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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení interního vzdělávání ve vybrané společnosti. 

Na základě zhodnocení stávajícího systému vzdělávání jsou doporučena opatření pro jeho 

zlepšení a navrženy metody, jak postupovat při vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých 

vzdělávacích aktivit.   

Klíčová slova:  

metody vzdělávání zaměstnanců, efektivnost vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The main goal of this thesis is to rate the internal learning process in a selected company. 

New measures for improvements are recommended, based on the rating of the current 

learning system, along with suggested methods of how to properly proceed with evaluation of 

success of each learning activity. 

Keywords: 

 employee leerning methods, learning effectivity 
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Úvod 

Společnost v moderním světě je velmi náročná, očekává kvalitní produkty či služby dostupné 

nejlépe v jakoukoliv dobu, kdekoliv na planetě a za co nejnižší cenu. Zároveň je nutné, aby 

organizace pří výrobě nebo poskytování takového produktu či služby respektovaly 

ekologické, sociální, ale i právní podmínky. Všechny toto zmíněné faktory se vždy nějak 

ovlivňují a ne vždy respektují. Je obtížné vyrobit produkt, který bude z kvalitních materiálů, 

bez dopadu na životní prostředí a téměř zadarmo. Chce-li podnik tyto tvrdé podmínky 

akceptovat, potřebuje mít nejen moderní technologie, skvěle fungující podnikové procesy, ale 

i kvalifikované zaměstnance.  Už americký ekonom Peter Drucker ve své tvorbě napsal, že 

vzdělávání se stane klíčovým, ba dokonce až jediným zdrojem konkurenční výhody podniku. 

Firmy si uvědomily, že jedině kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci dokážou úspěšně řídit 

podnik.  Takovýto zaměstnanec, který dobře rozumí své práci, přemýšlí nad ní, je pro podnik 

pak nekonečným zdrojem bohatství.   

Z těchto důvodů chce většina podniku získat a mít kvalifikované zaměstnance. Ne vždy ale 

okolí podniku i podnik samotný disponuje potřebným lidským kapitálem. V tomto případě 

společnost musí vytvořit systém, který povede k jeho zajištění. Většina velkých podniků tuto 

situaci řeší realizováním systému podnikového vzdělávání.  

Ke zjištění potřebných informací pro účely této práce jsem využil odbornou literaturu, 

vnitropodnikové normy, konzultace s odborníky i rozhovory se zaměstnanci podniku. 

Diplomová práce je členěna do šesti částí. První část tvoří úvod do problematiky firemního 

vzdělávání.  V druhé části jsem se seznámil s teoretickými východisky v oblasti podnikového 

vzdělávání. Další fáze charakterizuje podnik Tieto Czech, ve kterém bude prováděn cíl této 

práce. V praktické části se budu zabývat stávajícím systémem vzdělávání v tomto podniku a 

pokusím se o jeho zhodnocení. V případě zjištěných nedostatků se pokusím v předposlední 

části navrhnout zlepšení, která povedou ke zkvalitnění systému interního vzdělávání 

v organizaci. Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení vnitropodnikového 

vzdělávání ve společnosti Tieto Czech. 
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1. Teoretická východiska 

V následující části diplomové práce se budu zabývat teorií vzděláváním a rozvoje 

zaměstnanců. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů - vzdělávání, rozvoj a učení 

Učení je činnost, kterou člověk získává vědomosti, dovednosti, zdokonaluje své schopnosti, 

mění a rozvíjí svou osobnost. Učíme se spontánně, aniž třeba o tom víme, ale i organizovaně. 

Jeden ze způsobů jak se učíme, je vzdělávání. 

Vzdělávání je organizovaný způsob jak se učíme. Činnost, kterou jedinec získává a rozšiřuje 

nové vědomosti, dovednosti, schopnosti a postoje. Honey a Mumfrod (1996) vysvětlili, že ke 

vzdělávání dochází„ když mohou lidé ukázat, že znají něco, co neznali předtím (znalost, 

pochopení něčeho a také fakta), a když mohou dělat něco, co nemohli dělat předtím 

(dovednosti)“. [2] 

Dle definice Williamsovy (1998) „je vzdělávání cílově orientované, založené na zkušenosti, 

ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní“. [2] 

Rozvoj - je snaha o sebepoznání, lepší uvědomění našich potřeb a hledání možností jak 

rozvíjet a využít náš potenciál.  

 
Vztah učení, rozvoje a vzdělávání lze přiblížit pomocí následujícího obrázku: 
 
 

 

 

 

 

                            Obr. 1 Vztah učení, rozvoje a vzdělávání [8] 
 
Z obrázku 1 je vidět, že nejširší pole zaujímá učení. Je tedy jasné, že se učíme, i když se 

nevzděláváme. 

   

Učení  

Rozvoj 

Vzdělávání 
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1.2 Řízení lidských zdrojů versus personalistika 

Dost často jsem se v životě setkal s pojmy jako personální řízení, personalistika a řízení 

lidských zdrojů. Tyto pojmy bývají často považovány za ekvivalenty, ale z teoretického 

pohledu tomu tak není. Zmíněné termíny označují rozdílné historické fáze personální práce. 

Odborná literatura rozlišuje zejména mezi personalistikou či personálním řízení na jedné 

straně a řízením lidských zdrojů na straně druhé. V prvopočátcích byla personální práce 

chápána jako činnost, jejíž náplní byly činnosti spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním a 

uchováváním dokumentů o zaměstnancích. Před druhou světovou válkou si podniky 

uvědomují, že nekonečný zdroj bohatství je člověk. Středem pozornosti se stává tak 

zaměstnanec. V tomto okamžiku nastává zlom v myšlení a začíná se prosazovat skutečné 

personální řízení. 

Pojem řízení lidských zdrojů se začíná formovat ještě mnohem později ve vyspělých státech 

v 50. a 60. letech. Michael Armstrong řízení lidských zdrojů definuje jako„strategický a 

logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího co organizace mají- lidí, kteří v 

organizaci pracují a kteří individuálně a kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“. [2] 

Úkoly řízení lidských zdrojů: 

- nábor a výběr pracovníků;  

- využití pracovních sil v podniku, využívání pracovní doby, výkon pracovníků; 

- rozvoj a vzdělávání pracovníku v podniku; 

- odměňování zaměstnanců; 

- personální administrativa. 

Etika lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů bývá často označováno, že je nástrojem manipulace. „Wilmott (1993) 

poznamenává, že řízení lidských zdrojů funguje jako určitá forma rafinovaného a zákeřného 

ovládání ochoty lidí, protože zdůrazňuje, že pracovníci mají být oddáni tomu, co od nich 

organizace chce. Hlásá vzájemnost, ale za touto rétorikou je vykořisťování pracovníků.“ [2] 

Na obhajobu řízení lidských zdrojů lze říct, že podnik existuje proto, aby dosahoval hlavně 

svých cílů. Důležité pak je, jak podnik zachází s lidmi a co jim za to na oplátku poskytuje. 
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1.3 Podnikové vzdělávání 

Podnikové vzdělávání je vzdělávací proces realizovaný podnikem. Firemní vzdělávání lze 

rozdělit na vzdělávání v podniku (vnitropodnikové, interní) a vzdělávání mimo podnik 

(externí vzdělávání). Vnitropodnikové vzdělávání je organizované firmou ve vlastním 

zařízení nebo pracovišti, kdežto externí vzdělávání je na objednávku. Je to vzdělávání jinou 

společností nebo vzdělávací institucí. 

1.3.1 Cíle vzdělávání v podniku 

Mezi klíčové cíle firemního vzdělávání patří zajištění příčné a podélné flexibility. „Podélná 

flexibilita znamená přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se 

požadavkům pracovního místa. Příčná flexibilita je zvyšování flexibility a kompetentnosti 

zaměstnanců tak, aby zvládli znalosti dovednosti potřebné k vykonávání dalších jiných 

pracovních míst.“ [3] 

1.3.2 Přínosy vzdělávání pro podnik 

Byla by škoda nevyužít skrytých schopností, talentu zaměstnanců podniku. Přínosem ze 

vzdělávání tak může být mnohem větší využití potenciálu vlastních zaměstnanců. Lepší 

využití schopností zaměstnanců jde ruku v ruce s efektivnějším využitím zařízení a systému- 

u nových technologií je nutné doškolit zaměstnance, aby užitek z nových technologií byl 

maximální. Vzdělanější zaměstnanci, kteří dobře rozumí své prací, mohou například 

zefektivnit výrobní procesy, navrhnout inovace, poskytovat kvalitnější služby a produkty.  

Kvalitnější služby a produkty nabízené podnikem zase povedou k spokojenému zákazníkovi. 

Spokojený zákazník znamená více obchodních příležitostí pro podnik. Investuje-li podnik do 

vzdělání svých lidí, mají tito kvalifikovanější zaměstnanci v podniku více příležitostí a 

zvyšuje se tak i pravděpodobnost, že zůstanou ve firmě.  

1.3.3 Prostředí podnikového vzdělávání 

Na podnik má dopad to, co se děje mimo něj, ale i to co probíhá uvnitř. Organizace musí 

vědět, kdo nebo co všechno se v tomto prostředí nachází. To co ovlivňuje podnik z venku je 

nazýváno vnějším prostředím, vše uvnitř podniku je okolím vnitřním. Vnější prostředí tvoří 

technologie, ekonomické prostředí, legislativní a demografické faktory. [3] 
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Vnitřní prostředí firemního vzdělávání jsou veškeré interní procesy organizace, jejich 

podmínky a fungování mezi nimi.  

Technologické prostředí 

Změny technologického prostředí mají nezanedbatelný vliv na vzdělávací potřeby 

společnosti. Nové technologie používané ve společnosti požadují nové znalosti a dovednosti, 

které musí zaměstnanec znát. Poslední velkou změnou v technologickém prostředí je 

využívání informačních a komunikačních technologií.  

Ekonomické prostředí  

Plánuje-li se podnik rozšířit i do jiných zemí a potřebuje kvalifikované zaměstnance, tak 

velikost výdajů na vzdělávání v dané zemi je pro podnik důležitou informací. Obvykle jsou 

výdaje na vzdělávání uváděny ve výši několika procent z HDP. Mezi jednotlivými zeměmi 

jsou však velké rozdíly. Hodnoty se pohybují od 4 procent na Slovensku až do 7,8 procenta na 

Islandu. Česká republika vynaložila v roce 2007 na vzdělávání výdaje ve výši 4,6 procenta 

HDP. [22] 

Legislativní prostředí ve vzdělávání 

Oblast vzdělávání zaměstnanců v ČR upravuje především zákoník práce: „Účast na školení, 

jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené 

právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je 

v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na 

straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu (§ 232).“ (zákoník práce, § 

205). Paragraf 207-235 zákoníků práce stanoví, že zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj 

zaměstnanců zejména zaškolením a zaučením, odbornou praxí absolventů škol, 

prohlubováním kvalifikace a zvyšováním kvalifikace. 

Demografické prostředí 

informace z tohoto prostředí mohou být pro podnik z hlediska firemního vzdělávání důležité. 

Například struktura obyvatel v dané zemi, jeho vzdělanostní složení a podobné ukazatele, 

které mohou ovlivnit politiku firemního vzdělávání. 
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1.4 Trendy ve vzdělávání 

Trendem současnosti ve vzdělávání je tlak, aby rozvoj a vzdělávání prokazatelně vedl ke 

zvýšení výkonnosti v podniku a s tím i požadavek na validní měření efektivity vzdělávacích 

aktivit.  Další trendy jsou:  [8] 

- Rostoucí výdaje organizací na vzdělávání zaměstnanců, zvyšující se počet 

podnikových univerzit. 

- Volnější přístup ke vzdělávání – znamená, že každému zaměstnanci je otevřena 

možnost účasti na jakémkoliv vzdělávacím programu. Volný přístup nemusí být 

zrovna snadný, celý systém musí být nastaven tak, aby snaha a úsilí vycházela od 

samotného zaměstnance. 

- Vzdělávání, které má co nejblíže samotné práci. Proto tam kde to bude jen možné, se 

bude rozvíjet koučování na místě, one-to-one coaching a podobně. 

- Pracovníci si sami budou vytvářet rozvojové plány a řídit svou kariéru. 

Pojmy jako knowledge management, učící se organizace, lze nepochybně také zařadit mezi 

trendy současnosti, jež ovlivňují chápání lidských zdrojů. Oběma těmto pojmům věnuji 

samostatné kapitoly. 

Just- in-time ve vzdělávání je opakem vzdělávání do zásoby. Většina podniků z hlediska 

nákladů, chce mít co nejmenší zásoby. Tento přístup požadují i u nehmotných zásob různého 

typu. Jejich filozofie je co nejštíhlejší firma. Just- in-time ve vzdělávání má pak podobu 

školení, které přichází právě včas. Senge, autor učící se organizace, doporučuje určitou vrstvu 

tuku, aby organizace „nejela na doraz“ a měla tak dostatek energie. Na základě těchto dvou 

pohledů jdou tyto koncepty proti sobě. [8] 

V budoucnu lze předpokládat, že trendovými tématy budou:  

- rozvoj a trénink commitmentu; 

- akční styly; 

- change management; 

- emotion management; 

- rozvoj a trénink kreativních přístupů. 
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1.5 Motivace a vzdělávání 

Motivace je odvozena z latinského slova movere, tzn. hýbat, pohybovat. Je to proces, který 

zaměřuje, udržuje a nabudí chování. Vše co člověk dělá z nějakých pohnutek. Motivace 

k učení je pak ochota zlepšit své znalosti a dovednosti. Existuje několik teorií motivace. 

Například Hullova teorie posilování je založena na pochvale po výkonu, který vede 

k požadovanému úspěchu. Požadované chování se pak posiluje a postupně stává trvalým. 

Velmi známou teorií je Maslowovo hierarchie potřeb.  Podstatou této teorie je, že výše 

postavené potřeby se projeví až po uspokojení potřeb umístěných níže. Nejníže jsou umístěny 

fiziologické potřeby a nejvýše postavená potřeba je seberealizace. 

Hnací silou, která vede člověka se vzdělávat, je u každého člověka jiná. Pro některého jedince 

je motivačním faktorem vzdělávat se dosáhnutí vysokoškolského titulu, nebo povýšení v 

zaměstnání či možnosti vyššího finančního ohodnocení. Pro jiného může vzdělávání 

představovat smysluplné využití volného času, pro jiného touhu po získání nových znalostí 

v oboru, jež ho zajímá. Každý má své jedinečné motivační pohnutky.  

Přehled jiných motivačních faktorů vzdělávat se: 

- udržení zaměstnání; 

- získání sociálních výhod; 

- větší využití sebe samotného při nových příležitostech. 

Zásady vedoucí ke zvýšení motivace v podnikovém vzdělávání:  

- Studijní motivaci zvyšuje pocit bezpečného pracovního prostředí, přátelská atmosféra 

na vzdělávací akci a určitá dávka náklonnosti a pochopení ze strany lektora. Přátelská 

povaha, empatie by se měla týkat i studijních textů, materiálů.  

- U dospělých je velmi významné, považuje-li je učitel za partnery a nezatlačuje je do 

pozice žáků.  

- Vytváření vědomí o přínosu vzdělávacího programu. Bude-li pracovník vědět, že mu 

vnitropodnikové vzdělávání pomůže řešit problémy, sám se aktivně zapojí do 

vzdělávání. 

- Seznámit účastníky se záměry vzdělávání v průběhu realizace, vyhodnotit spokojenost 

účastníku a případně provést úpravu programu. 
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1.6 Učení se 

Učením získává člověk vědomosti, dovednosti, zdokonaluje své schopnosti, mění a rozvíjí 

svou osobnost. Americký psycholog Gagné definoval učení jako proces: „ jež umožňují 

subjektu, který prošel učením, chovat se novým způsobem a podat jiný výkon, než jakého byl 

schopen na počátku učení.“ [8] 

 

                            

                           Obr. 2 Funkce učení [8] 

Učení zabezpečuje interakci mezi člověkem a jeho proměňujícím se okolím. Učení je změna, 

která má dvě různá hlediska, jak je vidět na obrázku č. 2. Jedná se o přizpůsobení se a 

přizpůsobení sobě. Jde o dosažení změny, jež má nastolit rovnováhu. Nelze se neučit. Člověk 

nebo společnost, která se neučí, upadá.  

Existuje několik teorií učení např. kognitivní (poznávací) teorie, klasické podmiňování, 

instrumentální podmiňování aj. Dle kognitivní teorie učení je získávání vědomostí pomocí 

pouček, pojmů a jejich osvojení. Učící jsou považováni za jakési stroje na zpracování 

informací.  

Klasické podmiňování je typ učení, při kterém se vytváří podmíněný spoj na základě 

opakování. I. P. Pavlov zjistil, že byl - li nějaký signál, např. zvuk zvonku prezentován 

v okamžiku, kdy hladovému psu byla předkládána potrava, a tento postup se několikrát 

opakoval, začal pes slinit i na samotný signál. Došlo k vytvoření podmíněného spoje mezi 

zvukem a sliněním.  

Instrumentální teorie vychází z principu pokusu a omylu. Prostřednictvím počátečních 

bezvýsledných pokusů dojdeme později k objevení něčeho nového a pouze to se naučíme.  

 

 

Přizpůsobení se 

(hledání příležitostí) 

     Přizpůsobení sobě 

   (vytváření příležitostí) 

 



9 
 

U
če

n
í 

Požadovaná úroveň učení 

Čas Čas 

K
o

n
ce

n
tr

ac
e 

p
o

zo
rn

o
st

i v
 %

 

 15 min. 

Lidé se učí vlastně pořad, v každém okamžiku, vědomě či nevědomě. Ale budou se učit 

efektivněji, když budou vědět, jak se učit. Odborné texty doporučují dodržovat zásady: [7] 

- přenášet to, co jsme se naučili i do jiných oblastí a aplikovat to; 

- prověřit kvalitu získaných vědomostí a dovedností; 

- předávat ostatním, co jsme se naučili, aby z toho měli prospěch; 

- vytvořit základnu pro organizované a plánované učení; 

- zlepšovat proces učení, aby byla věnována pozornost, jak se lidé učí a nikoliv jen 

tomu, co se učí. 

 

Křivka učení 

Křivka – obr. 3 znázorňuje, kolik času potřebuje studující k dosažení požadované úrovně 

výkonu na určitém pracovním místě nebo pro plnění určitého úkolu. Důvodem stupňovitého 

tvaru křivky je, že učící se osoby nejsou schopny soustavně zvyšovat své dovednosti nebo 

rychlost práce a potřebují přestávku pro zapamatování, utříbení znalostí.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

               Obr. 3 Křivka učení [8]                       Obr. 4 Kolísání pozornosti [8] 

 

Pozornost jak je vidět na obr. 4 během duševní činnosti má nelineární průběh, roste a kolísá. 

Dle průběhu kolísání grafu se proto doporučuje jádro sdělení umístit v prvních 15 minutách 

dané vzdělávací aktivity. Koncentraci pozornosti zvyšuje například aktivní zapojení účastníků 

do vzdělávací akce. Znalost teorie učení lze využít při navrhování rozvojových a vzdělávacích 

programů. 
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1.7 Učící se organizace 

Pojem učící se organizace zavedl Peter Michael Senge. Podstata tohoto konceptu tkví 

v myšlence, že učení je důležitým faktorem k přežití. Tento specifický druh organizace má 

systémy, které podporují učení a jeho sdílení. Získané poznatky, zkušenosti ihned 

implementuje do všech svých částí. Takto Senge definoval učící se organizace. „Organizace, 

v nichž lidé soustavně rozšiřují své schopnosti vytvářet výsledky, které si opravdu přejí, kde 

jsou pěstovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se svobodně formulují a stanovují 

kolektivní aspirace, a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně.“ [2] Klasický způsob 

myšlení předpokládá získání znalostí před zahájením určitého pracovního úkolu či uzavřením 

pracovní smlouvy. Kdežto princip učící se organizace považuje vzdělávání a rozvoj jako 

trvalou nedílnou součást pracovního úkolu. 

Disciplíny učící se organizace 

Ve své knize Pátá disciplína uvádí, že těchto pět níže popsaných disciplín vytvoří prostředí 

organizace se opravdu učit: [12] 

Osobní mistrovství – zjednodušeně to znamená být mistrem svého oboru. Osobní mistrovství 

je disciplínou soustavného prohlubování osobní vize, schopnost zaměřit se, rozvíjet trpělivost 

a objektivně vnímat skutečnost. 

Mentální modely – jsou naše představy hluboce zakořeněné předpoklady, jak vnímáme svět, 

jeho zákonitosti a součásti. Pomocí těchto modelů si pomáháme zjednodušovat okolní svět, 

abychom jej snadněji pochopili. Na základě našich mentálních modelů totiž běžně 

odhadujeme, co se může asi stát a jaké strategie a činy povedou například k vytyčeným cílům. 

Utváření společné sdílené vize – Předpokladem skutečného sdílení vizí je umění odkrývat 

společné obrazy budoucnosti. Každý člověk potřebuje vědět, proč je jeho práce svázána právě 

s danou organizací, co ho s ní spojuje a co mají společné. Získává tak pocit smysluplnosti a 

zápal pro určitou věc. Pokoušet se vizi někomu nařizovat nikam nevede. 

 

Týmové učení – podstatou této disciplíny je dialog mezi všemi členy týmu, odložit všechny 

předsudky, předpoklady a zahájit skutečné společné přemýšlení. Týmové učení má důležitý 

význam. Dokud se nedokážou učit týmy, nemůže se pak logicky učit ani celá organizace. 
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Systémové myšlení – Senge nazývá toto myšlení pátou disciplínou, protože je základem učící 

se organizace. Tento druh nám umožňuje chápat věci jako celek, dívat se na problémy 

v širších souvislostech. Toto myšlení se snaží překonat omezení našich vlastních mentálních 

modelů. Pátá disciplína se řídí jedenácti zákony, které byly odvozeny z prací mnoha autorů v 

oboru systémů. V rámci této práce uvedu jen sedm z nich: [12] 

Problémy dneška pramení z řešení v minulosti. Problémy před kterými stojíme dnes, se 

neobjevují náhodně.  Příčinou jsou řešení jiných problémů v minulosti. Důsledkem toho, že 

například policejní orgány zadrží velkou zásilku drog, tak se sníží nabídka, vzroste její cena a 

zoufalí drogově závislí začnou páchat trestnou činnost, aby získali finanční prostředky. 

Optimální vnitřní tempo růstu. Dalším zákonem je pochopení toho, že všechny přírodní 

systémy, ekosystémy počínaje přes svět zvířat až po organizace mají své optimální vnitřní 

tempo růstu. 

Když rozčtvrtíme slona, nedostaneme více slonů. Podstata tohoto zákonu tkví v pochopení 

problémů v jejich celistvosti. Detailním rozebíráním celku se nakonec budeme zabývat něčím 

jiným.  

Na nikoho nic a na nic nesvalujte vinu. Neexistuje žádný oddělený systém. Všichni jsme 

součástí jediného systému. Objeví-li se nějaké problémy, převládá v nás tendence na někoho 

či na něco svalovat vinu. Na místo toho je třeba hledat řešení. 

Léčba může bolet více než nemoc. Různá nesystémová řešení situaci jenom zhoršují, léčba 

si obvykle vyžaduje radikálnější změnu, aby bylo možné řešit jádro problémů. 

Čím silněji tlačíme, tím silněji tlačí systém zpět. Znamená to, že čím větší úsilí 

vynakládáme na zlepšení stavu, tím více dalšího úsilí je třeba. 

Není-li už produkt zajímavým, zvolíme například agresivní marketing, toto řešení přiláká 

zákazníky dočasně. Podnik to bude stát více peněz, takže aby si to vynahradil, začne šetřit 

třeba v péči o zákazníka a kvalita začne upadat, což se projeví odlivem i věrných zákazníků.  

Příčina a následek nemají těsnou návaznost v čase ani prostoru. 

Jsme zvyklí uvažovat jednoduše, spojujeme si události, které jsou v časové i prostorové 

blízkosti. Pokud se prodejcům nepodaří splnit prodejní cíle, domníváme se, že potřebujeme 

nové programy na povzbuzení. Koncept učící se organizace má řadu kritiků, kteří poukazují 

na to, že se jí zatím nepodařilo přenést do praxe. Koncept učící se organizace se stálé vyvíjí a 

hledají se nové způsoby, jak dosáhnout naplnění jejich cílů. 
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Knowledge 
management

Management znalostí (Knowledge management) 

je disciplína zabývající se řízením znalostí. Za duchovního otce 

tohoto konceptu je považován P. F. Drucker, který formuloval nástup znalostní ekonomiky 

turbulentní době. „Knowledge management se zabývá generováním, ší

společné odbornosti.“ [8] 

ného managementu znalostí jsou: 

í mají znalosti a jsou ochotni je sdílet; 

pro zjednodušení sdílení, ověřování znalostí; 

technologická infrastruktura, která umožní sdílení znalostí. 

Profesor Michael Earl na univerzitě v Oxfordu člení vývoj knowledge management 

První etapu tvoří období šedesátých let, kdy jsou

zdroj inovací a podmínka konkurenceschopnosti. Podnik, který se velmi dob

v podmínkách vzdělávání v USA, má obrovskou výhodu oproti t

znalosti nemají. V druhé etapě se vše z oblasti informačních technologií

jako management znalostí. Koncem devadesátých let se objevuje t

ňuje důležitost informačních a komunikačních technologií

intranet, portály, vyhledávací programy, diskusní fóra, systémy pro vyhledávání v

až po inteligentní informační systémy. Například společnost Hewlett - 

nowledge resource planner, které je schopné zmapovat podnikový intelektuální kapitál, 

aplikace pro znalostní plánování a jiné užitečné funkce.   

                            

                                                           Obr. 5 Vztah vzdělávaní a managementu znalostí

t, že KM není totéž co vzdělávání, ale není také něco jiného. 

managementu znalostí pro organizace pak můžou být: 
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ní zákaznického servisu díky zpětné vazbě od zákazníků

nížení fluktuace zaměstnanců díky jejich výraznějšímu zapojení do podnikových 

znalostních procesů. 

Knowledge 
management

Vzdělávání

ízením znalostí. Za duchovního otce 

stup znalostní ekonomiky 

Knowledge management se zabývá generováním, šířením, 

nowledge management (dále jen 

 znalosti chápány jako 

konkurenceschopnosti. Podnik, který se velmi dobře vyzná 

lávání v USA, má obrovskou výhodu oproti těm, které tyto 

čních technologií a vzdělávání 

jako management znalostí. Koncem devadesátých let se objevuje třetí 

čních technologií - internet a 

diskusní fóra, systémy pro vyhledávání v databázích 

 Packard nabízí řešení 

podnikový intelektuální kapitál, 

managementu znalostí [8]  

jiného.  

ů a myšlenek; 

od zákazníků, 

jšímu zapojení do podnikových 
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1.9 Proces podnikové vzdělávání 

Nejúčinnějším podnikovým vzděláváním je dobře organizované systematické vzdělávání. 

Firemní vzdělávání je dost často založeno na čtyřech základních fázích zobrazených na obr. 6 

s názvem Systém vzdělávání. 

 

               Obr. 6 Systém vzdělávání [3] 

Z obrázku 6 je patrné, že jde o opakující se cyklus, který začíná definováním potřeb 

vzdělávání. Následuje plánování vzdělávání, během kterého se řeší rozpočet, oblasti 

vzdělávání, kdo bude cílová skupina a metody školení. V třetí části probíhá realizace 

vzdělávání. Jelikož podnik musí investovat peníze, bude ho zajímat, jak se osvědčily nástroje, 

metody při vzdělávání a jaký byl celkový přínos pro podnik. Toto je úkol poslední části 

tohoto čtyřfázového modelu. 

1.9.1 Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb 

Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb spočívá v podstatě v zjištění a porovnání 

současného stavu znalostí, schopností, výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku 

s požadovanou úrovní. Zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb lze získat z: [6] 

a) celopodnikových informací (organizační analýza) - podnikové cíle, personální 

statistika, údaje o kvalitě a výkonu, informace o produktivitě, ke zjištění informací 

můžeme použít analýzu trendů a možností, práce s interními dokumenty, 

spotřebitelské průzkumy; 

b) údajů o pracovním místě - charakter pracovních činností, jako metodiku ke zjištění lze 

použít dotazník, skupinové porady; 

analýza a 
identifikace 
vzdělávacíc

h potřeb

plánování 
vzdělávání

realizace 
vzdělávání

vyhodnocen
i vzdělávání
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c) údajů o pracovníkovi – analýza na úrovni jednotlivce, k vypracování analýzy můžeme 

použít: dotazník, pozorování, kariérový plán, rozhovor, 360° zpětnou vazbu. 

1.9.2 Plánování vzdělávání 

V čtyřfázovém systému vzdělávání navazuje po analýze a identifikaci vzdělávacích potřeb 

plánování vzdělávání a s tím související tvorba plánu vzdělávání. Každý plán vzdělávání by 

měl odpovědět na otázky: Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? Vzděláváním by měli 

účastníci získat nové znalosti a vědomostí a mělo by dojít ke zkvalitnění stávajících 

informací. Komu? Tzn., jaká bude cílová skupina, aby účastníci měli přibližně stejné 

vědomosti i schopnosti. Jakými metodami a technikami se dá vzdělávání realizovat? Kým? 

Kdy a v rámci jakého období se uskuteční. Bude se opakovat nebo bude jednorázové? Na 

jakém místě bude vzdělávání probíhat, zdali uvnitř organizace nebo mimo ni. S jakými 

náklady? Jak budeme hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost vzdělávacích programů? 

1.9.3 Realizace podnikového vzdělávání 

Tato část vzdělávacího cyklu zajišťuje především organizační náležitosti. Jde především o 

zajištění dopravy a ubytování, včasné informování účastníků školení, uzavření smluv např. 

s dodavateli vzdělávání, obstarání dostatečného množství studijního materiálu apod. 

Fázi realizace ovlivňuje několik faktorů. Jsou to především: [13] 

- účastníci, cíle, motivace, metody vzdělávání a lektoři. 

Prvkem vnitropodnikové vzdělávání, kterému náleží vzdělávací akce, jsou zaměstnanci 

podniku. Každý člověk má jiné vlastnosti a proto i styl učení. Někdo upřednostňuje praktická 

cvičení, jiný se učí diskuzí apod.  

Záměr i cíl kurzu by měl být v souladu se strategií podniku. Cíle by měli být co nejpřesněji 

specifikovány. Doporučuji použití zásady SMART, tj. S-srozumitelně vyjádřený, M-

měřitelný, A-akceptovatelný, R-reálný, T- terminovaný. 

Lektor – hraje významnou roli, jeho znalosti a osobnostní rysy jsou významným 

předpokladem úspěšného vzdělávání.  U kvalitních lektorů převládají charakteristiky jako: 



15 
 

- vysoká úroveň interpersonálních dovedností, umějí dobře naslouchat a cílit správně 

otázky, mají nefalšovaný zájem o lidi, jsou trpěliví, vnímaví, přátelští, oceňují potřebu 

dobrého plánování a přípravy. 

Při realizaci vnitropodnikového vzdělávání je vhodné zohlednit všechny tyto faktory. 

1.9.4 Vyhodnocení firemního vzdělávání 

V odborné literatuře je popsáno několik modelů vyhodnocování vzdělávání, avšak konkrétní 

postupy, jejichž prostřednictvím by mohly být použity v praxi, jsou až na pár výjimek 

nedostatečně rozpracovány. V této kapitole uvedu pět teoretických přístupů, které se dají 

použít při vyhodnocení podnikového vzdělávání. 

1.9.4.1 Kirkpatrickův model hodnocení vzdělávání 

Metoda představená Donaldem Kirkpatrickem je způsob, který nám dovoluje analyzovat celý 

proces vzdělávání. Metoda je rozdělena do 4 fází. [18] 

V první fázi často označované jak fáze reakce se měří, jak student reaguje na proces 

vzdělávání. Reakce je nejčastěji měřena prostřednictvím dotazníku. Pokud výsledky 

dotazníkového šetření na dané školení prokazují negativní reakce, není školení schopné 

uspokojit jejich potřeby. Měříme zde spokojenost zúčastněných. Spokojenost totiž úzce 

souvisí s motivací, která je důležitá v procesu vzdělávání.  

Druhá část – vzdělávání, představuje okamžik, kdy student mění své názory, postoje, 

zdokonaluje vědomosti a zvyšuje dovednosti jako výsledek docházky v rámci vzdělávacího 

programu. Zde se nabízí otázka: Naučil se žák vůbec něco? Které vědomosti byly získány? 

Jaké názory byly změněny? Jaké dovednosti se zlepšily, nebo byly rozšířeny? Hodnocení se 

provádí porovnáním vstupního testu před zahájením školení a výstupního testu po skončení 

daného vyučovacího procesu, nebo i pozorováním studentů. Tak jednoduše zjistíme nárůst 

nově naučených vědomostí. Třetí fázi Kikrpatrick nazval stupněm změnou chování. V této 

části měříme, zdali studenti využívají nové dovednosti a znalosti. 

Poslední - čtvrtá fáze zkoumá dopad např. na podnik při dosažení cíle ve vzdělání. To 

znamená, že se zjišťuje, jak moc přispěly vzdělávací programy k růstu výkonnosti organizace 

v porovnání s výchozím stavem. 
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1.9.4.2 Simmondsův model tří kroků 

David Simmonds  vytvořil model, který skládá jen z vyhodnocení vzdělávání ve třech 

oblastech. [13] 

1. Interní validace – cílem je zjistit, zda vzdělávání v podniku dosáhlo všech vytyčených cílů, 

které jsou cíleny především na změny chování. Jedná se tedy o posouzení kvality 

vzdělávacího programu. 

2. Externí validace – účelem je zjistit, zda požadované cíle ve změně chování jsou realistické 

a sestaveny na základě identifikace vzdělávacích potřeb podniku. 

3. Evaluace – v tomto případě se jedná o zhodnocení celého vzdělávacího systému v 

sociálních, tak i v ekonomických kategoriích. Jde o hodnocení kvality a dopadu vzdělávacího 

programu s cílem zvýšení celkového přínosu pro organizaci. 

1.9.4.3 360 stupňová zpětná vazba 

Je metoda vícenásobného hodnocení. Hodnocený získává informace od celého okolí lidí. 

(proto 360 stupňů). Podniky si dost často tuto metodu pro své potřeby upravují. U 

hodnoceného může proběhnout 360 stupňové hodnocení, ale i 270°, nebo naopak 540° - dle 

počtu hodnotitelů. Nejpoužívanějším nástrojem pro sběr dat pro získání 360 stupňové zpětné 

vazby jsou dotazníky. Hodnotitelem může být kolega, zákazník, nadřízený, dodavatel, 

podřízený, pokud s hodnoceným přicházejí do kontaktu. Obrázek 7 zobrazuje princip této 

metody. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Obr.7 360° zpětná vazba [3] 

 

Kolega Y Dodavatel 

Kolega X Zákazník 

Podřízený 

Nadřízený 

Hodnocený 
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Role třistašedesátistupňové zpětné vazby ve vyhodnocování podnikového vzdělávání 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba v procesu monitorování a vyhodnocování vzdělání 

v podniku hraje roli zejména proto, neboť učí všechny o důležitosti zpětné vazby. Zpětná 

vazba pomáhá všem zúčastněným k lepšímu pochopení. Tato metoda přispívá k volnějšímu 

toku informací, pojmenování problémů v podniku, motivuje i dochází k větší otevřenosti mezi 

kolegy. 

Výsledkem jsou informace, které mohou posloužit jako podklad pro strategii firemního 

vzdělávání. Hodnocený si na základě nových informací uvědomí, kde jsou jeho nedostatky, 

kde má slabé stránky, v jakých oblastech by se měl vzdělávat a dál rozvíjet. Hodnotitel na 

oplátku může získat obrázek o tom, jak funguje současná strategie vzdělávání.  

 

1.9.4.4 Hodnocení investic jako způsoby hodnocení vzdělávání 

Někteří autoři doporučují k hodnocení vzdělávání použít metody, které se běžně používají k 

hodnocení investic. Problém muže nastat při zjištění přínosu vzdělávání.  

Metoda rentability (výnosnosti)investic [13] 

ROI =
ří   ě á á í č  á   ě á á í  č

á   ě á á í  č
 × 100 

Doba návratnosti [13] 

DN = 
á   ě á á í  č

č í    č
 

Pro zjištění přínosu vzdělávání v Kč je doporučeno sledovat například tyto ukazatele: [13] 

- zvýšení pracovní morálky; 

- pokles stížností externích i interních zákazníků; 

- redukce počtu chyb/zmetků; 

-  snížení počtů externích konzultantů; 

- snížení počtů pracovních úrazů. 
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1.9.4.5 Hamblinův pětiúrovňový model vyhodnocení vzdělávání 

Hodnocení vzdělávání prostřednictvím pětiúrovňového modelu: [13]  

První úroveň – reakce školených osob na užitečnost vzdělávání. Hodnocení lektora, tématu 

vzdělávání apod. Mezi klíčové faktory, které ovlivňují pocity účastníků patří: 

- přirozené a komfortní prostředí; 

- podpora zábavného a hravého prostředí; 

- snížení obav, stresu účastníků; 

- podpora různých učebních stylů; 

- ukázka práce, postupu. 

Druhá úroveň – hodnocení poznatků spočívající v zjištění, čemu se školené osoby naučily. 

Měříme efektivitu vzdělávání. 

Třetí úroveň – hodnocení pracovního chování. Hodnotíme absolventy, zdali nově získané 

poznatky zvyšují pracovní výkon. 

Čtvrtá úroveň – hodnocení na úrovni organizační jednotky. Vyhodnocení se opírá o zlepšení 

produktivity, kvality, zvýšení prodeje zapříčiněné vzděláváním na úrovni oddělení. 

Pátá úroveň – vyhodnocení konečné hodnoty se zaměřuje na zjištění, jaký užitek má ze 

vzdělávání podnik. Například, zdali se zvýšila ziskovost podniku. 

Tento model je už od pohledu velmi podobný čtyřúrovňovému modelu hodnocení vzdělávání 

dle Kirkpatricka. V podstatě se Hamblinův pětiúrovňový model liší tím, že má o jednu úroveň 

více. 
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1.10 Metody vzdělávání 

„Metoda vzdělávání je postup k určitému cíli, je spojena s naplňováním stanovených cílů, 

s optimálním zvládnutím obsahu vzdělávání a realizuje se v rámci dané vzdělávací formy a za 

určitých výukových podmínek.“ Existuje řada kritérií, podle kterých se člení metody 

vzdělávání. [3] 

Rozdělení metod dle místa vzdělávání: [9] 

A. metody vzdělávání na pracovišti - na konkrétním pracovním místě nebo při 

vykonávání pracovních úkolů (instruktáž, rotace práce, asistování, koučování, 

mentorování pracovní porady, counselling) 

 

B. metody mimo pracoviště (přednáška, seminář, workshop, skupinová diskuze, 

diagnosticko – výcvikový program (assesment centre), outdoor trénink) 

 

1.10.1 Metody vzdělávání na pracovišti 

Instruktáž při výkonu práce 

Jde o zácvik nového pracovníka zkušenějším kolegou, či nadřízeným, který předvede 

pracovní postup. Školený si pozorováním a vyzkoušením osvojí práci. Výhodou této metody 

je rychlý zácvik a vytvoření pozitivního vztahu mezi oběma zaměstnanci. 

Rotace práce (cross training) je metoda vzdělávání, při níž školený pracovník plní úkoly 

v různých částech podniku. Tohoto postupu se nejčastěji využívá u uchazeče, který je určen 

do vedoucí funkce. Pracovník poznává komplexněji fungování podniku. Nevýhodou je, že 

pracovník nemusí uspět na každém pracovišti, což může podrýt jeho sebevědomí.  

Counselling 

Je také metoda vzdělávání na pracovišti. Přesný překlad znamená poradenství. Podstatou této 

metody je konzultování mezi vzdělavatelem a studujícím. Counselling staví studujícího a 

vzdělavatele na stejnou úroveň. Školený zaměstnanec se vyjadřuje k problémům své práce i 

procesu školení, předkládá vlastní návrhy řešení problémů a školitel tak dostává zpětnou 

vazbu. [9] 
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Asistování 

Školený pracovník je pod dohledem zkušenějšího kolegy, kterému pomáhá při plnění 

pracovních povinností a postupně se od něj učí pracovním postupům a pracovnímu jednání. 

Výhodou je neustálé působení školitele na školeného s důrazem na praktické získání 

potřebných dovedností. 

Mentorování (Mentoring)  

Podstatou mentorování je podpora jedné osoby (mentee) druhou (mentor). Mentor je obvykle 

starší spolupracovník, který má zkušenosti a odbornost takovou, že může napomáhat a radit 

svým méně zkušeným kolegům. Mentor pomáhá svému svěřenci poznat lépe sebe sama, svůj 

potenciál a své schopnosti. [9] 

Mentoring lze definovat jako „příležitostnou pomoc jednoho člověka jinému při 

uskutečňování významných změn ve znalostech, v práci nebo myšlení“.[9] 

Mentoři poskytují lidem: 

 radu, jak vypracovat svůj plán vzdělávání; 

 informace o firmě „jak to tu chodí“; 

 pomoc při projektech - snaží se je postrčit správným směrem; 

 informace o tom jak získat znalosti a dovednosti pro vykonávání nové práce; 

 je jakýmsi přítelem, s kterým mohou svěřenci mluvit o svých cílech, starostech a který 

je ochoten naslouchat. 

Mentoring lze i definovat jako metodu pomoci lidem při učení. Na rozdíl od koučování, které 

je poměrně direktivním nástrojem zvyšování schopností lidí. 

Koučování (Coaching) 

Coaching je dlouhodobé vysvětlování, delegování a kontrolování výkonu pracovníka ze 

strany kouče. 

Úkoly koučování: [9] 

- zabezpečení toho, aby si lidé uvědomovali, jaký je jejich pracovní výkon; 

- kontrolované úkolování poskytuje příležitost školiteli správně nasměrovat pracovníka, 

aby uspokojivě dokončil svěřený úkol; 
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- zdůrazňování důležitosti a delegování vzdělání; 

- podněcování lidí, aby se zabývali složitými problémy a tím, jak s nimi zacházet. 

Pracovní porady lze také považovat za metodu vzdělávání. Účastníci porady se seznamují 

s problémy, diskutují tváří v tvář, vyměňují si zkušenosti a získávají nové informace. 

1.10.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Přednáška je přednes informací. Jde o jednostranný tok informací přijímanými účastníky 

přednášky. Přednáška má své kořeny ve středověku, kdy knihy byly vzácné a drahé. Umění 

přednášky a možnost předat tak velké množství znalostí posluchačům, lze považovat 

z hlediska nákladů za velmi efektivní metodu. [4] 

Předpokladem dobré přednášky je schopnost přednášejícího odhadnout vlastnosti posluchače 

a přizpůsobit tomu rychlost přednášení, použitou terminologii a podpůrný materiál.[4] 

Případové studie 

Podstatou je vyřešení skutečného nebo smyšleného podnikového problému. Účastníci 

vzdělávání nebo malé skupinky problém studují, snaží se ho charakterizovat, navrhnout 

postup k vyřešení problému. [9] 

Workshop  
 Je seminář, diskusní jednání kde se sejdou lidé, kteří mají už nějaké odborné znalosti. 

Workshop není vhodný pro začátečníky, slouží spíše pro prohlubování znalostí.  

Brainstorming 

Je stejně jako workshop formou případové studie. Tato technika má za úkol vytvoření co 

největšího počtu nápadů k řešení daného problému. Stěžejní myšlenkou této metody je 

předpoklad, že lidé ve skupině na základě podnětů ostatních vytvoří více myšlenek a nápadů 

než by vymysleli sami. Každý z účastníků je vyzván, aby vyřešil zadaný problém. Po 

předložení návrhů probíhá diskuze na jednotlivé způsoby řešení problémů a hledá se 

optimální návrh. Podmínky brainstormingu jsou bez žádného hodnocení vše zapisovat a 

uvolněná atmosféra.  Nekomentování nápadů je důležité, neboť i ten nejhloupější nápad může 

být zdrojem inspirace pro druhého. Toto je velmi účinná metoda přinášející velké množství 

nových nápadů a myšlenek. Nevýhodou je, že účastníci se bojí vyslovit své jedinečné 

myšlenky z důvodů obavy z hodnocení. [10] 
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E-learning 

E-learning je výuka s využitím počítačové techniky a internetu. Obsah vzdělávání lze 

poskytovat prostřednictvím, videoklipů, Power pointu, souborů ve formátu pdf, odkazů na 

webové stránky, vzdělávacích fór.  Důraz při tomto vzdělávání je zaměřen na samostatné 

studium-vzdělávající se osoby mají pod kontrolou intenzitu svého vzdělávání.  

Technologie e-learningu 

Hlavními částmi je: [2] 

 Systém řízení vzdělávání - poskytuje uživateli přístup k různým procesům vzdělávání 

a umožňuje, aby docházelo k samostatnému a vlastním tempem probíhajícímu 

vzdělávání. 

 Systém řízení obsahu vzdělávání- systém psaní přípravy na kurz nebo program pro 

vytváření souboru předmětu nebo modulu vzdělávání. 

 Portály vzdělávání- místo, které umožní studentům nalézt učivo.  

Doporučená skladba e – learningu je zobrazena na obr. číslo 8. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

                                                 Obr. 8 Skladba e – learningu [2] 

E-learning má několik výhod i nevýhod. Výhodou e-learningu je možnost v krátkém časovém 

úseku vzdělávat velké množství lidí. Dalším důležitým faktem je odstranění subjektivního 
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hlediska školitele při hodnocení školeného. Standardizuje jak kvalitu poskytovaných 

informací, tak postup při jejich ověřování. Zvyšuje aktivitu studujícího, přestává být jen 

posluchačem, musí informace vyhledávat apod. I jeho bezbariérový přístup např. umožňuje 

získat znalosti lidem z různých míst a v jiném čase. Snižuje také náklady na účastníka, 

například není třeba nákladů na cestování, ubytování aj. Firma IBM ušetřila používáním e-

learningu 40 až 60% výdajů na vzdělávání. Nevýhodou je, že vyžaduje určitou počítačovou 

gramotnost, je to převážně individualistické vzdělávání. Postrádá možnost přímé výměny 

poznatků s ostatníma i možnost diskutovat o tématu. Volnost, kterou e-learning poskytuje, 

může vést k tomu, že školený poleví v tempu. Výčet všech těchto výhod i nevýhod, je 

samozřejmě pak závislý na konkrétním řešení.  

1.11 Náklady na vzdělávání 

Podnik vždy musí řešit otázku stanovení nákladů na vzdělávání v podniku, je nutné se 

rozhodnout, do jakých podrobností by měla organizace vůbec jít. Literatura doporučuje 

kalkulovat s těmito náklady: [13] 

- přímé osobní náklady na účastníky, výhody poskytované zaměstnavatelem, cestovní 

výdaje a stravné, 

- náklady spojené s analýzou vzdělávacích potřeb, 

- náklady na vývoj vzdělávacích programů, 

- náklady související s ubytováním, pronájmem prostor a potřebné techniky, 

- náklady, které souvisí s procesem vyhodnocování, 

- náklady na přípravu a kopírování materiálů, 

- náklady na lektory. 

Dále je možné brát v potaz alternativní náklady (náklady obětovaných příležitostí), které by 

bylo možné použít na jiné aktivity, pokud by se vzdělávání nerealizovalo a administrativní 

náklady spojené se vzdělávacím programem. 

Výhodou sledování nákladů je možnost odhadnutí, která fáze vzdělávacího procesu stojí 

nejvíce finančních prostředků. Zjištěné náklady nám pak mohou být užitečné i do budoucna, 

jako podklad pro zjištění efektivnosti investic do vzdělávání. 
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2. Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Společnost Tieto je přední severoevropská společnost. Předmětem obchodní činnosti firmy 

je poskytování služeb v oblasti IT, poradenství, výzkumu a vývoje. S téměř 18 000 

odborníky je jedna z největších poskytovatelů IT služeb v severní Evropě. Tieto působí v 

téměř 30 zemích světa - Bělorusko, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, 

Estonsko, Indie, Indonésie, Itálie, Kanada a další. Hlavními trhy jsou země severní Evropy, 

Rusko a Polsko. 

Do podvědomí českých občanů vstoupila firma v roce 2000, kdy vstoupila společnost, v té 

době pod názvem TietoEnator, do Čech odkoupením firmy ISS a. s. V roce 2002 převzala 

ostravskou firmu Sykora s. r. o. Nyní je česká pobočka v Ostravě s více než 1 962 specialisty 

největším zaměstnavatelem v oblasti poskytování IT v Moravskoslezském kraji a jedním z 

největších v České republice. Jedním z důvodů proč si společnost vybrala právě město 

Ostrava, je přítomnost Vysoké školy báňské, se kterou společnost úspěšně spolupracuje. V 

rámci této spolupráce se podnik snaží sdílet zkušenosti v oblasti informačních technologií se 

studenty.  

 

Zákazníci společnosti pocházejí z těchto odvětví: 

•  Telekomunikace a média  
•  Finanční služby  
•  Automobilový průmysl  
•  Energetika  
•  Dřevozpracující průmysl  
•  Zdravotnictví a sociální péče  
•  Průmyslová výroba a služby  
•  Obchod a logistika  
•  Veřejná zpráva 

 

Jednou z klíčových zásad firmy je péče o vlastní zaměstnance. Práce ve společnosti Tieto 

by měla být příjemná a obohacující. Svým zaměstnancům nabízí možnost osobního i 

profesního růstu. Cílem je poskytnout jim zajímavou práci a úkoly v bezpečném prostředí. 

Nástroj Success for people vytváří podmínky v podniku otevřeného prostředí mezi manažery 

a zaměstnanci a podporuje osobní rozvoj.  

Organizace podporuje preventivní přístup k environmentálním problémům. Tieto je držitelem 

certifikátů norem jakosti od roku 2004 držitelem certifikátu ISO 14001. Toto je mezinárodní 

norma, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Základním 
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záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování, identifikace 

všech možných firemních aktivit, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak 

může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody, které přispívají ke 

snižování dopadů na životní prostředí.  

 
Organizace Tieto poskytuje služby, výzkum a vývoj poradenství v oblasti IT pro tyto odvětví: 
 

- IT služby finanční sektor;  

- IT služby pro oblast zdravotnictví a sociální péče;  

- IT služby pro veřejnou správu, výrobu, maloobchod, obchod a logistiku;  

- IT služby pro lesní průmysl a energetiku. 

V  oblasti finančního sektoru společnost nabízí řešení pro kapitálové trhy obzvláště nástroje k 

řízení investic. V bankovnictví jsou v nabídce společnosti řešení plateb, karet, správy peněz. 

Také nástroje správy půjček a vymáhání pohledávek. Od Společnosti Tieto České spořitelna 

využívá řešení pro elektronickou fakturaci -FAKTURA24. Jedním z důležitých pilířů 

v prostředí zdravotnictví a sociální péče, na nichž Tieto staví své projekty, je nemocniční 

informační systém iMedOne. Jedná se o moderní systém, který si vybralo více než 200 

nemocnic v Německu. Pro veřejnou správu řešení pro práci s elektronickým spisem nebo 

řešení Future Office pro centralizovanou správu dokumentů, podpory týmové práce, 

komunikace či intranetu. Pro většinu oblastí pak nabízí nástroje pro řízení datové kvality. 

2.1 Historie společnosti 

Na obrázku 10 je stručně zobrazen historický vývoj společnosti Tieto. 

 

         Obr. č. 10 - Historie společnosti od roku 1968-2009 [20] 

 

Společnost Tieto vznikla ve finském Espoo v roce 1968. V začátcích zajišťovala vývoj a 

údržbu IT systémů především pro finskou Union Bank. Portfolio zákazníků v 70. letech rostlo 

a firma postupně rozšířila své zaměření ze sálových počítačů a softwaru i na osobní počítače a 
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vývoj IT systémů. Švédská společnost Enator vznikla v roce 1995 a rychle posílila díky 

akvizicím. Společnost získala nadpoloviční počet akcií ve stockholmské konzultační firmě 

Programmera. Dále převzala dvě malé IT společnosti- norský Kvatro Telecom a německý 

SoftProjekt. V dubnu 1999 společnost Enator koupila dánský NetDesign. Finská korporace 

Tieto a švédská společnost Enator se spojily roku 1999 a vznikl tak TietoEnator. V 2009 roce 

došlo ke změně názvu společnosti z TietoEnator na Tieto z důvodu zjednodušení výslovnosti 

a lepšího zapamatování. 

2.2 Demografická struktura firmy 

 
Graf č. 1 Počet zaměstnanců od roku 2007 do roku 2011 
 

 
 
           Zdroj: interních materiál firmy 

Z grafu 1 lze vidět výrazný nárůst zaměstnanců od roku 2007 až do roku 2011. Zatímco v 

roce 2007 zaměstnávala společnost Tieto 1127 zaměstnanců, v roce 2011 to už je 1962 

zaměstnanců. V rozmezí čtyř let došlo k nárůstu o 835 zaměstnanců. Společnost počítá s tím, 

že v příštích letech zvýší počet svých pracovníků na 2200. Letos chce dosáhnout 2000 

zaměstnanců. Firma nabírá ročně 300 lidí.  

 
Graf č. 2 - Věková struktura zaměstnanců     Graf č. 3- Struktura zaměstnanců dle pohlaví 
 

                           
  

       Zdroj: interních materiál firmy                                         
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Z grafu číslo 2 je patrné, že nejpočetnější skupinou ve společnosti jsou mladí lidé ve věku 25-

29 let z 36,34% z celkového počtu zaměstnanců. O druhé místo se dělí věková skupina ve 

věkovém rozmezí 30 až 34 let s 27,98%.  Je tedy hned jasné, že téměř 65% zaměstnanců 

firmy jsou mladí lidé ve věku 25 až 34 let. V druhém grafu č. 3 je vidět, že z celkového počtu 

zaměstnanců pracuje v současné době ve společnosti Tieto 86,65% mužů, zbytek 13, 35% 

tvoří ženy. Ve společnosti je tedy převaha mužského pohlaví. Tento nepoměr je zapříčiněn 

především tím, že obchodní činností společnosti je IT. IT jako technický obor je převážně 

doménou mužů. 
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3. Zhodnocení současného stavu vnitropodnikového vzdělávání 

3.1 Struktura personálního oddělení v Tieto Czech 

Personální oddělení v Tieto Czech je rozděleno na 5 hlavních jednotek, více na obrázku 11 

níže. Činnosti související se vzděláváním v podniku patří do kompetencí jednotky Vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců. Cílem této skupiny je organizování externího i interního vzdělávání 

v podniku. Organizování jazykových kurzů, technických školení, vyhodnocování vzdělávání. 

Na obrázku níže je zobrazena struktura lidských zdrojů ve společnosti. 

 

        Obr. 11 Organizační uspořádání oddělení lidských zdrojů v Tieto 

                                      Zdroj: interní materiál firmy                                           
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3.2 Vnitropodnikové vzdělávání v organizaci 

Společnost Tieto Czech má v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců zavedený systém, 

který je podrobně popsán v jejich podnikových normách.  

Účelem interního vzdělávání je prostřednictvím podnikových lektorů a různých nástrojů 

rozvíjet dovednosti a znalosti zaměstnanců společnosti tak, aby mohli efektivně plnit svou 

funkci. Uspokojit tedy různé typy požadavků organizačních úrovní podniku tím, že podpoří 

rozvoj jednotlivých schopností a dovedností lidí. Zajistit profesní růst každého zaměstnance 

ke spokojenosti a výhodě zákazníků Tieta. Na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců klade 

společnost organizace velký důraz. Nesoustředí se jen na technické znalosti, ale také na rozvoj 

osobních dovedností, podporu manažerského vzdělávání a kariérní růst.  

Vzdělávání zaměstnanců probíhá už vlastně během prvních dvou dnů, kdy se každý nový 

zaměstnanec seznámí se strukturou společnosti, vnitřními procesy a bezpečnostními pravidly. 

Poté následuje tří měsíční adaptační program, který zaměstnance připraví pro plnohodnotnou 

práci v oboru IT. Rovněž tak na něj navazuje tvorba individuálního vzdělávacího plánu a 

vyhledávání možných kariérních příležitostí. Samozřejmostí je také podpora předávání 

znalostí a dovedností uvnitř firmy zkušenými kolegy. 

Organizace také spolupracuje se studenty Vysoké školy báňské hlavně v oblasti IT. Podílí se 

například na konzultacích diplomových prací, organizuje studentské praxe, pořádá prezentace 

a podporuje univerzitní konference. Letošní průzkum mezi univerzitními studenty ukázal, že 

Tieto je atraktivnějším zaměstnavatelem v oblasti IT v rámci celé České republiky. [25] 

Politika rozvoje a vzdělávání ve společnosti vychází z korporátní strategie, která je dále 

rozpracována na nižší úrovně jak na obrázku č. 12 

 

Obr. č. 12 - Politika rozvoje a vzdělávání 

Zdroj: vlastní zpracování 
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           Graf č. 5 Tréninky               

    Zdroj: interní materiály 
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3.3 Proces vzdělávání ve společnosti 

Vzdělávání ve společnosti Tieto Czech je založeno na pětifázovém modelu uvedeném 

podrobněji na obrázku číslo 13 s názvem Systém vzdělávání v podniku Tieto Czech. Tento 

koloběh začíná analýzou vzdělávacích potřeb a končí hodnocením přínosů vzdělávání.  

 

                      Obr. 13 Systém vzdělávání v podniku Tieto Czech 

                                   Zdroj: interní materiál firmy 

 

3.3.1 Analýza vzdělávacích potřeb  
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3.3.2 Návrh řešení 

Potřeby vzdělávání jsou doručeny odpovědnému oddělení, tedy oddělení vzdělávání a 

rozvoje, jež má na starost vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Pracovník tohoto oddělení začne 

hledat řešení, které povede k uspokojení vzdělávacích potřeb ve společnosti. Navrhne plán 

vzdělávání. V opačném případě využije nabídky externí vzdělávací organizace a vybírá tak 

nejvhodnějšího dodavatele.  

3.3.3 Realizace školení 

Třetí částí pětifázového modelu je samotná realizace školení. Oddělení vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců (dále jen oddělení VRZ) publikuje kurz na webových stránkách podnikové 

univerzity. Rozesílá pozvánky účastníkům vzdělávání.  

3.3.4 Posouzení 

Zjištění úrovně daného školení a spokojenosti účastníků s kurzem v podniku se provádí 

prostřednictvím dotazníku. Dotazník je vyplněn účastníky školení po jeho skončení. Pro 

všechny kurzy se používá stejná šablona pro dotazování. Obsahuje otevřené a uzavřené 

otázky. Na uzavřené otázky se odpovídá v rozmezí jedna až pět. Přičemž nejlepší známka je 

pět. V tomto dotazníku je hodnocen také interní lektor. Je zjišťováno, zdali informace od 

lektora byly jasné a srozumitelné, zdali interní lektor bych ochoten odpovědět na všechny 

otázky týkající se školení, byl-li řádně připraven apod. Hodnocení interního lektora je také 

v rozmezí jedna až pět, přičemž nejlepší možná dosažitelné skóre je pět. 

 

3.3.5 Vyhodnocení 

Vyhodnocení efektivity vzdělávání je zaměřeno především na prokazatelné výsledky z praxe. 

V případě externích školení se jedná o získání certifikace účastníků. Společnost v současné 

době zamýšlí, jak dále uplatňovat principy hodnocení efektivity vzdělávání v praxi a jak 

hodnotit především dopad dalšího vzdělávání na zlepšování znalostí a dovedností pracovníků. 
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3.5 Program pro vyhledávání a rozvoj talentovaných zaměstnanců 

Účel tohoto projektu je vyhledávání a rozvoj talentovaných zaměstnanců, kteří mají potenciál 

stát se manažery. Do programu jsou nominování zaměstnanci svými podřízenými, nebo se 

může pracovník přihlásit i sám se schválením svého nadřízeného. Přihlásit se mohou 

zaměstnanci pracující ve společnosti déle než jeden rok. Po přihlášení zaměstnanců probíhá 

individuální a skupinové hodnocení. 

Individuální hodnocení zahrnuje: 

- pohovory s psycholožkou;  

- MBTI test, jež vytvořily psycholožky Katharine Cook Briggs a Isabel Briggs Myer, 

umožňuje vytvořit šestnáct různých typů osobností. Každý typ osobnosti má 

specifické charakteristiky. Po vyhodnocení testu jsme přiřazeni podle našich 

dominantních vlastností k jednomu z typů osobnosti, ze kterého vyplívají naše 

pravděpodobné povahové rysy. Pravděpodobná znalost našich povahových vlastností 

umožní posuzovateli rozhodnout, zdali jsme vhodní do programu. 

-  hodnocení pomocí 180° vazby. V tomto případě se provádí posouzení vhodnosti 

nominovaného zaměstnance do programu Vyhledávání a rozvoje talentovaných 

zaměstnanců. Hodnocení se účastní nominovaný zaměstnanec, jeho přímý nadřízený a 

psycholog, proto 180° . Tato metoda vychází ze zásad 360 stupňové zpětné vazby, 

kterou jsem důkladně popsal v teoretické části mé diplomové práce. 

 

Skupinové hodnocení má podobu několikadenního výjezdu, na kterém účastníci plní různé 

úkoly jako soutěže, prezentace, taktické hry. 

Účastníci jsou po celou dobu pod dohledem psychologů. Po absolvování skupinového 

assessmentu je úspěšným uchazečům vypracován individuální vzdělávací plán.  

Vytvoření individuálního vzdělávacího plánu má pro účastníky programu znamenat začátek 

vzdělávání se. Vzdělávání probíhá formou e-learningu, samostudia, navštěvováním interních, 

ale i externích seminářů. 
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Interní semináře pokrývají především: 

- pracovní právo; 

- finance a controlling;  

- HR procesy;  

- oblast kvality a interních procesů.  

Poslední fáze programu obsahuje předání, prezentace a obhajobu konkrétního projektu-

úkolu. Úspěšní absolventi jsou nominováni do manažerských postů. 

3.6 Sběr dat 

Sběr dat potřebných pro zhodnocení vnitropodnikového vzdělávání jsem získal studiem 

podnikových materiálů a ústních informací, které mi na opakovaných setkáních poskytl 

odpovědný člověk z oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Jako další zdroje k získání 

cenných informací o systému vzdělávání v podniku mi posloužily rozhovory se zaměstnanci 

a aktivní účast při některých vzdělávacích akcích ve firmě. Při rozhovorech se zaměstnanci, 

jsem se ptal na jednoduché otázky typu, co se jim líbí, či nelíbí na stávajícím systému 

vzdělávání, co by chtěli změnit apod. 

3.7 Silné a slabé místa oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti 

 
Silné místa společnosti v oblasti vzdělávání spatřuji především: 
 

- v tom, že zaměstnanci mají jasnou představu o možnostech vzdělání a rozvoje;  

- ve spolupráci s Vysokou školou báňskou; 

- dostatečné kvalifikovanosti interních lektorů; 

- firemní kultuře, která zaměstnance podporuje k tomu, aby se učili a rozvíjeli; 

-  v úspěšnosti působení společnosti na trhu a z toho vyplívající i dostatečné množství 

prostředků na podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců; 

- v silné marketingové podpoře podniku vnitropodnikového vzdělávání. 
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Slabé místa spatřuji především v těchto oblastech z důvodů: 

Absence zaměstnanců z oddělení rozvoje a vzdělávání na vzdělávacích akcích jako 

nástroj kontroly. Těžko může pracovník lidských zdrojů posoudit úroveň vědomostí, 

znalostí všech interních lektorů poskytujících školení, ale co se týče průběhu školení jako je 

prezentace informací, dodržení doby školení apod., to by personální zaměstnanec měl být 

objektivně schopen posoudit. Nutno konstatovat, že o tomto nedostatku už oddělení 

vzdělávání a rozvoje v podniku ví a chystá nápravu. 

Problematická se mi také jeví fáze označovaná v pětifázovém modelu vzdělávání v podniku 

jako posouzení, viz obrázek 13 na straně 31.  Společnost zde provádí posuzování kvality 

vzdělávání prostřednictvím dotazníku na úrovni spokojenosti účastníků. Často jsem se totiž 

při diskuzi se zaměstnanci setkal s negativními reakcemi, obzvláště při technických 

školeních, kdy si méně zběhlí studenti v dané problematice stěžovali, že úroveň kurzu byla 

tak vysoká, že ji vůbec nerozuměli. Je možné, že dotazník měří spokojenost účastníků 

nedostatečně a oddělení VRZ o této skutečnosti pak ani neví. 

Spokojenost účastníků se školením v žádném případě nedává vedení podniku záruku 

úspěšnosti vzdělávacího programu. Proto se pokusím vytvořit model pro hodnocení 

vzdělávacích aktivit. 

Někteří zaměstnanci mi také sdělili, že by se rádi účastnili i jiných školení, ale nemohou. 

Pokud dovednosti z dané vzdělávací akce nejsou přímo potřebné pro jejich práci, nemohou se 

školení účastnit. Některým zaměstnancům v podniku se tento stav nelíbí.  

Další často veřejně přiznávanou skutečností je, že zaměstnanci než aby pracovali, tak jdou 

na školení, i když o něj ve skutečnosti vůbec nemají zájem a téměř celý čas školení věnují 

osobním zájmům na internetu. (Jelikož jde o výuku technických znalostí, kde je potřeba i 

internetu, nelze to řešit odpojením od sítě.) Toto riziko by mohla společnost eliminovat už při 

výběru uchazeče. Konkrétně tak, že nebude nabízet pracovní smlouvu těm uchazečům, u 

kterých je zjevné, že o vzdělávání a rozvoj nemají zájem.  

Špatný chronologický sled vzdělávacích akcí. Účastníci školení si dost často stěžovali i na 

nesprávné pořadí jednotlivých technických školení. Zaměstnanec se prvně účastnil školení na 

OS Unix pro pokročilé uživatele, až potom následoval kurz na OS Unix pro začátečníky.  

Všechny tyto nedostatky můžou zapříčit neefektivní podnikové vzdělávání. 
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3.8 Výhody, nevýhody interního vzdělávání oproti externímu 

Velkým trendem ve velkých podnicích je v posledních letech vzdělávání zaměstnanců. Firma 

může školení provádět sama, nebo může využít služeb externích dodavatelů. Pokusím se 

vysvětlit, jaké výhody či nevýhody poskytuje interní vzdělávání oproti externímu vzdělávání 

ve společnosti Tieto. 

 První skutečností vnitropodnikového vzdělávání v Tieto je, že účastníci interních školení 

nemají žádné potvrzení o absolvování daného školení. Z pohledu zaměstnance lze toto 

považovat za nevýhodu interního vzdělávání. Absolvent nemá možnost doložit certifikát, 

který potvrzuje jeho vyšší kvalifikaci po absolvování školení. Z hlediska podniku lze toto 

považovat spíše za výhodu, jelikož udržet vyškoleného pracovníka, který je schopen doložit 

svou vyšší kvalifikaci, je obtížné. Externí vzdělávání zakončené certifikací, tak může být 

jedna z příčin, která bude zvyšovat fluktuaci zaměstnanců v podniku.  

Přínosem externího vzdělávání pro společnost může být seznámení se s dosud neznámým 

prostředím a osobami. Nově poznané vzdělávací metody, postupy, novinky mohou být podnik 

inspirací. 

Velkou výhodou interního vzdělávání je znalost prostředí. Interní lektoři, kteří zároveň plní 

pracovní funkce na jiných pozicích v Tietu, velmi dobře znají prostředí podniku a můžou tak 

velmi přesně cílit na konkrétní potřeby vzdělávání zaměstnanců. Další výhodou interního 

lektora je, že školený pracovník může lektora neoficiálně kontaktovat později a opakovaně se 

dotazovat na to čemu neporozuměl. I fakt, že zaměstnanec může lektora znát, může odbourat 

strach školeného se zeptat.  

Nevýhodou interního vzdělávání je riziko, které souvisí s výběrem interních lektorů z řad 

zaměstnanců. I přes velkou znalost interních lektorů v dané problematice hrozí menší přijetí 

informací účastníky školení. Interní trenéři nemusí být tolik respektování oproti externím 

školitelům.  Důsledkem tohoto nedostatku může být v organizaci neefektivní školení. Další 

nevýhodou může být menší zkušenost interních školitelů s lektorskou prací, která je velmi 

náročná a vyžaduje důkladnou přípravu. Všechny tyto nedostatky se společnost snaží 

eliminovat. Například u školení je měřena spokojenost účastníků ze školení prostřednictvím 

dotazování.  
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3.8.1 Výhody a nevýhody vnitropodnikového vzdělávání oproti vzdělávání 

poskytované dodavatelskou společností z hlediska nákladů 

Výhodou interního vzdělávání z hlediska nákladů pro společnost Tieto je úspora v podobě 

některých variabilních nákladů. Náklady na dopravu, ubytování zaměstnanců nemusí 

společnost brát v potaz, jelikož vzdělávání probíhá uvnitř podniku. Zaměstnanec nemusí 

nikam jezdit, není ho potřeba nikde ubytovat apod. Na druhé straně vzniknou firmě větší 

transakční náklady, které souvisí s koordinací vnitropodnikového vzdělávání. A jiné 

náklady např. v podobě odměny interním školitelům, náklady na tisk studijního materiálu.  

Interní vzdělávání se považuje dle literatury za efektivnější už proto, že náklady vynaložené 

na školení zůstávají v podniku. Na obrázku 15 lze vidět srovnání a interního vzdělávání 

z hlediska nákladů.  

 

      Obr. 15 Ukázka firemního porovnání externího a interního vzdělávání z hlediska nákladů. 

                                                    Zdroj: interní materiál firmy 

Per head EXT - cena kurzu na osobu od dodavatelské společnosti 

No of participants - počet účastníků školení 

Cost saving – uspořené náklady 

Z uvedené tabulky je patrné, že společnosti Tieto údajně uspoří použitím interních 

vzdělávacích tréninků v konečném součtu všech uvedených aktivit na obrázku patnáct 

349 200kč.  
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Dle mého uvážení je tato kalkulace správná z části. Společnost by při kalkulaci porovnání cen 

externího a interního vzdělávání z hlediska uspořených nákladů, měla zohlednit také jiné 

náklady, které už jsem zmínil, např. odměna pro interního lektora. V odstavci níže se pokusím 

situaci přiblížit podrobněji. 

Třídenní školení Windows server 2008 poskytované externí společností stojí dle obrázku 15 

na jednu osobu 11 850kč. Společnost Tieto vyplácí interním školitelům odměnu za jeden den 

školení v rozmezí 500 až 1000Kč. To znamená, že třídenní školení Windows server 2008 

poskytované interními školitely, pokud budeme brát v potaz pouze jejich odměny ve výši 

1000Kč, vyjde podnik maximálně na 3000Kč. Přičemž musím zdůraznit fakt, že za tuto 

částku, pak bude proškoleno přibližně 10 zaměstnanců. To znamená, že cena na osobu 

realizovaná prostřednictvím interních lektorů bude podnik stát minimálně 300Kč. 

A zde je pak vidět úspora ve výši 11 550kč (11850-300) za jeden typ školení konkrétně 

Windows server 2008 na osobu. V konečném důsledku při sedmi proškolených 

zaměstnancích bude uspořeno 80 850Kč a ne 82 950kč jak uvádí obrázek 15.  Na základě 

tohoto výpočtu lze přesto potvrdit fakt, že vzdělávání realizováno prostřednictvím interních 

školitelů se vyplatí. 

Dalším faktem, který hovoří pro vnitropodnikové vzdělávání pro společnost Tieto z hlediska 

nákladů, je skutečnost, že ve společnosti pracuje mnoho mladých lidí a je tam tudíž velká 

fluktuace zaměstnanců. To znamená, že podnik musí často proškolit nově příchozí 

zaměstnance a opakovaně vynakládat finanční prostředky. 

Závěrem lze konstatovat, že společnosti Tieto se vnitropodnikové vzdělávání oproti 

vzdělávání poskytované na objednávku z hlediska uspořených nákladů jednoznačně vyplatí, 

jak jsem potvrdil na příkladu. 
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4. Návrhy a doporučení 

4.1 Alternativní řešení pro Tieto, jak hodnotit efektivitu investice 

interního vzdělávání.  

Hodnotit efektivitu investice do vzdělávání dle běžných metod hodnoceni investic jako je 

ROI, doba návratnosti je velmi obtížné. A to z důvodů, že velmi těžko lze odhadnout skutečný 

finanční přínos vzdělávání, který je potřebný pro výpočet. [13] 

 

Metoda rentability (výnosnosti investic) 

=
ří   ě á á í č  á   ě á á í  č

á   ě á á í  č
 × 100 

 

Proto doporučuji použít tento alternativní postup, viz ukázka na příkladu. 

Investovat se do vzdělávání vyplatí pokud: 

- efekt získaný z investování do vzdělávání je větší než efekt získaný z vkladu v bance. 

 

Roční náklady na interní vzdělávání ve společnosti Tieto N = 1 900 000kč.  

Roční úroková míra za vklad v bance je u = 5%  

Počet let n =1  

Základní rovnice pro složené úročení [13] 

K = C 1 + = 1 900 000kč 1 + 0,05  = 1 995 000kč. 

Čistý výnos po roce v bance V = K – N = 1 995 000 -1 900 000kč = 95 000kč.  

Z výpočtu vyplývá, že investice do daného vzdělání místo vkladu do banky se vyplatí, jestliže 

se prokáže, že finanční přínos z interního vzdělání v organizaci, byl za rok 2011vyšší než 

95 000 kč.  

 

 



42 
 

4.2 Inovace jako nástroj rozvoje zaměstnanců 

V tak velkém podniku jako je Tieto, který zaměstnává 16 000 lidí po celém světě, se určitě 

objeví cenný nápad, myšlenka. Jelikož ve společnosti nefunguje žádný systém pro sběr ani 

řízení inovací, navrhuji podniku vytvořit alespoň webovou schránku nápadů na intranetu 

podniku.  

 

 

 

 

 

                                                                 

                                              Obr. 16 Proces Inovace 

                                                    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na obr. 16 je znázorněn proces inovace, který většinou začíná podnětem od zákazníka či 

zaměstnance, přes fázi průzkumu, volbu až po implementaci dané inovace. Úspěšně 

provedená inovace povede ke konkurenční výhodě, kvalifikovanějším zaměstnancům a 

odměny v podobě zisku pro společnost. Podstatou je, že jakákoliv fáze znamená učení se. 

V podstatě se dá říct, že jde o velmi účinnou a téměř nejlevnější formu vzdělávání. 

Zaměstnanec je nucen provádět různé průzkumy, studovat odbornou i třeba 

cizojazyčnou literaturu.  

Součástí schránky by mělo být technické řešení umožňující diskusní fórum, sdílení všech 

realizovaných i zamítnutých nápadů. V případě, že by to bylo možné, by zaměstnanci viděli 

způsob řešení konkrétních realizovaných nápadů. Dotyčný může mít dokonce lepší způsob 

řešení na konkrétní již realizovaný nápad a byla by škoda i o tuto inovaci přijít. Jak říká staré 

české přísloví, víc hlav víc rozumu. V případě nerealizovaných nápadů i důvody pro 

zamítnutí. A to z důvodu, že tam, kde někdo nevidí příležitost či způsob řešení, jiný může.  

Průzkum   Volba   Implementace  

         Učení se   

              Zisk 
Konkurenční   
výhoda 
Kvalifikovanější 
zaměstnance 

Podněty od zákazníků 

Podněty od zaměstnanců 
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Například těžební společnost OKD díky zlepšovacím návrhům, které minulý rok podali její 

zaměstnanci a pracovníci dodavatelských firem, ušetří takřka 300 miliónů korun. [17] Práce 

s nápady však skýtá mnohá úskalí. Podněty společnosti by měly přicházet od zákazníků, ale i 

zaměstnanců. Zásadní bariéra stojí na začátku – zaměstnanci jsou zpravidla málo iniciativní a 

brzdit je může také strach z výsměchu.  Podstatným faktorem úspěchu je proto správně 

nastavená firemní kultura, která by měla pracovníky k tvůrčí činnosti povzbuzovat. Součástí 

tohoto konceptu musí být sestavena firemní pravidla pro odměňování. Organizaci doporučuji 

řádně se zamyslet nad výši odměny. Nedostatečná odměna může vést k demotivaci popř. 

nabídnutí inovace konkurenci a následně tak ke vzniku potencionální ztráty. Podnik by se měl 

také důkladně zabývat systémem toku informací, aby se náměty dostaly na správná místa a 

byly správně vyhodnoceny. Hrozí riziko, že posuzovatel podnět vyhodnotí špatně a opět dojde 

ke ztrátě. 

Marketingová podpora inovací 

Důležitá je i marketingová podpora této schránky. Jako masivní marketingovou podporu 

navrhuji využít oznámení v podnikovém intranetu. Další nástroj k propagaci a povzbuzení 

pracovníků k tvůrčí činnosti, může být každoroční soutěž o nejlepší inovaci. Podmínkou 

soutěže bude zaslat zajímavý nápad do schránky s popisem řešení a očekávanými finančními 

přínosy. 

4.3 Vytvoření modelu hodnocení vzdělávacích aktivit v podniku Tieto dle 

Kirkpatricka 

Hodnocení vnitropodnikového vzdělávání dle mého názoru není v podniku dostačující.  V 

teoretické části jsem zmínil čtyřúrovňový model od amerického profesora Kirkpatricka, který 

by mohl být pro společnost inspirací. Hodnocení vzdělávání v organizaci probíhá pouze 

prostřednictvím dotazníku na dané školení, který měří spokojenost účastníků, což by 

odpovídalo pouze první úrovni dle zmíněného modelu. Navrhuji proto rozšíření hodnocení 

vzdělávání o zbývající tři úrovně. (Hodnocení spokojenosti účastníků v podniku jsem se 

věnoval na str. 32. Pro potřeby tohoto modelu je třeba, aby společnost hodnocení spokojenosti 

upravila a bylo v rozmezí stupnice jedna až čtyři a ne jedna až pět.) 

Cílem druhé úrovně je změřit, co se vlastně školením zaměstnanci během vzdělávací akce 

naučili. Nejjednodušším způsobem měření bude testování. K testování vyškolených 

zaměstnanců doporučuji používat jednoduchý písemný test. Test vyplní školení zaměstnanci 
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před a po skončení vzdělávací akce pod dohledem interního školitele. Vyplněním stejného 

testu před a po skončení školení zjistíme nárůst znalostí a dovedností, tedy kolik se toho 

absolventi během vzdělávací akce naučili. Vyhodnocení obou testů pak provede oddělení 

VRZ.  

Podstatou třetí úrovně je zjistit, zda získané znalosti a dovednosti zaměstnanci používají, 

aplikují při své práci. Jako nástroj může posloužit běžný pohovor nadřízeného se 

zaměstnancem. Nadřízený se může zaměstnance jednoduše dotazovat, zda a jakým způsobem 

nové informace používá v praxi. Měření této úrovně by mělo být až za určitou dobu, aby 

zaměstnanec měl příležitost a možnost naučené zkušenosti využít. 

Hodnocení poslední čtvrté úrovně je nejtěžším úkolem. V této úrovni by se měl změřit 

přínos vzdělávacího programu pro podnik. Vyhodnocení této fáze by mohli provádět 

manažeři jednotlivých oddělení, kteří by jako první mohli vypozorovat změny klíčových 

ukazatelů, které byly vyvolané přínosem vzdělávání. Například růst produktivity práce, pokles 

reklamací ze strany zákazníků, růstem tržeb aj. 

   Tabulka 1 Vyhodnocení kurzu 

    

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyplnění tabulky č. 1 předchází hodnocení každé úrovně. Pro každou z úrovní je 

charakteristické velké množství výstupů (Úroveň první nás informuje o kvalitě materiálu 

poskytnutého během kurzu, jaké byly prezentační schopnosti lektora, zdali bylo něco, co na 

školení chybělo apod.), a proto jsem vytvořil systém bodování úrovní zobrazený v tabulce 

číslo dvě. Každé z úrovní dle tabulky 2 přiřadíme hodnotu od jedné do čtyř, přičemž hodnota 

číslo čtyři bude znamenat nejlepší možné dosažitelné skóre.  

    

             

Název kurzu  

 Úroveň Metoda Dosažená hodnota  

1. Vyhodnocení spokojenosti Dotazník  

2. Měření znalostí Písemné testy před a po 
školení 

 

3. Užitečnost v praxi Rozhovor   

4. Výsledky pro podnik Jmenovité ukazatele  
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Tabulka 2 Systém hodnocení úrovní      

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Systém bodování jednotlivých úrovní bude velmi zajímavým zdrojem informací. Bude-li 

např. nárůst znalostí kolem hodnoty dvě, ale spokojenost účastníků se školením bude 

odpovídat hodnotě 4, budou nám tyto informace říkat, že v daném typu školení jsou sice 

všichni spokojení s průběhem školení, ale dochází při opakovaném měření jen k 50 % nárůstu 

vědomostí. Podnik by se pak měl zamyslet nad způsobem předávání znalostí a dovedností na 

daném školení. 

Nebo například v kurzu bude zaznamenán nárůst vědomostí ve výši 75%, ale použitelnost 

informací při práci bude odpovídat hodnotě 1. Tato skutečnost podniku prozradí, že sice se 

všichni naučili spoustu zajímavých znalostí, ale pro svou práci to vůbec nepotřebují, nebo 

neumějí aplikovat. 

Pak by se podnik měl zamyslet nad tím, zdali nebude lepší kurz zrušit nebo popř. změnit jeho 

obsah tak, aby byl užitečnější pro zaměstnance. 

 

Dosažená hodnota konkrétní úrovně i průměrná známka za všechny úrovně, pak bude 

rychlým ukazatelem toho, jak efektivní je vnitropodnikové vzdělávání na stupnici od 

jedné do čtyř. 

Cílem je vybudování vnitropodnikového vzdělávání, jehož hodnocení za všechny úrovně se 

bude blížit co nejvíce hodnotě 4.  

 

Úroveň II Úroveň III Úroveň IV   

Nárůst 
znalostí v X 
% 

Užitečnost v praxi Prokazatelné výsledky pro 

podnik 

Hodnota 

        0-25 Ne Ne 1 

25-50 Spíš ne Spíš ne 2 

50-75 Spíš ano Spíš ano 3 

75-100 Ano Ano 4 
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Závěr 

V posledních letech prošla náplň práce oddělení lidských zdrojů vyplývajících z okolních 

změn, obzvláště pak ve velkých podnicích, výraznými změnami. Podniky si uvědomily 

důležitost podnikového vzdělávání, jak už jsem to vysvětlil v úvodu mé práce. Stejně tak se 

změny dotýkají i oddělení vzdělávání a rozvoje, jakožto části oddělení lidských zdrojů ve 

společnosti Tieto. Oddělení vzdělávání a rozvoje začíná být společností vnímáno jako 

strategický partner odpovědný za budoucí rozvoj prosperity organizace. 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vnitropodnikové vzdělávání zaměstnanců 

v organizaci Tieto. Při psaní teoretické kapitoly své práce jsem studoval odbornou literaturu 

týkající se především firemního vzdělávání a souvisejících oblastí. Uvedl jsem a vysvětlil 

základní pojmy, jako je vzdělávání, učení se, popsal jednotlivé metody vzdělávání a možné 

modely hodnocení vzdělávání. Dále jsem se důkladně zaobíral procesem vzdělávání i ne tolik 

známými pojmy jako je knowledge management, princip učící se organizace a další. V 

navazující kapitole jsem charakterizoval vybranou společnost, stručně uvedl nabídku jejich 

produktů, popsal její historií a demografickou strukturu. V praktické části mé práce jsem 

charakterizoval stávající proces vzdělávání v tomto podniku s důrazem na srovnání interních a 

externích forem vzdělávání, čím jsem naplnil cíl práce a provedl jeho zhodnocení 

v podkapitole nazvané Silná a slabá místa vnitropodnikového vzdělávání.  

Na základě analýzy procesu vzdělávání v organizaci a jeho zhodnocení jsem v předposlední 

kapitole vytvořil tři návrhy, které mohou společnosti posloužit ke zkvalitnění vzdělávání 

v podniku. 

Mezi tyto návrhy patří: 

- Alternativní řešení pro společnost Tieto, jak hodnotit efektivitu investice interního 

vzdělávání.  

- Inovace jako nástroj rozvoje.  

- Vytvoření modelu k hodnocení a analyzování kvality vzdělávacích aktivit ve 

společnosti Tieto dle Kirkpatricka. 

 

Uvedené návrhy jsou v praxi aplikovatelné ihned a některé jistě po dodatečné přípravě. 

Doporučení a zmíněné návrhy představují samozřejmě jen jednu z možných cest, které 

povedou ke zkvalitnění vzdělávacího systému společnosti. Na závěr lze konstatovat, že ve 

velkých společnostech, jako je Tieto Czech, je vzdělávání věnována značná pozornost a i přes 

zjištěné nedostatky interního vzdělávání, je úroveň vzdělávání v podniku vysoká a organizace 
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má vzorný přístup k rozvíjení a vzdělávání svých zaměstnanců. Vzdělávání je nikdy nekončící 

proces získávání a osvojování si dovedností a znalostí. Ty společnosti, které tento fakt budou 

akceptovat, vyjdou z řady bitev jakožto vítězové. 
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