučink pro manažery – koučink je výborný nástroj individuálního rozvoje a rozvoje 

klíčových zaměstnanců. 

Nebo po domluvě se vzdělávacím zařízením školení šité na míru.  
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Závěr 

 
 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve 

společnosti Continental Automotive Systems a na základě této analýzy pak poskytnout 

návrhy, jak situaci zlepšit.  

V první části jsem se zabývala problematikou vzdělávání na základě podkladů z  

odborné literatury. Podrobně jsem charakterizovala vzdělávání a rozvoj, hlavní metody 

vzdělávání, identifikaci potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, realizaci vzdělávání, 

metody měření a současné trendy ve vzdělávání. Poznatky z teoretické části mi byly 

podkladem pro zpracování analýzy vzdělávání a rozvoje ve společnosti Continental. 

V praktické části jsem představila společnost Continental, analyzovala její současný 

stav, od adaptace zaměstnanců přes probíhající vzdělávací programy společnosti až po 

hodnocení školení ze strany zaměstnavatele. K průzkumu spokojenosti zaměstnanců se 

vzděláváním ve společnosti jsem použila metodu dotazníkového šetření. Na základě 

vyhodnocení dotazníků, rozhovorů s vedoucí vzdělávacího a tréninkového centra a 

prostudování interních dokumentů jsem určila nedostatky a navrhla doporučení ke zlepšení 

dané situace, která by měla směřovat ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatele. 

Společnosti jsem navrhla zlepšení motivačního plánu ze strany nadřízených, zlepšení 

jazykového vzdělávání, zavedení školení „Time management“, které je vhodné pro vedoucí 

pracovníky a zejména pro liniové manažery. Dále jsem po dohodě s vedoucí vzdělávání 

společnosti přepracovala jejich nedostatečný externí dotazník, který poslouží firmě k lepšímu 

zhodnocení vzdělávacího procesu i školitele. A v poslední řadě jsem navrhla firmě zavedení 

testů pro zaměstnance z absolvovaných školení, aby si firma mohla prověřit jejich získané 

vědomosti a také vytvořit vlastní obraz o efektivnosti vzdělávacího kurzu s odstupem času. 

Přínosem mé diplomové práce je seznámení personálního oddělení s názory a postoji 

zaměstnanců v oblasti vzdělávání a rozvoje ve společnosti Continental Automotive Systems a 

možnost využití některého z uvedených návrhů či doporučení v praxi.  
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Příloha č.1 – Logo společnosti  
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Příloha č.2 - Historie společnosti ( interní zdroj) 

 

Leden 1995 Rozhodnutí o výstavbě nového závodu Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Květen 1995 Závod oficiálně zaregistrován jako výrobní jednotka, do závodu jsou přijímání 

první zaměstnanci. 

Květen 1996 Otevřena nově vybudovaná výrobní hala, start výroby. 

Březen 1997 Závod certifikován podle normy ISO 9001. 

Únor 1998 Závod certifikován podle normy VDA 6.1. 

Březen 1998 Závod hodnocen společnosti Ford a získává „Q1 Award“. 

Červen 1998 Závod certifikován podle normy ISO 14001. 

Červen 1999 Zahájena výstavba druhé výrobní haly. 

Prosinec 1999 Registrovaná samostatná společnost Siemens Automobilové systémy s.r.o. 

Květen 2000 Otevření druhé výrobní haly, start výroby. 

Duben 2001 Spojení společnosti Siemens Automotive a VDO Manesmann, vzniká Siemens 

VDO Automotive. 

Listopad 2002 Výroba bílého zboží převedena do Rakouska, závod ztrácí 30% výrobní 

náplně. 

Květen 2003 Zahájena výroba pro divizi Senzory. 

Říjen 2003 Závod reorganizován, zavedena struktura „focus factory“ 

Duben 2004 Závod certifikován podle normy TS 16949:2002. 

Leden 2005 Otevřeno nové Centrum strategických služeb. 

Prosinec 2007 Potvrzení fúze společnosti Siemens VDO a Continental antimonopolním 

úřadem. 

Leden 2008 Zahájení výroby pod značkou Continental. 
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Příloha č.3 – Prezenční listina ( interní zdroj) 
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Příloha č.4 – Dotazník  

Dotazník 
 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentka pátého ročníku Vysoké školy Báňské v Ostravě a v rámci zpracování své 

diplomové práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího anonymního dotazníku. 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

Vaší společnosti. Cílem mé diplomové práce je zjistit úroveň vzdělávání, najít případné 

nedostatky a následně navrhnout řešení ke zlepšení aktuální situace.  

Velmi Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku a předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

          Bc. Jana Holinková 

 

1. Vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

2. Vaše pracovní pozice? 

a) THP 

b) Dělník 

3. Počet odpracovaných let ve společnosti. 

a) 0-2let 

b) 2-5let 

c) 6 a více let 

4. Jste spokojná(ý) s množstvím vzdělávacích aktivit ve Vaší firmě? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

5. Jsou vzdělávací aktivity  srozumitelné a užitečné v praxi? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

6. Znalosti a dovednosti školicího personálu plně vyhovují Vaším potřebám? 
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a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

7. Kdo rozhoduje o zařazení do vzdělávacího programu? 

a) sám (sama) 

b) nadřízený 

c) personální útvar 

8. Po ukončení školení jsou zjišťovány Vaše názory na absolvované školení? 

a) ne 

b) ano, za jak dlouho (uveďte ) okamžitě – den – týden – měsíc 

9. Jste – li nespokojení se školením máte možnost se vyjádřit? 

a) ano, kde (uveďte) ………………………………………………………………. 

b) ne 

10. Jsou Vaše názory ke vzdělávání vyslyšeny a brány jako podnět pro zlepšení kvality 

příštích školení? 

a) ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

11. Jste motivován(a) ze strany vedení k dalšímu vzdělávání (např. finančně, vidinou 

profesního růstu ve firmě atd..)? 

a) ano 

b) ne, jakou motivaci by jste uvítali (uveďte) …………………………………….. 

12. Co Vás nejvíce přiměje ke vzdělávání? 

a) profesní růst 

b) prohloubení kvalifikace 

c) finanční motivace 

d) jiná motivace (uveďte jaká)…………………………………………………….. 

13. Ve kterých z těchto oblastí by jste měl(a) zájem rozšiřovat své znalosti? 

a) jazykové kurzy 

b) výpočetní technika 

c) prohloubení kvalifikace 

d) jiná oblast (uveďte)……………………………………………………………... 
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Příloha č.5 – Vyhodnocení dotazníků v grafech 
 
 
 

1. Vaše pohlaví?

39%

61%

ženy

muži

 

 

3. Počet odpracovaných let ve společnosti?

6%

19%

75%

0-2 roky

2-5let

6 a více let
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4. Jste spokojená(ý) s množstvím vzdělávacích aktivit ve Vaší 

firmě?

35%

62%

3%

ano

spíše ano

spíše ne

 

5. Jsou vzdělávací aktivity srozumitelné a užitečné v praxi?

29%

71%

ano

spíše ano

 

6. Znalosti a dovednosti školicího personálu plně vyhovují 

Vaším potřebám?

42%

58%

ano

spíše ano
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7. Kdo rozhoduje o zařazení do vzdělávacího programu?

29%

60%

11%

sám(sama)

nadřízený

personální útvar

 

8. Po ukončení školení jsou zjišťovány Vaše názory na 

absolvované školení?

11%

89%

ne

ano

 

8. Za jak dlouho jsou zjišťovány Vaše názory na absolvované 

školení?

66%

17%

17%

okamžitě 

týden

měsíc
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9. Jste-li nespokojeni se školením máte možnost se vyjádřit?

90%

10%

ano

ne

 

9. Kde se můžete vyjádřit pokud jste nespokojeni se 

školením?

68%

32%

dotazník

personální oddělení

 

10. Jsou Vaše názory ke vzdělávání vyslyšeny a brány jako 

podnět pro zlepšení kvality příštích školení?

16%

68%

3%

13%

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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11. Jste motivován(a) ze strany vedení k dalšímu vzdělávání 

(např. finančně, vidinou profesního růstu ve firmě atd...)?

42%

58%

ano

ne

 

12. Co Vás nejvíce přiměje ke vzdělávání?

21%

45%

24%

10%

profesní růst

prohloubení kvalifikace

finanční motivace 

jiná motivace

 

13. Ve kterých z těchto oblastí by jste měl(a) zájem rozšiřovat 

své znalosti?

37%

17%

40%

6%

jazykové kurzy

výpočetní technika

prohloubení kvalifikace

jiná oblast

 
 


