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1 Úvod 

 

Pokud chce firma být úspěšná a prosperující, měla by na trhu bojovat svými lidskými zdroji, 

aby obstála v dnešní konkurenci. Silnou stránkou podniku jsou vzdělaní pracovníci, kteří se 

stále rozvíjejí a zvyšují svou kvalifikaci. Pro mnohé firmy není důležitý počet zaměstnanců, 

ale to, jak jsou vzděláváni. Proto se většina z nich snaží zaměřit na zdokonalování rozvoje, 

aby firma měla nejlepší výsledky mezi konkurencí a dosahovala svých stanovených cílů. 

 

Společníci by si měli uvědomit, že nikoliv majetek, ale zaměstnanci jsou pro podnik 

nejdůležitější. Jsou velkou silou, která dokáže podniku zvýšit hodnotu, nebo naopak firmu 

zcela sesadit z trhu. Kvalifikovaní pracovníci napomáhají podniku splnit podnikové cíle, které 

si firma určila, a zajišťují efektivní využití všech svých sil. Vedení podniku by mělo více 

investovat do vzdělávacích prostředků a využívat všech dostupných možností, které se 

vyskytují. Například při přijímacím řízení hledat nejkvalifikovanější lidské zdroje, postupně 

je více zaškolovat, vzdělávat a rozvíjet. 

 

Podnik by měl klást důraz také na motivaci všech pracovníků. Čím více budou motivováni, 

tím více se budou chtít sami zdokonalovat, tím dosáhnout lepších výsledků. Pro moderní 

společnost je významné i celoživotní vzdělávání, které zajišťuje aktualizaci a doplnění všech 

znalostí a dovedností. 

 

Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů jsou oblasti, které patří k jedné z nejdůležitějších oblastí 

firmy. Management podniku by si měl uvědomit priority, kterými chce podnik vést k lepším 

výsledkům. Rozvíjení veškerých dovedností, zkušeností, znalostí a činností zaměstnanců 

může podniku pomoci v oblasti lepších vztahů mezi pracovníky, kvalitnější odbornosti, zisk, 

zlepšení zručnosti a schopnosti lidských zdrojů prostřednictvím tréninku. 

 

V teoreticko-metodologické části jde o zachycení důležitosti vzdělávání a rozvoj pracovníků 

ve firmě. Bude se brát zřetel na jednotlivé prostředky vzdělávání, jak nejlépe kvalifikovat své 

zaměstnance a proč je důležité vzdělávat se. Veškeré poznatky jsou zjišťovány a čerpány 

z odborných knih a časopisů. 
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Další část je zaměřena na charakteristiku firmy VAE THERM, spol. s r. o. a proces 

vzdělávání a rozvoj pracovníků ve firmě.  

 

Do následující části byl zařazen dotazník, který vyplňovali zaměstnanci firmy. V programu 

Microsoft Excel a pomocí statických ukazatelů byly vyhodnoceny odpovědi. V části, která je 

nazvána „Doporučení a návrhy zlepšení systému vzdělávání pracovníků“ byly navrhnuty 

doporučení pro zlepšení efektivnosti vzdělávání v podniku. 

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat vhodná doporučení pro systém vzdělávání a rozvoj 

dotazovaných pracovníků ve firmě VAE THERM, spol. s r. o., na základě dotazníkového 

šetření. 
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2  Teoretická východiska problematiky vzdělávání zaměstnanců 

 

2.1 Lidský kapitál a lidské zdroje 

Lidský kapitál 

V období po sedmdesátých letech 20. století se podniky začaly více zabývat nejen 

získáváním, zkvalitněním a rozvíjením technik a technologií, ale zaměřily se i na efektivnější 

rozvíjení lidského kapitálu.  

 

Lidský kapitál můžeme považovat jako souhrn veškerých dovedností, jak získaných, tak 

vrozených. Dále zde patří zkušenosti, motivace, návyky, vědomosti, jež lidé používají a snaží 

se zdokonalovat a postupně používat pro výrobu výrobků či poskytování služeb. [5] 

 

Lidské zdroje 

Působení lidského kapitálu v podniku se v nynějších dobách hovoří o řízení lidských zdrojů 

než o personálním řízení.  

 

Lidské zdroje představují lidi v pracovním procesu, kteří jsou pro podnik nositeli lidského 

kapitálu a potenciálu. Lidský kapitál lidé vlastní bez ohledu na své pracovní zařazení 

v organizaci. V případě, že lidé cílevědomě zdokonalují své schopnosti v činnostech 

vedoucích k rozvoji podniku, k jeho pohybu vpřed, hovoříme o lidském potenciálu. Lidský 

kapitál je možno pokládat za základnu lidského potenciálu. [5] 

 

2.2 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategické řízení lidských zdrojů do sebe zapojuje celkové zaměření podniku a také 

zabezpečování cílů podnikatelské strategie prostřednictvím lidí. Ve skutečnosti jsou to 

obvykle lidé, kteří se zabývají strategií celého plánu podniku. [5] 

 

Strategické řízení lidských zdrojů je praktickým vyústěním personální strategie organizace. Je 

to úsilí, aktivita, která směřuje k dosažení cílů obsažených v personální strategii. [4] 
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Řízení lidských zdrojů by se mělo zabývat aktivitami, které potlačují konkurenční strategie 

každého podniku. Zahrnuje veškerá rozhodnutí od všech zaměstnanců, na kterékoli pozici 

v podniku a jsou především zaměřeny na udržení konkurenční výhody.  

 

Strategické řízení je postupný proces, který se nezabývá jen cíli, ale i svými nástroji. Vize 

představuje cíl, jak činnost bude vypadat v budoucnu. Nástrojem se rozumí, jak bude vize 

realizována. Řízení je výhledové, směřuje k budoucnosti. Jedná se o směry a myšlenky, ke kterým 

by podnik měl směřovat a postupovat. [5] 

 

2.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Vzdělávání 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků je jedna z významných činností, o které by se měl management 

podniku zajímat. Zaměřují se na formování pracovních schopností člověka a určité hodnoty, kterou 

člověk využívá k lepšímu pracovnímu výkonu, naplňování jejich cílů v rámci své kariéry a 

zlepšování výkonnosti celého podniku. 

 

V dnešní době vzdělávání a rozvoj znamená v podniku efektivní způsob, jak zdokonalovat nejen 

pracovníky, ale i celý chod firmy. Tyto činnosti mají mnoho faktorů pro úspěch organizace na 

neustále se měnících trzích.  

 

Základní podnikové vzdělání a následující individuální a celopodnikový rozvoj jsou vzájemně 

propojeny procesy a zlepšují tak efektivitu celé organizace pomocí zlepšování a zdokonalování 

lidského rozvoje. Cílem podnikových činností je prohloubení a zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců.  

Mezi oblasti vzdělávání zahrnujeme: 

 

- Orientace – cílem této oblasti je efektivní a rychlé přizpůsobení pracovníků, 

celého kolektivu a práce na určité místo v organizaci, 

 

- Prohlubování kvalifikace (doškolování) – adaptace veškerých znalostí a 

informací zaměstnanců požadavkům pracovním míst a pozic, 
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- Rekvalifikace (přeškolování) – získávání nových užitečných znalostí a 

dovedností, které pomáhají lidským zdrojům podniku umožňovat vykonávání 

práce na jiném než současném pracovním místě, 

 

- Profesní rehabilitace – jejím cílem je umístění osob do pracovního chodu, 

kterým zdravotní stav bránil ve vykonávání současného zaměstnání. [2] 

 

Vzdělávání je nepřetržitý proces plný činností, které připravují lidi na budoucnost a její 

náročnější, širší, těžší a z hlediska úrovně i vyšší úkoly. Zdokonaluje již existující schopnosti 

pracovníků, ale vede také k rozvíjení dovedností, znalostí a informací. [1] 

 

Rozvoj 

Je výrobní proces, který je vedle vzdělávání dalším prostředkem ke směřování k odstranění 

rozdílů mezi současným a budoucím stavem. Berou se v úvahu všechny činnosti, jež směřují 

ke zdokonalování dovedností, znalostí, zkušeností a schopností.  

 

Celý management firmy by se měl zaměřit na plánování vzdělávacích aktivit a jejich cyklus, 

viz schéma č 2.1. Aby se maximalizoval efekt z rozvoje, měl by se zvážit přísný přístup k této 

oblasti. Rozvíjet se mají nejen zaměstnanci podniku, ale i management by se měl stále 

zdokonalovat a motivovat tak své pracovníky. [1] 

 

Schéma č. 2.1: 

Cyklus vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zdroj: HRONÍK, F. 2007, str. 134 
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2.4 Identifikace a analýza potřeb vzdělávání 

Prvním krokem podnikového vzdělávání je stanovení požadavků na pracovní místa a 

měřitelné hodnoty, jakými jsou kvalifikace zaměstnanců, včetně dovedností, informací a 

znalostí. [2]   

 

Analýza potřeb je tedy zjišťování a shromažďování všech informacích o současném stavu 

dovedností, zkušeností, znalostí a o výkonnosti jednotlivců, týmu a podniku jako celku. 

Porovnává výsledky s požadovanými údaji.  

 

Analýza by měla odpovídat na otázky, jako: 

 

- Je výkonnost v dovednostech opravdu důležitá? 

- Jsou pracovníci odměňování za ovládání znalostí a dovedností? 

- Podporuje management ve skutečnosti požadované chování? 

- Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? [5]   

 

Potřebou vzdělávání je zjištěný nedostatek, mezera či problém, který brání zaměstnanci nebo 

zaměstnavateli v dosažení individuálních cílů, a který může být překonán některou z metod 

vzdělávání. Bez cílů a dosavadních výsledků jednotlivých zaměstnanců, týmů, organizačních 

jednotek a zaměstnavatele jako celku nemůže být vzdělávání a rozvoj nikdy efektivní. [2]   

Analýza identifikace dle Dvořákové: 

 

1. Integrovat identifikaci potřeb do plánování. Potřeby, které vznikly v jedné 

organizační jednotce s velkou pravděpodobností se budou nacházet i v jiných.  Je tedy 

důležité koordinovat činnosti tak, aby nedocházelo k jejím opakováním. 

 

2. Předvídat problémy a nedostatky. Při identifikaci se musíme zaměřit nejen na 

vnitřní údaje firmy, ale musíme brát v úvahu i lokální trh práce, ze kterého získává 

zaměstnavatel své zaměstnance včetně nutných informací.  

 

3. Vyvinout techniky sledování. Mezi nejčastější monitorovací techniky patří analýza 

rozptylu, dotazování při hodnotícím rozhovoru, dotazování pracovníků a zákazníků, 
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analýza dotazníků a jiných forem průzkumu názorů, monitorování výsledků porad a 

diskuzí.  

 

4. Myslet v širších souvislostech a očekávané a neočekávané problémy. Při 

monitorování se odhalí problémy a nedostatky, ale při analýze mohou vznikat. 

 

5. Identifikovat úrovně potřeby vzdělávání. Zda se potřeby identifikují pro 

jednotlivce, týmu či celou organizaci.  

 

6. Vytvořit realizační plán. [2]   

 

Cílem první fáze systematického vzdělávání, do kterého dále patří plánování, realizace 

vzdělávání a vyhodnocení efektivnosti vzdělávání zaměstnanců,  je zjistit, kdo by měl být 

vzděláván a v čem by měl být rozvíjen. [2]   

 

2.5 Plánování vzdělávání  

Výstupem první fáze identifikace potřeb vzdělávání je vytvořený návrh celého rozvíjejícího 

program pracovníků. Tento plán by měl představovat určitou přípravu osnov, postupů a kroků 

při plánování podnikového vzdělání. Proces tvorby plánu se skládá z těchto fází: 

 

- Přípravná fáze, která zahrnuje určení všech účastníků, stanovení cílů a potřeb, 

které jsou potřebné k rozvíjení. U dlouhodobých programů se vše zaměřuje i na 

dílčí cíle oblastí. Cíle slouží k tomu, abychom věděli, k čemu chceme směřovat, 

čeho chceme dosáhnout. 

 

- Realizační fáze zahrnuje vývoj, jednotlivé části a kroky celého projektu 

vzdělávání. Jde o stanovení způsobů, jakým bude vzdělávání probíhat, určení, 

kde bude tento projekt provádět a jaké techniky budou použity. Musí se brát v 

úvahu problémy, nedostatky, které mohou nastat během realizace. 
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- Fáze zdokonalování je částí programu, kdy se zjišťuje průběžné zhodnocení 

jednotlivých dílčích etap procesu vzhledem k cílům, které byly v podniku 

stanoveny. Této fázi jde také o to, stanovit odchylky a nedostatky, které nastaly. 

Snaží se je zhodnotit a vyřešit. Zdokonalování by se měli zúčastnit manažeři, 

lektoři a organizátoři, jejichž pracovníci absolvovali rozvoj.[5] 

 

Plán vzdělávání podle Koubka 

- Jaké vzdělávání má být zajištěno? (obsah) 

- Komu má být zajištěno? (jednotlivec, tým, podnik, skupiny) 

- Jakým způsobem? (na pracovišti, mimo pracoviště, při práci) 

- Kým? (vzdělávací instituce, sama organizace, externí či interní pracovníci) 

- Kdy? (termín) 

- Kde? (místo konání, např. podnikové jednotky, vzdělávací zařízení organizace) 

- Za jakou cenu, s jakými náklady? 

- Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých vzdělávacích 

aktivit? (metody hodnocení, kdo a kdy bude hodnotit) [4] 

 

2.6 Realizace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Po fázích identifikace, analýzy potřeb a plánování vzdělávání může nastoupit další krok v 

rozvíjení pracovníků. Stádium realizace pozůstává z několika prvků, mezi které patří cíle, 

program, motivace, metody, účastníci a lektoři, tj. schéma č. 2.2. 

 

Během této fáze se rozhoduje o dodavatelích vzdělávacích programů, které by firma chtěla 

zahájit, vyjednávají se podmínky, uzavírají se smlouvy. Zajišťují se veškeré pomůcky a 

materiály, které se budou při procesech využívat. Musí se také myslet na včasné informování 

účastníků školení, zajištění dopravy pokud to bude třeba.  

 

Většina těchto činností se vykonává před zahájením samotného školení. Management musí 

připravit kontrolní seznam všech činností, které budou třeba zajistit. 
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Schéma č. 2.2:  

Prvky procesu realizace vzdělávání 

 

 

 

 

      REALIZACE 

 

 

 

 

 

 Zdroj:VODÁK, J. 2011, str. 99 

 

2.7 Formy vzdělávání 

Lidé si osvojují pracovní způsobilosti při různých příležitostech. Někdy to je proces, který je 

součástí běžných pracovních povinností, jindy jsou to aktivity běžného lidského života. [2]   

 

Je to určitý druh procesu, při kterém dochází k předávání a získávání nových informací, 

znalostí a procvičování dovedností. Mezi formy vzdělávání patří: 

 

1. Řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti (tzv. neformální 

vzdělávání). Zaměstnanci jsou většinou pod dohledem interního školitele nebo 

zkušeného pracovníka, který má právo vykovávat tyto činnosti. 

 

2. Řízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti (tzv. formální 

vzdělávání). Pracovníci jsou školení mimo své pracoviště, např. ve školících 

místnostech, dílnách výukových a jiných místností, které jsou určeny k těmto 

účelům. Rozvoj je jak interní tak externí. 

 

3. Řízení vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (tzv. institucionální 

vzdělávání). Zde se zařazuje vzdělání v rámci národního školského systému. 

Motivace 

Program 

Metody 

Lektoři 

Účastníce 

Cíle 
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Školící se mohou rozvíjet ve vzdělávacích institucích, které jsou součástí tohoto 

systému. Pracovníci se mohou vzdělávat také na různých pracovních cestách, 

stážích. Jde většinou o dlouhodobý proces. 

 

4. Neřízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti (tzv. informální 

vzdělávání). Člověk by se měl vzdělávat a rozvíjet permanentně, aby byl 

schopen vyřešit všechny požadavky práce. Může sledovat své okolí, jak 

vykonává práci, informovat se o všech činnostech, atd. Předpokladem je však 

aktivní přístup všech lidských zdrojů a na druhé straně motivace ze strany 

managementu. 

 

5. Neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti (tzv. interpersonální 

vzdělávání). Zde vstupují do procesu mezilidské vztahy a postavení jedince 

v rámci organizační jednotky.  

 

6. Neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele (tzv. celoživotní 

sebevzdělávání). Každý člověk by se měl zaměřit na to, aby se celoživotně 

vzdělával, pokud se chce uplatit na trhu práce a něco dokázat. Každý by měl mít 

aktivní přístup a snažit se sám zdokonalovat a řešit tak případné problémy, které 

se ho mohou týkat. [2]   

 

2.8 Metody vzdělávání na pracovišti 

Společným znakem těchto metod je možnost jednotlivému přístupu ke každému školícímu 

pracovníkovi. Respektuje se jeho přístup k ochotě spolupracovat, zdokonalovat se, osvojovat 

si nové informace, dovednosti a jeho osobnost. Velkou roli ve vzdělávání na pracovišti mají i 

samotní školitelé, musí být ochotni učit pracovníky, spolupracovat, naslouchat svým žákům. 

Vystupuje jako zastupitel celého managamentu a je zodpovědný za svou práci. 

 

Instruktáž při výkonu práce 

Je to nejjednodušší způsob zaškolení pracovníků. Školitel má možnost zaškolovat buď 

individuálně každého zvlášť, nebo celou skupinu školících. Zacvičují se noví tak méně 
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zkušení zaměstnanci touto velmi rychlou metodou. Školený se postupně učí práci 

zkušenějšího a výkonnějšího. [2]   

Coaching 

Na rozdíl od instruktáže při výkonu práce se jedná o dlouhodobější metodu vzdělávání 

pracovníků. Ten je častěji kontrolován a školící mu sděluje své připomínky, které má k jeho 

vykonávání práce. Jde vlastně o soustavné směřování k nejlepším výkonům.  

 

Mentoring 

Je obdobnou metodou jako je coaching. S rozdílem, že vzdělávaný pracovník, si sám zvolí 

svého mentora. Tedy člověka, který mu bude ve všem radit, pomáhat mu, stimulovat ho, 

usměrňuje a pomáhá mu hlavně v jeho vzrůstu v kariéře. Nevýhodou může být, že si 

vzdělávaný vybere špatného mentora.  

 

Counselling 

Patří mezi nejnovější metody vzdělávání, které spočívají ve vzájemné komunikaci a 

ovlivňováním mezi vzdělávacím zaměstnancem a školícím, či podřízeným a nadřízeným. 

 

Asistování 

Tradiční často používaná metoda pro rozvíjení pracovníků. Vzdělávanému pracovníkovi je 

přiřazen školící se pracovník, který mu pomáhá ve všech pracovních úkonech, ve kterých je 

třeba. Vzdělávání se používá pro manuální práce, kdy pracovník ve všem pomáhá. Posléze 

získá takové zkušenosti a dovednosti, že je schopen práci vykonávat samostatně. Nevýhodou 

tohoto asistování můžou být určitě pracovní zvyky, které může získat tím, že se školí u 

jednoho pracovníka. [4] 

 

Rotace práce 

Může se také nazvat střídání pracovních úkolů. U této metody rozlišujeme dvě formy, a to 

horizontální, která znamená střídání pracovních míst na stejné úrovni řízení, a vertikální 

rotace práce, znamenající střídání, přemisťování zaměstnance na jiných stupních řízení. [2] 
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2.9 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Vzdělávání mimo pracoviště souvisí spíše s hromadným školením, je určeno pro více 

účastníků. I přesto řada z následujících metod je určena pro specifickou skupinu 

vzdělávaných. Rozvoj by měl být zařízen jak interními vzdělávacími útvary, které mají 

výhody v tom, že znají interní systém organizace, tak externími školiteli, kteří mají naopak 

výhodu v tom, že mohou pro podnik zajistit nové poznatky a nápady. 

 

Přednáška 

Tato metoda je zaměřená na poskytování faktických a teoretických znalostí. Výhodou je 

rychlost předávání informací, ale nevýhodou může být to, že jde o jednostranný tok informací 

a znalostí. [2] 

 

Demonstrování 

Také se může nazvat jako názorné nebo praktické vyučování, které se zprostředkovává ve 

výukových dílnách, názorným způsobem. Mohou se využívat názorné pomůcky jako 

audiovizuální prostředky, či počítače. Nevýhodou může být odlišnost podmínek od 

skutečného provozu v podniku, výhodou je pak praktičnost tohoto školení. [4] 

 

Případová studie 

Je rozšířená a velmi oblíbená metoda, která slouží většinou pro zaškolování managementu 

nebo tvůrčích pracovníků. Jde o skutečná či smyšlená vylíčení určitého problému. Jednotlivci 

nebo malé skupinky účastníků studují problémy a snaží se navrhnout řešení této situace. 

Pomáhají rozvíjet veškeré analytické dovednosti, myšlení a nalézt tak řešení problému. 

Kladou ovšem velké důrazy a požadavky na přípravu vzdělavatele.  

 

Brainstorming 

Patří mezi varianty případové studie. Skupina účastníků je vyzvána, aby každý z nich 

individuálně navrhl způsob řešení problému. Po předložení návrhů se zahajuje diskuze o 

jednotlivých návrzích a snaží se všichni zvolit to nejlepší řešení pro celý podnik. Samozřejmě, 

že výhodou této metody jsou nové nápady a alternativní přístupy k problémům. [4] 
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Simulace 

Vytváření modelové situace, která se blíží realitě, je ale zjednodušena, aby ji zvládli učící se 

osoby. Metoda je velmi náročná na přípravu a vyžaduje se tam, kde není umožněn výcvik 

v reálných podmínkách. Účastníci se řídí určeným scénářem, během něhož na ně připadne 

mnoho rozhodnutí. [2] 

 

Hraní rolí 

Je již metodou, ve které je důležitá orientovanost na rozvoj praktických schopností člověka. 

Od každého se vyžaduje aktivita a ochota samostatnosti, nehledě na určitou dávku hravosti. 

Všichni účastníci na sebe berou určitou roli, ve které pak poznávají mezilidské vztahy, 

střetávají se a vyjednávají s jinými zaškolenými. Scénář každé role jim přitom nechává menší 

či větší prostory pro jejich dotváření, musí se však soustředit na to, že řeší určitou situaci. 

Vyžadují se na tuto metodu pečlivé přípravy a na vzdělavatele se kladou stejné nároky. Na 

druhou stranu učí všechny zúčastněné samostatně myslet, reagovat a ovládat své emoce. 

 

Outdoor training 

Učení se hrou nebo vzdělávání pohybovými aktivitami je metoda, která učí poznávat povahu 

manažerské práce pomocí sportovních aktivit. Při plnění zadaného úkolu si účastníci rozšiřují 

své komunikativní dovednosti. Pro školící je to zábavná forma, kterou se učí manažerské 

dovednosti rozpoznat, jaké je jejich uplatnění a význam ve všech činnostech. Je to velmi 

dobré propojení hry a sportu s činnostmi zdokonalování schopností manažerů. Metoda je však 

velmi náročná na přípravu. Je důležité také u školících nebát se, nemít žádné předsudky a 

neochotu si hrát.  

 

Vzdělávání pomocí počítačů 

Její použití neustále roste, počítače v dnešní době znamenají mnoho. Pomocí nichž pak firma 

umožňuje simulovat určitou situaci. Učení probíhá pomocí grafů, obrázků, schémat a samozřejmě 

pomáhá v získávání mnoha informací. Existuje v dnešní době řada počítačových programů pro 

pomoc při rozvíjení dovedností a znalostí. Metoda je výhodou převážně pro podniky, které mají 

svůj vlastní interní systém počítačů. [4] 
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2.10 Metody vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště 

Pracovní porady 

Na těchto poradách dochází k výměně zkušeností, informací, názorů účastněných a postoje ke 

všem problémům, které se týkají nejen pracoviště, ale i celé organizace. Metoda je vhodná pro 

pokročilé, ne pro nováčky, kteří ještě tak úplně neznají celý chod firmy.  

 

Poradenství 

Jedná se o metodu, která je vhodná spíše pro vedoucí pracovníky, kteří by měli být 

motivováni k dalšímu seberozvíjení a zdokonalování se.  

 

Action learning 

Na rozdíl od jiných metod se nezaměřuje na informace zprostředkované z minulosti, ale 

zaobírá se problémy každodenními. Jde o soustavné učení s využíváním porad a připomínek 

zaměstnanců, spolupracovníků, nadřízených, obchodních partnerů apod. 

 

Samostudium 

Samostudium a distanční vzdělávání je metodou, která pomáhá překonávat bariéry tradičního 

studia. Metody jsou nejčastěji využívány staršími zkušenějšími zaměstnanci, kteří jsou 

dostatečně motivování a získávají další zkušenosti. Jednoznačným přínosem je možnost 

personifikace obsahu vzdělávání, nedostatkem pak menší možnost usměrňovat rozvoj 

zaměstnance. [2]   

 

2.11 Vyhodnocení vzdělávání 

Hlavním východiskem vyhodnocování výsledku rozvoje a vzdělávání pracovníků je stanovení 

kritérií hodnocení a účinnost vzdělávacího programu. Vyhodnocování je posledním krokem 

ve vzdělávacím procesu podniku. Je to jakýkoliv pokus zjistit a ocenit hodnotu vzdělávacího 

programu. Management i vedoucí pracovníci by se měli zaměřit na přínosy rozvoje, ale také 

na nedostatky a negativa, které proces přináší. 

Porovnáváme výsledky vstupních testů všech účastníků procesu, které jsou skutečné po 

ukončení vzdělávacího výcviku. Má to však mnoho úskalí, je obtížné sestavit test, který by 
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objektivně vystihoval a změřil úroveň dovedností a znalostí, které by byly použity jako 

vstupní a výstupní parametry.  

 

Se vším souvisí otázky, kdy vlastně je vhodné zkoumat efektivnost vzdělávání. Jestli hned po 

ukončení procesu či s určitým odstupem času. Nelze jednoznačně říci, jak velký by tento 

odstup měl být.  

Musí se brát v úvahu také to, že výsledek vzdělávání a rozvoje do značné míry závisí na tom, 

jaká je veškerá motivace zaměstnanců se vzdělávat, zdokonalovat, jaké jsou mezilidské 

vztahy v podniku, či samotná kontrola lidských zdrojů. [4] 

 

Mezi nevýhody vyhodnocování se může uvést: 

- Na získávání informací je tento proces náročný, přičemž výsledky jsou 

subjektivně posuzovány, 

 

- Vyžaduje mnoho času, úsilí, vynaložení dostatečných finančních prostředků, 

spolupráci všech zúčastněných vzdělávacího procesu, 

 

- Není vždy lehké izolovat dopady, které vznikají s procesem a působí na jiné 

aktivity podniku. 

 

K výhodám patří: 

- Efektivně přispívá k chodu celého podniku, 

- Podporuje mezilidské vztahy, 

- Umožňuje manažerům soustředit pozornost na lidské zdroje, tak jako se 

zaměřují na jiné věci, 

- Zaměřuje se na osobní rozvojové funkce, 

- Zajišťuje orientaci vzdělávacích příležitostí na správné lidi, 

- Podporuje koordinaci a integraci vzdělávání a jiných pracovních činností, 

- Stanoví, ve kterých oblastech je možné dosáhnout rychlejší návratnosti investic, 

- Zvyšuje a zaměření na určené cíle organizace, týmů a jednotlivců, 

- Ukazuje všem účastníkům, že mají zodpovědnost za dosažené výsledky. [2] 
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2.12 Rozvoj manažerů 

Tento rozvoj se týká zlepšování výkonu manažerů v jejich současných rolích a pozicích. 

Samozřejmě zde patří jejich přípravy na vyšší funkce a vyšší míry odpovědnosti v budoucnu. 

U rozšiřování vědomostí a dovedností manažerů se nejvíce uvažuje nad hlavními aktivitami 

účastněných, odpovědnosti manažerů, jednotlivé přístupy k rozvoji manažerů, učení se a 

pojetí emoční inteligence a jeho použití při formování dovedností jak vést lidi.  

 

Manažery podnik potřebuje pro své nynější i budoucí aktivity. Jejich rozvoj přispívá 

k úspěšnosti celého podnikání tím, že je pomáhá firma rozvíjet. Zlepšuje se příležitost splnit 

celopodnikové cíle. Mezi jednotlivé cíle rozvoje manažerů patří zabezpečení, aby všichni 

věděli, jak se bude hodnotit jejich výkon. Dalším důležitým článkem je rozpoznávání 

manažerů s potenciály, vést je k tomu, aby byli ochotni se zdokonalovat a realizovat všechny 

plány.  

 

Třemi základními aktivitami rozvoje manažerů jsou: 

 

1. Analýza současné a budoucí potřeby manažerů - Provádí se v rámci procesu 

plánováni lidských zdrojů. Je důležité vědět, co by se mělo dělat, co je možné 

dělat, jak odhadnout dovednosti a schopnosti, které budou muset manažeři mít, 

aby byli schopni vykonávat dobře svou práci. 

 

2. Posouzení dovedností a schopností - Lze toto posouzení provést v rámci 

procesu řízení pracovního výkonu. Je prioritní do celého procesu zahrnout 

nástroje, které uvádí nynější potřeby, ale i ty, kterých bude potřeba v budoucnu. 

 

3. Strategie plánů směřujících k zabezpečení této potřeby - Strategie se 

v podstatě týká toho, co organizace zamýšlí udělat pro své budoucí potřeby 

všech manažerů, které vyplývají z podnikových plánů. Mezi největší cíle patří 

rozpoznání rozhodující stránky činnosti celého procesu rozvoje manažerů.  
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2.13 Učící se organizace 

Lze tyto organizace definovat jako místa, kde si lidé neustále rozšiřují a rozvíjejí své 

schopnosti, aby si pak mohli vytvářet takové věci, jaké si přejí. Je zde volnost kolektivní 

práce a lidé se neustále učí. Jednotlivé pilíře jsou zobrazeny ve schématu č. 2.3. 

 

Učící se organizace jsou účinným nástrojem pro získávání, ukládání a tvorby veškerých 

znalostí a informací. Má všechny potřebné důležitosti k tomu, aby sebe sama potlačovala 

k úspěchu. Podporuje zúčastněné vzdělávání a rozvoje jak uvnitř, tak vně svých hranic, aby 

při své práci vydali, co největší úsilí a optimalizovali tak i samotné vzdělávání. [2]   

 

Pro učící se projekty je především důležité zvládnout a využívat pěti „disciplín“. Těmi jsou: 

 

- systémové myšlení - Je klíčovým nástrojem pro vzájemné propojení všech 

disciplín, zdůrazňuje ve vztahu k procesu cílevědomé učení, 

 

- umění zvládnout problémy – Aplikace vyřešit a zvládnout všechny poznatky pro 

celoživotní růst jednotlivců, kolektivů a organizace, 

 

- modely chápaní světa – Základem procesu učení, jak všemu rozumět a účelně 

jednat. Jde o porozumění okolí organizace, ale také uvědomění si v ní svého 

místa a úlohy, 

 

- umění vytvářet sdílenou vizi budoucnosti – Rozhodující pro tvůrčí vedení tzv. 

„lídrovské“, 

 

- skupinové učení – Důležitý faktor pro integraci všech dovedností, znalostí, 

schopností i společného jednání jednotlivce, dílčích kolektivů v zájmu učící se 

organizace jako celku. [6] 

 

Obrovský význam u těchto organizací je sladění hlavních součástí informačního 

managementu. Ten dává cíle a vize učící se organizace. [6] 
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K počátku růstu učící se organizace se musí splnit tři hlavní požadavky: 

 

- Zabudovat tzv. kmenové technologie, kterou mohou vytvářet prostor, jež bude 

potřeba pro management znalostí, a jsou dostupné pro všechny zaměstnance 

organizace. 

 

- Definovat tzv. kritické vzájemné závislosti. Rostoucí hodnota prostředí, 

znalostí a dovedností zvyšuje rostoucí počet spojení a uzlů v podniku. Čím více 

bude mít podnik zaměstnanců a organizačních jednotek, využívat své znalosti. 

 

- Vytvořit tzv. řídící mechanismy znalostí. Mezi tyto mechanismy patří znalosti, 

které jsou potřebné pro vyhledávání odpovědí, reformulaci myšlenek, pro 

naplnění databází. [2] 

 

Schéma č. 2.3:  

Pilíře učící se organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Z.2007, str. 314 
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Systémy řízení znalostí 
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Akumulace, 

Transformace a použití 

Učení se 
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Pracovníci, kteří doplňují informace do databáze znalostí, i těm, kteří je aktivně využívají, 

musí být přiznaná určitá obměna. Kdyby si každý měl své dovednosti, zkušenosti pamatovat a 

nikde by je neukládal, stálo by to hodně času i úsilí pro ostatní. Pokud by tyto informace 

chtěli.  

 

Koncepce učících organizace se stále vyvíjí a hledají se stále nové možnosti a cesty, jak 

dosáhnout naplnění všech cílů, které si každý jednotlivec, dílčí části podniku, ale i samotný 

podnik jako celek dávají. Podle tohoto hlediska patří mezi velké přínosy do budoucna, a to 

nejen v řízení lidských zdrojů, ale i proto, aby se nalezly průniky mezi cíli organizace a cíli 

každého jednotlivce. [2] 
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3  Charakteristika firmy 

 

V bakalářské práci je popsána společnost s ručením omezeným VAE THERM. Informace 

byly získány z webových stránek firmy a z materiálů, které poskytl sám podnik. 

 

3.1  Identifikační údaje a předmět podnikání společnosti 

Podnik VAE THERM, spol. s r. o. byl založen v roce 1994, poskytuje svým zákazníkům 

širokou škálu služeb.  

 

Základní údaje: 

 

 Obchodní jméno:   VAE THERM, spol. s r. o. 

 Sídlo firmy:    Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm, 756 51 

 IČO:     619 738 15 

 DIČ:     CZ619 738 15 

 Telefonní číslo:   571 35 30 65 

 Faxové číslo:    571 65 30 66 

 Internet E-mail:   vaetherm@vaetherm.cz  

 Datum vzniku spol.:   28.7.1994 

 Počet pracovníků spol.:  36 

  

Logo společnosti:   

  

Pobočka Ostrava: 

 

 Adresa pobočky:   nám. Jurije Gagarina 1230/3, Ostrava, 710 00 

 Telefonní číslo:   59 624 16 07 

 Faxové číslo:    59 624 16 07 

 Internet E-mail:   ostrava@vaetherm.cz 
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Předmět podnikání: 

- Prováděcí projekty tepelných a plynových zdrojů, 

- Provozování plynových kotelen, 

- Projekce systémů ústředního vytápění, 

- Poskytování služeb v oblasti komunální energetiky, zásobování teplem, 

silnoproudá elektrotechnika, 

- Ekologizace stávajících technologií. [7]   

 

3.2  Vedení společnosti 

Ředitel společnosti 

a ředitel výroby a montáže:          Ing. Josef Bukovjan 

Ředitel ostravské pobočky  

a ředitel ekonomiky a financí:    Ing Libor Matúš 

Středisko ekonomiky a účtárná:    Ing Alena Mikulenková 

        Dana Kozáková 

Divize výroby a montáže:     Ing. Zdeněk Šupina 

        Gabriela Včelařová 

Středisko obchodu, zakázek a rozpočtů:   Tomáš Kuba 

        Markéta Gurášová  

Středisko výroby a montáží:     Ing. Aleš Vaculík 

        Jaroslav Baroš  

Středisko provozování plynových kotelen:  Ing. Libor Matúš 

        Ing. Aleš Vaculík 

 

 

Pobočka Ostrava: 

 

Ředitel pobočky Ostrava:     Ing. Libor Matúš 

Středisko engineeringu:     Ing. Milan Orlík 

Středisko projekce:      Ing. Pavel Martiník 

Středisko obchodu:      Radim Morys [7]   
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3.3  O společnosti 

Největším cílem práce společnosti je poskytnout svým zákazníkům odborné služby především 

v oblasti komunální energetiky, a to formou zpracování projektových dokumentací a vlastní 

provádění staveb na přání a požadavky zákazníka.  

 

Shrnutí cílů společnosti: 

- Zpracovávání projektových dokumentací, 

- Poskytování služeb v oblasti komunální a průmyslové energetiky, zejména 

v oblasti expertní, technické a inženýrské činnosti, 

- Obchodní činnosti v oboru, 

- Provádění energetických staveb na klíč. 

 

Komunální energetika zahrnuje zdroje tepla, sekundární a primární rozvod tepla k místům 

spotřeby a následnou úpravou všech parametrů tepla. Mezi zákazníky podniku patří 

společnosti, které se zabývají distribucí tepla a teplárenské podniky.  

 

Svým zaměřením společnost VAE THERM spol. s r. o. působí v oblasti, kdy efekty a vazby 

plynoucí z aktivní činnosti a působení firmy u svých zákazníků se projeví teprve dlouhodobě. 

Proto si charakter činnosti vyžaduje odpovědný přístup všech pracovníků k poskytování 

služeb, dle přání zákazníků s důrazem na kvalitu a jakost, jež odpovídají požadavkům a 

normám definovaných dle systému ISO 9001 a ISO 14 001. 

 

Činnosti a služby poskytované společnosti VAE THERM spol. s r. o.: 

- Projekční příprava, 

- Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, ekologizace stávajících technologií, 

- Montáže a výroba nezávislých blokových předávacích stanic, 

- Elektrotechnika, 

- Systémy měření, regulace, řízení budov, 

- Automatizované systémy řízení technologického procesu v oblasti energetiky, 

- Dodávky, montáže, záruční servis. [7]   
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3.4  Činnosti jednotlivých složek podniku 

3.4.1  Divize výroby a montáží 

Tato divize se zabývá řízením a koordinací staveb a vlastní realizace zakázek formou dodávek 

na klíč. Realizuje dodávky včetně kompletních stavebních prací. 

 

Středisko výroby 

Především zařizuje výrobu předávacích stanic vlastní konstrukce a dílenskou přípravu staveb. 

Vyrábí rozdělovače a sběrače, hydraulických vyrovnávačů dynamického tlaku. Provádí také 

montážní celky pro zasazení do staveb zdrojů tepla a předávacích stanic. 

 

Středisko montáží 

Středisko zajišťuje a provádí demontážní a montážní práce v místě stavby. Zabývá se 

rekonstrukcemi stávajících předávacích stanic, kotelen, venkovních a vnitřních rozvodů, 

výstavby, montáže nových předávacích stanic a kotelen, demontážní práce, rozvody 

ústředního vytápění a zdravotechniky v objektech, plynofikace objektů včetně vnitřních 

rozvodů plynu, zregulování topných systémů.  

 

Středisko výroby a tepla 

Středisko poutá svou pozornost na dlouhodobé provozování plynových kotelen, včetně 

komplexních služeb. Dodává teplo pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové vody, provádí 

vyúčtování za výrobu a rozvod energií, předkládá seznam investic, plánů oprav, servis 

zařízení objektů. 

 

Středisko elektro 

Toto středisko se zaměřuje na realizaci systémů řízení energetických děl, výrobou rozvaděčů 

nízkého napětí, montáže silnoproudých elektrorozvodů . 

 

Středisko servisní 

Zajišťuje garanční a pozáruční opravy, pravidelné roční prohlídky plynových spotřebičů 

následujících značek: 

- Plynové kotle a topidla Dakon, Ariston, Destila, Mora, Viadrus 

- Ohřívače vody John Wood, Ariston 
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3.4.2 Divize zásobování a obchodu 

Tato divize zajišťuje zásobovací a obchodní činnosti podniku, koordinace a spolupráce 

s obchodními partnery, vyhledává nové zákazníky. 

 

Středisko zásobování 

Zabývá se montážní činností firmy potřebného zboží a materiálu především pro topenářskou 

techniku, zdravotechniku a plynoinstalace. Zásobuje velkosklady, dopravuje materiály na 

stavby a k zákazníkům, koordinuje dodávky materiálu pro jednotlivé stavby. 

 

Středisko obchodu 

Středisko zajišťuje obchodní činnosti firmy a kontakty s obchodními partnery. Vyhledává a 

zajišťuje obchodní záležitosti, obchodní zastoupení, marketingové služby pro potřeby firmy. 

Je také obchodní podporou činnosti profesních středisek. 

 

3.4.3 Divize pobočka Ostrava 

Inženýrská kancelář svým zaměřením provádí komplexní technické a inženýrské služby 

v komunální energetice. Kromě zpracování technické dokumentace poskytuje poradenskou 

činnost v oblasti komunální energetiky a vytápění. 

 

Středisko engineeringu a obchodu 

Zabývá se řízením a koordinací investičních výstav a realizací jednotlivých zakázek pro 

činnost pobočky Ostrava. Řídí a koordinuje stavby v rámci podniku, poskytuje technicko 

odbornou činnost pro zákazníky, a obchodní zastoupení tepelných výměníků. 

 

Středisko projekce 

Zpracovává komplexní předprojektové a projektové dokumentace staveb energetických 

zdrojů a tepelných soustav. Srovnává a rozhoduje o studiích proveditelnosti, zajišťuje úřední 

rozhodnutí, zpracovává projektové dokumentace všech stupňů a to včetně projednání, 

zajišťuje zpracování návodů k obsluze a provozních předpisů, Zabývá se netradičními zdroji 

tepla, jako je poradenství, projektování, výstavby, technik. [7]   
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3.5 Zaměstnanci firmy 

Ve firmě VAE THERM, spol. s r. o. je zaměstnáno celkem 36 pracovníků. 

Zaměstnanci:   8   řídích a administrativních pracovníků 

7 specialistů-projektantů v oblasti energetiky, otopných 

systémů 

3 specialisté pro vedení zakázek 

4 obchodní manažeři 

16 zaměstnanců v dílenských profesích, zejména topenářů, 

zámečníků a elektro profese [7] 

Schéma organizační struktury se nachází v příloze č.1. 
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4 Analýza systému vzdělávání pracovníků 

 

4.1 Dotazníkový průzkum 

Pro zhodnocení rozvoje a vzdělávání pracovníků ve firmě VAE THERM spol. s r. o. byla 

použita metoda dotazování. Dotazník je nejčastější formou pro získávání informací a 

požadovaných dat, zejména pro svou rychlost a dostupnost. Pomocí dotazníku, který je 

součástí přílohy č. 2, zaměstnanci odpovídali na připravené otázky. 

Ve společnosti pracuje 36 zaměstnanců včetně dvou vlastníků firmy. Bylo osloveno 34 

pracovníků, a z tohoto počtu bylo vráceno 26 dotazníků, což je 72%. 

Tento způsob zjištění požadovaných informací pomohl k tvoření návrhu a doporučení pro 

firmu, jak zlepšit situaci vzdělávání pracovníků v podniku. K vyhodnocení dat jsou výsledky 

zobrazeny v grafech.  

 

 Pracovní pozice 

Graf č. 3.1: Pracovní pozice ve firmě. (otázka č. 1) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, že ve společnosti pracuje 35% dělníků a 65% technicko-hospodářských 

pracovníků v pozicích jako jsou administrativní pracovníci, obchodní manažeři a projektanti. 

Dělníci vykonávají práci na pozicích profesních, zejména topenáři, zámečníci a elektro 

profese. 

 

65% 

35% 
THP pracovník 

dělník 
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73% 

27% 

muži 

ženy 

0% 

12% 

30% 

42% 

16% 

do 25 

26-35 let 

36-45 let 

46-55 let 

56 a více 

 Pohlaví 

Graf č. 3.2: Vaše pohlaví. (otázka č. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Převahu ve firmě VAE THERM, spol. s r.o. mají muži a to 73% a žen je 27%. Muži pracují 

většinou na pozicích dělníků a v pozicích manuálně pracujících a ženy převažují ve sféře 

administrativní např. účetní, asistentky. 

 

 Věk 

Graf č. 3.3: Věk. (otázka č.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bylo zjištěno, že do 25 let nepracuje ve firmě žádný pracovník, v rozmezí 26-35 let, tj. 12%, 

pak byla skupina 36-45 let, tj. 30%. Nejvíce pracovníků bylo ve skupině čtvrté 46-55 let 42%, 

v neposlední řadě pak poslední část lidských zdrojů ve věku 56 a více, tj. 16%. 
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0% 
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0% 

35% 

základní 
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maturitou 
vyšší odborné 

vysokoškolské 

 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Graf č. 3.4: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. (otázka č. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V podniku VAE THERM, spol. s r. o. nepracuje nikdo s nejvyšším dosaženým vzděláním 

základním ani s vyšším odborným. Nejvíce pracovníků má dokončené středoškolské 

s maturitou vzdělání a vysokoškolské, tj. po 35%. Vyučených zaměstnanců je ve firmě 8, tj 

30%. S vysokoškolským vzděláním jsou většinou ženy, které pracují v oblasti administrativy.  

 

 Doba strávená ve společnosti 

Graf č. 3.5: Jak dlouho pracujete ve společnosti VAE THERM, spol. s r. o..(otázka č.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Lidské zdroje v podniku, které jsou zde méně než 5 let jsou 2, tj. 8%. Naopak nejvíce 

pracovníků ve firmě je 16 a více let, tj. 42%. Bylo tedy zjištěno, že firma má již velkou tradici 

a svědčí to o stabilitě zaměstnanců, kteří zde rádi pracují. V rozmezí 11-15 let, zde pracuje 9 

pracovníků a 5-10 let 4.  
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 Spokojenost se systémem vzdělávání  

Graf č. 3.6: Jste spokojeni se systémem vzdělávání v podniku.(otázka č. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Z následujících odpovědí na otázku vyplývá, že většina je spokojena se systémem vzdělávání 

ve firmě, nespokojen není nikdo. 46% pracovníků je zcela spokojena, 30% spíše spokojena a 

24% spíše nespokojena. Nejčastěji bylo odpovězeno, že jsou pracovníci spokojeni, protože si 

obmění své vědomosti, líbí se jim náplň prezentací. Naopak nespokojenost byla, protože se 

pracovníci nedozví nic zajimavého, nelíbí se jim přednášení lektorů. 

 

 Počet školení 

Graf č. 3.7: Počet školení a kurzů za rok. (otázka č. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzdělávací programy v podniku se pořádají většinou několikrát za rok, záleží však na 

pozicích pracovníků ve firmě, tj. 54%, jednou za rok se rozvíjí 30% lidských zdrojů, jednou 

za 2 roky 8%. Ostatní dotazování odpovídali, že se vzdělávájí jednou za dva roky, či jednou 

za deset let. 
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 Vzdělávací programy 

Graf č. 3.8: Uvítali byste další vzdělávací programy. (otázka č. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 58% ne, a zbytek 42% dotazovaných by uvítalo další 

vzdělávací programy. Nejčastěji se uváděly například jazykové programy, nové 

technologické, placené, zaměřené pro projektanty a počítačové programy. 

 

 Informovanost 

Graf č. 3.9: Spokojenost s informováním o vzdělávacích kurzech. (otázka č.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle dotazovaných jsou téměř všichni spokojeni s informovaností o různých vzdělávacích 

aktivitách, 43% pracovníků bylo spokojeno a spíše spokojeno. 14% dotazovaných bylo spíše 

nespokojeno, což značí o tom, že potřebují být lépe informováni. Nespokojeným dotazujícím 



35 

 

0 

5 

10 

15 
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metody 

se nelíbí nedostatek informací o kurzech, školeních, nepřehlednost. Také by bylo potřeba 

zlepšit rychlost všech informací, které se mají dostat za včas k zaměstnancům. 

 

 Získávání informací 

Graf č. 3.10: Získávání informací o vzdělávacích kurzech.(otázka č. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z této otázky bylo zjištěno, že nejčastěji jsou zaměstnanci informování od svého nadřízeného, 

tj 42%, dále pak  internetu 38%, z nástěnek není informován nikdo a zbytek, tj 20% jsou o 

vzdělávacích programech jinak. 

 

 Formy vzdělávání 

Graf č. 3.11: Formy vzdělávání a nejvíce vyhovující metoda. (otázka č. 11) 

 

 

 

 

  

  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 11 vyplývá, že pro zaměstnance jsou připraveny nejčastěji přednášky nebo diskuze. 

Určitě jsou tyto metody efektivní a pracovníkům vyhovují a odnesou si z nich nejvíce 

informací. Prezentace a workshopy se ve firmě využívají minimálně, tak odpovědělo 5 
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4 

5 

dělníci 

ano 

ne 

respondentů. Druhá část otázky se týkala metody, která nejvíce vyhovuje pracovníkům. 

Největší váha byla dána na přednášky a diskuze, které jsou nejoblíbenější variantou 

vzdělávacích programů, proto by v doporučení měly být navrženy větší možnosti programů. 

 

 Vzdělávání se 

Tabulka č. 3.1: Proč se vzděláváte? Ohodnoťte jednotlivé varianty podle důležitosti od 1-5. 

Kdy 1 je maximálně důležitá a 5 je minimálně důležitá. (otázka č. 12) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na tuto otázko bylo možné odpovídat na možnosti osobní rozvoj, zvýšení výkonnosti, kariérní 

růst a vidina vyššího platu. Osobní rozvoj jako maximálně důležitý, uvedlo 89% dotazujících, 

dopadl tak nejlépe ze všech čtyř vybíraných možností. Zvýšení výkonnosti se ohodnotilo jako 

důležité, tj. 65%, ostatní pracovníci považovali výkonnost, jako průměrně důležitou. Kariérní 

růst dopadl nejhůř z výběru 4 možností. 19% kariérní postup považuje za průměrně důležitý a 

8% dokonce za minimálně důležitý. Vyšší plat považuje za nejdůležijtější 58% respondentů a 

31% za průměrně důležité. 

 

 Dostatečnost vzdělávání 

Graf č. 3.12: Dostatek vzdělávání.(otázka č. 13) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

důležitost osobní rozvoj zvýšení výkonnosti  kariérní růst 
vidina vyššího 
platu 

1 23 17 14 15 

2 0 2 1 0 

3 2 6 5 8 

4 0 0 4 2 

5 1 1 2 1 
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V tomto grafu je jasné, že z 26 dotazovaných je polovina pro ano a polovina pro ne. Odpověď 

byla zaměřena na dělníky, kterých bylo dotazováno 9. Nebylo spokojeno 4 z 9 dělníků, např. 

malý počet vzdělávacího programu, nejsou často proškolováni, myslí si, že v jiných firmách 

jsou vzdělávání efektivněji, nelíbí se jim školící programy. 

 

 Překážky ve vzdělávání 

Graf č. 3.13: Překážky ve vzdělávání a rozvoji. (otázka č. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

I když pracovníci mohli vybírat z více možností, každý zvolil jen jednu. Nejčastější varianta 

byla nedostatek času, tj. 80%, 6% odpovídalo na špatnou informovanost a pracovní vztahy. 

8% respondentů odpovědělo, že vzdělávání nepřinese žádný přínos, což může být překážkou. 

 

 Samostudium 

Graf č. 3.14: Vzdělávání se samostudiem. (otázka č. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 
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U této otázky většína pracovníků, tj. 17 čte odborné časopisy a sledují směrnice, tj. 7. Pro 

podnik bohužel se dva zaměstnanci nevzdělávají a samostudiem, formou jinou než byly dané 

možnosti se vzdělává 7 dotazovaných. Většina z nich rozvíjí své vědomosti a informace na 

internetu, jiní od servisních pracovníků. 

 

 Prosperita firmy 

Graf č. 3.15: Rozvoj a vzdělávání pracovníků vede k lepší prosperitě firmy. (otázka č. 16) 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Odpovědi na tuto otázku byly jasné a kladné. Většina pracovníků si uvědomují, že je 

vzdělávání a rozvoj pro podnik důležitý, a proto jasně odpověděli ano, tj. 77%. Spíše ano pak 

dal zbytek dotazovaných, tj. 23%. 
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4.2 Doporučení a návrhy zlepšení systému vzdělávání pracovníků 

 

Doporučení a návrhy zlepšení systému vzdělávání pracovníků ve firmě VAE THERM, spol. 

s r. o. byly navrženy na základě informací z dotazníku, které byly poskytnuty vyplněním, 

z řad pracovníků podniku.  

 

Oblast Komunikace 

Vždy bylo důležité udržovat se všemi z okolí kontakty a komunikovat s nimi. Netýká se to jen 

v rámci interního systému firmy, ale i komunikace se zákazníky. Podnik by si měl vždy 

uvědomovat, co je prioritou a co může naopak mít za důsledek špatnou pověst firmy. 

 

Společnost VAE THERM, spol. s r. o. patří k těm společnostem, které mají dobré pracovní 

prostředí, pracovní podmínky i pracovní vztahy v celé firmě. Pokud firma chce plnit své cíle, 

musí tyto věci mít stále na paměti a nezapomínat na ně. Z dotazníkového průzkumu 

vyplynulo, že 6% respondentů není spokojeno s pracovními vztahy v rámci otázky „překážek 

ve vzdělávání“. Není to mnoho, ale výsledek pro firmu by byl lepší nulový. I když podnik 

nemá problémy se vztahy, někteří zaměstnanci mají jiný názor. Důsledek toho může být např. 

špatná komunikace nadřízených s podřízenými.    

 

Pracovníci by mohli absolvovat kurzy komunikace mezi nadřízenými a podřízenými z důvodu 

umění oslovit všechny v okolí. Téměř denně se všichni spolupracovníci potkávají, a pokud 

nejsou vztahy v pořádku, mohou je odradit i jakékoliv jiné věci, tj. samostudium, firemní 

společenské akce. Společnost by v rámci zlepšení pracovních vztahů mohla vymyslet i 

častější akce po pracovní době, kde by si všichni mohli lépe poznat i v jiných situacích, než na 

pracovišti. 

 

Základní podmínkou každé firmy je mít dobré pracovní vztahy. Bude-li management firmy na 

to zapomínat, zaměstnanci začnou tušit, že ve firmě není něco v pořádku, nebudou 

motivováni k lepším výsledkům a nebudou si navzájem důvěřovat. 
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Bylo by vhodné, aby si firma vyhotovila své vlastní dotazníky pro své pracovníky, které by 

rozdávala v průběhu roku. Zjistila by si, o jaké školení mají zájem, kdy by ho chtěli 

absolvovat, zda by se chtěli na nich finančně podílet a vzdělávat se i o víkendech.  

 

Informovanost 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že ve firmě pracuje 35% dělníků a 65% THP. 

Z respondentů 14% nebyla spokojena z informovanosti o vzdělávacích programech, které se 

v rámci jejich firmy uskutečňují. Většinou se nelíbí nepřehlednost informací, jejich případné 

nedostatky a rychlost všech údajů, které se dostávají k pracovníkům. 

 

Většina z dotazovaných je informována přes svého nadřízeného, popřípadě z internetu, kde 

mohou nalézt všechny potřebné informace. Vytvoření a efektivní umístění nástěnky, kde by 

byly vypsány všechny potřebné informace ke všem školením, by byla další metoda, jak by se 

pracovníci o programech dověděli.  

 

Jak již bylo uvedeno, mohly by se zintenzivnit vztahy mezi podřízenými a nadřízenými, aby 

vždy docházelo k včasnému a pravidelnému informování o možnostech vzdělávání a rozvoje. 

Spokojených 86% pracovníků je pro firmu určitě zajímavý výsledek, ale i proto by měla být 

zlepšena komunikace. Pro zvýšení a udržení procenta, by se mělo ve všech směrech více 

informovat komunikovat.  

 

Motivace 

Vzdělávání a zvyšování své kvalifikace zařazujeme k vnitřním motivátorům. Záleží však na 

osobnosti a chuti využít nabídky samostudia a zdokonalovat se všemi různými způsoby. 

Každý by však měl chtít sám se zdokonalovat, rozšiřovat své informace, dovednosti a 

znalosti. Management firmy by na všechny motivační prostředky měl myslet a snažit se je 

rozvíjet. Pokud pak zaměstnanec souhlasí s cíli celého podniku, odráží se to na výsledcích 

práce jednotlivců, týmů a společnosti jako celku. 

 

Z dotazníku vyplynulo, že 77% zaměstnanců si myslí, že vzdělávání a rozvoj pracovníků vede 

k lepší prosperitě firmy. Proto by si měli uvědomit, že samostudium jim samotným napomáhá 

ke zdokonalování a rozvíjení. Pokud se budou vzdělávat sami pracovníci, povede to k lepším 
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výsledkům celé firmy. Podniku se tak zvýší nejen kvalifikace pracovníků, ale mohou 

dosáhnout lepších pozic na trhu než jejich konkurence. 

 

Motivací pro pracovníky může být stáž v cizině, popř. v jiné firmě se stejným předmětem 

podnikání nebo získání vyššího finančního ohodnocení. 

 

Dotace z EU 

Firma VAE THERM, spol. s r. o. by na vzdělávání a rozvíjení zaměstnanců mohla čerpat 

dotaci z fondů Evropské unie. Podnik by mohl využít dotaci na zdokonalování v oborech 

projektových příprav, projektového řízení, strategického plánování firmy. Čerpalo by se 

z operačního programu OPPI, kde by se podobou žádostí mohly získat prostředky na nové 

technologie, školení zaměstnanců, rekonstrukce prostor. OPPI má mnoho možností využít 

dotace z EU, např. programy na podporování podnikatelské činnosti, podpora marketingu, 

zavedení informačních a komunikačních technologií, softwarové řešení. 

 

E-learning 

Jednou z největších překážek ve vzdělávání se podle dotazníků stal čas, který hodně 

pracovníků nemá čas. Organizace by mohla v tomto případě využít nové metody vzdělávání 

jako je e-learning. Zaměstnanci firmy pak nemusí cestovat za lektory na školící kurzy, ale 

kdykoliv se mohou doučovat za pomoci počítače doma. Mohli by využívat kurzy jako např. 

microsoft office word, excel, power point. Samozřejmě, kdo by se chtěl zdokonalit v jiném 

směru, může využít programy grafické, úprava fotografií. E-learningem se ušetří náklady na 

dopravu, které by vznikly dojížděním za lektorem, popřípadě náklady za ubytování, pokud by 

školení trvalo delší dobu. 

 

Efektivní vzdělávací programy 

Nejčastěji ve firmě se využívají školící kurzy ve formě přednášek a diskuzí. Čtyřem dělníků 

z devíti dotazovaných se nelíbí systém vzdělávání v podniku. Proto by se podniku mohlo 

navrhnout zlepšení a zefektivnění školících přednášek. Diskuze by se mohly proložit různými 

letáky, tabulkami, katalogy. Nejvíce vyhovující pro pracovníky jsou přednášky, diskuze a také 

workshopy. Zaměřit by se tedy mělo na tyto vzdělávací programy, které se nejvíce líbí 

zaměstnancům, ale zkusit i zdokonalit jiné možnosti vzdělávacího systému. Spokojenost 



42 

 

klesala i u projevu a přednesu lektorů. Přednášející se mohou vybírat podle dlouholeté tradice 

nebo doporučením. Přednášky předtištěné srozumitelnou formou a proložené obrázky, 

různými příklady z praxe jsou pro pracovníka efektivní. Rozšířit by se měly i prezentace, 

které by mohly probíhat v rámci prostor firmy.  

 

Mezi další doporučení patří po každém školení nechat vypsat posluchačům menší dotazník.  

Každý by v něm uvedl spokojenost s lektorem, časem, místem, náplní přednášky. Podle 

odpovědí by vedení mohlo zhodnotit přínos pro firmu i jedince. 

 

Každý ze zaměstnanců by měl mít chuť a snahu, se sám vzdělávat, pomocí samostudia. Pro 

firmu by tento přístup byl velmi prospěšný a užitečný na trhu, například při silné konkurenci. 

Lidské zdroje ve firmě si mohou vybrat z řad zajímavých a určitě prospěšných metod 

samostudia. Ať už to jsou jazykové, počítačové, administrativní, projektové kurzy a různé 

další.  

 

Počítačové kurzy by firma mohla využít u společnosti TriCo computers s. r. o. z Rožnova pod 

Radhoštěm. Podnik nabízí širokou škálu kurzů, ze kterých si každý vybere, co nejvíce 

potřebuje ke své práci. Mezi počítačové kurzy patří Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

kurzy o internetu, počítačové grafiky a další. Firma poskytuje slevy a množstevní akce. Cílem 

kurzů je zdokonalovat, opakovat dovednosti, znalosti a informace. [9] 

 

Mohlo by být doporučeno zakoupení odborných časopisů nebo knih, které by mohli využívat 

zaměstnanci firmy na své rozvíjení dovedností, informací a znalostí.  

 

Osobní rozvoj, zvýšení výkonnosti 

Otázka č. 12 se vztahovala na téma, proč se zaměstnanci vzdělávají. Měli ohodnotit jednotlivé 

varianty od jedničky po pětku. Osobní rozvoj byl nejlépe ohodnocen a z 26 respondentů 

ohodnotilo jedničkou 23 zaměstnanců. Což pro firmu je dobrý výsledek a znamená to, že 

pracovníci se chtějí zdokonalovat a rozvíjet. Určitě by měla být navrhnuta, jak již byla 

zmíněna motivace všech, aby měli sami chuť se vzdělávat. 
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Velké procento pracovníků si chce výkonnost zvýšit a pracovat na svém rozvoji. Firma by 

měla ukázat jejich možnosti a podpořit je, např. finančními prostředky, pokud to kapitál 

dovolí. Každá společnost ví, že lidské zdroje patří mezi nejdůležitější články celého 

podnikového systému. Bez nich by firmy nemohly fungovat, nebyly by dostatečně 

konkurenceschopné.  
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5 Závěr 

Vzdělávací programy jsou důležité jak pro pracovníky, tak pro chod celé firmy. Dávají 

možnost rozvíjení svých aktivit, výkonu jedince. Pro podnik vzdělávání zaměstnanců přináší 

vyšší zisk, pozitiva v podobě lepší situace na trhu oproti konkurenci. Zaměstnanec, který se 

zúčastní vzdělávacích kurzů a školení, má pocit, že je pro podnik více důležitý a užitečný. 

 

Tato bakalářská práce se věnuje analýze vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v konkrétní firmě. 

Práce obsahuje tři části, které se věnují vzdělávacímu systému. V teoretické části bylo cílem 

přiblížit pojem vzdělávání pracovníků, jak je možno realizovat rozvoj a vzdělávání, jakými 

metodami, jak nejlépe naplánovat a realizovat vzdělávání. Dále představení společnosti, o 

které byla napsána tato bakalářská práce.  

 

V následující části byla provedena analýza dotazníkového šetření současného stavu ve 

společnosti. Byl vypracován dotazník pro pracovníky, který se týkal vzdělávacího systému 

v podniku, spokojenost s rozvíjením a postojem každého zaměstnance k tomuto tématu. 

Výsledné odpovědi byly zobrazeny do grafů, z nichž byly vyvozeny návrhy doporučení a 

závěry.  

 

Ze všech dotazovaných 42% se zajímá o vzdělávání a uvítali by nové kurzy, např. jazykové, 

počítačové nebo technologické. Nespokojeno je 24% respondentů s nabídkou a probíhajícími 

kurzy, podle odpovědí je zřejmé, že nejsou spokojeni s náplní daných témat, výběrem lektorů 

a místem školení. Do návrhů a doporučení byly uvedeny informace o počítačových kurzech 

v Rožnově pod Radhoštěm, kterých by podnik mohl využít. 

 

Současný systém na trhu vyžaduje kvalifikované pracovníky. Aby byl podnik schopen využít 

všechny lidské zdroje pro naplnění svých cílů. Všichni dotazovaní zaměstnanci firmy, kteří se 

zúčastnili dotazníkového průzkumu, odpovídali na otázku, zda vzdělávání vede k prosperitě 

firmy. 77% si myslí, že ano, proto by na to měli brát zřetel a snažit se dále sebevzdělávat a 

využívat všechny možné nabídky svého zaměstnavatele. V dnešní době si již pracovníci 

uvědomují, že konkurence na trhu práce je velká. Proto by je zaměstnavatel mohl vyměnit za 

někoho vzdělanějšího a zkušenějšího v oboru. 
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Odborné vzdělávání se podílí a zvyšuje osobní rozvoj zaměstnanců a působí kladně na jeho 

psychiku. Cítí se být více užitečný pro podnik a očekává i vzájemnou podporu nadřízených a 

managementu podniku. Existují různé druhy kurzů, které by pracovníci mohli navštívit, 

jednak jsou to kurzy na rozvoj osobních dovedností, ale i kurzy odborné. 

 

Velká část pracovníků posuzuje ochotu podniku pomoct ve vzdělávání tím, že mohou 

poskytovat finance a podporovat tak své pracovníky. Podpora menších akcí firmy vyvolává 

pozitivní odezvu ze strany zaměstnanců. Proto by firma měla více zabezpečit kvalitní 

vzdělávání pro své pracovníky, musí mít však dostatek finančních zdrojů nebo nápady, kde 

zdroje získat.  

 

Cílem bakalářské práce byla analýza současného systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti VAE THERM, spol. s r. o. a návrhy doporučení pro zlepšení systému 

vzdělávání a rozvoje pracovníků. Výsledky práce se mohou použít při rozhodování o 

zkvalitnění systému vzdělávání lidských zdrojů ve společnosti. Mohou být použity pro 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců a loajality podniku. 
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Příloha č. 1:  

 

Organizační struktura  



 

Příloha č. 2: 

Dotazníkový průzkum pracovníkům firmy 

Vážení spolupracovníci,  

dotazník, který Vám překládám, bude sloužit pro mou bakalářskou práci jako podklad pro 

praktickou část. Cílem je zjistit vaši spokojenost či nespokojenost, která se týká vzdělávání ve 

vaší firmě.  

Anketa je anonymní, proto se prosím nepodepisujte! 

Jednotlivé odpovědi kroužkujte podle Vaší situace nebo Váš názor. Předem děkuji za 

vyplnění i za čas, který jste tomu věnovali.  

 

         Vendula Kubrická 

1. Jaké je vaše pracovní pozice ve firmě? 

a)dělník   b)THP 

 

2. Vaše pohlaví? 

a)žena    b)muž 

 

3. Věk? 

a) Do 25 b)26-35 let c)36-45 let d)46-55 let e)56  a více 

 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a)základní b)vyučen (a) c)středoškolské s maturitou d)vyšší odborné 

 

 e)vysokoškolské 

 

5. Jak dlouho pracujete ve společnosti VAE THERM, spol. s r. o.? 

a)méně než 5 let b)5-10 let c)11-15 let d)16 a více let 

 

6. Jste spokojeni se systémem vzdělávání ve firmě? Proč ano, ne? 

a)spokojen b)spíše spokojen c)spíše nespokojen d)nespokojen 

 

 Zdůvodnění…………………………………………………………….. 



 

7. Jak často se účastníte kurzů a školení? 

a)několikrát za rok b)jednou za rok  c)jednou za dva roky 

 

d)jiné………………………………. 

 

8. Uvítali byste další vzdělávací programy?(pokud ano, které?) 

a)ano…………………………………………  b)ne 

 

9. Jste spokojeni s informováním o vzdělávacích kurzech, školeních?Proč ano, ne? 

a)spokojen b)spíše spokojen c)spíše nespokojen d)nespokojen 

 

 Zdůvodnění……………………………………………………………… 

 

10.  Kde získáváte informace o vzdělávání a rozvoji ve firmě? 

a)z nástěnek b)z internetu c)od nadřízeného  d)jinak 

 

11. A) Jaké formy vzdělávání jsou ve Vaší firmě nejčastěji využívány? (možnost více 

odpovědí) 

A) a)přednášky b)diskuze c)workshop d)prezentace 

 

B)Které z těchto metod Vám nejvíce vyhovuje? 

B) a)přednášky b)diskuze c)workshop d)prezentace 

 

12. Proč se vzděláváte?  Ohodnoťte jednotlivé varianty podle důležitosti od 1-5. Kdy 

1 je maximálně důležitá a 5 je minimálně důležitá. 

a)osobní rozvoj……………..  b)zvýšení výkonnosti…………….. 

 

c)kariérní růst……………..   d)vidina vyššího platu…………….. 

 

13. Myslíte si, že jste dostatečně vzděláváni?Proč ano, ne? 

a)ano      b)ne 

 

 Zdůvodnění:…………………………………………………………………….. 

 



 

 

14. Jaké bývají překážky ve vzdělávání a rozvoji? (možnost více odpovědí) 

a)nechuť se vzdělávat b)špatná informovanost c)nedostatek času  

d)pracovní vztahy e)nevidí se žádný přínos pro firmu 

 

15. Vzděláváte se samostudiem? Pokud ano, jaké metody to jsou? (možnost více 

odpovědí) 

a)sleduji směrnice b)odborné časopisy  c)jiné………………………………..

 d)nevzdělávám se 

 

16. Domníváte se, že rozvoj a vzdělávání pracovníků vede k lepší prosperitě firmy? 

a)ano b)spíše ano c)spíše ne d)ne 

  



 

Příloha č. 3: 

 

Předávací stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


