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1. Úvod 

Jako téma mé bakalářské práce jsem zvolila „Systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců základní školy“. Oblast vzdělávání a rozvoje je povaţována za nejdůleţitější 

úkol řízení lidských zdrojů. V současné době s rostoucím vědecko-technickým rozvojem 

nelze předpokládat, ţe si zaměstnanci vystačí se znalostmi a dovednostmi, které získali při 

školním vzdělávání. Jejich vědomosti je potřeba neustále prohlubovat, aby bylo dosaţeno 

konkurenceschopnosti a úspěšnosti podniku na trhu.  

Celoţivotní vzdělávání se jiţ stává samozřejmostí. Podniky ve snaze udrţet a 

rozšiřovat svou pozici na trhu vytvářejí efektivní vzdělávací plány a programy. 

Kvalifikovanými zaměstnanci budou poskytovány kvalitní informace a výkony, proto je pro 

mnohé organizace vzdělávání a rozvoj pracovníků ţivotně důleţitou prioritou. Efektivní 

vzdělávací koncepce je klíčová avšak teprve její úspěšná realizace vede k naplnění 

podnikových cílů.  

Motivace je důleţitým prvkem pro naplnění vzdělávacího plánu. Představuje systém 

postupů, pomocí kterého, je usměrňována a podněcována činnost zaměstnanců, tak aby bylo 

dosaţeno doţadované výkonnosti. Pracovníci tvoří jádro organizace a jejich chuť k práci se 

odráţí ve výsledcích celého podniku. 

Osobní rozvoj zaměstnanců je velmi sloţitý proces, který vyţaduje spolupráci na obou 

stranách jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Názory a připomínky zaměstnanců by neměli 

být podhodnocovány, často bývají odůvodněné a nevyslyšené. Důleţitá je zpětná vazba mezi 

zaměstnancem a manaţerem.  

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část pojednává o teoretických 

východiscích vzdělávání lidského kapitálu. V úvodu druhé části je představen předmět 

analýzy, Základní škola Krnov, a dále pak samotná analýza, která je prováděna pomocí 

dotazníkového šetření. Na tuto část navazuje poslední třetí úsek, ve které jsou nastíněny 

návrhy a doporučení v dané oblasti.  

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců na základní škole a na základě zjištěných výsledků navrhnout moţná řešení a 

doporučení. 
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Metodika 

Prvním krokem pro zpracování bakalářské práce je výběr tématu. Následně 

vypracování časového harmonogramu a plánu jednotlivých kroků. 

Pro vypracování teoretické části je nutné nastudovat odbornou literaturu a vybrat z ní 

potřebné informace vztahující se k tématu. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny základní 

pojmy z oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců včetně cyklu, metod a hodnocení 

vzdělávání. Je vyuţito metody logiky, konkrétně principů dedukce a indukce. 

Dedukce je procesem usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěrům 

plynoucích z těchto předpokladů. Indukce znamená myšlenkový přechod od konkrétních 

situací k obecným platným závěrům. 

Praktická část začíná charakteristikou Základní školy Krnov, kde probíhala analýza.  

Zde jsou popsány obecné informace, historie, zaměření a dosavadní systém vzdělávání. Pro 

získání potřebných informací je vyuţito metody kvantitativního výzkumu, konkrétně formou 

písemného dotazování, pozorování a rozhovoru. Kvantitativní výzkum se zabývá zkoumáním 

kvalitativních znaků a jejich vztahů.  Nezbytností je také studium příslušných dokumentů, 

které se váţou k dané problematice. 

Získaná data jsou podrobena analýze a následně syntéze. Analýza je logická metoda, 

která znamená rozklad sloţitějšího celku na jednotlivé části. Cílem analýzy je identifikovat 

prvky celku. Syntéza naopak spojuje dílčí části v celek. Obě tyto metody se vzájemně 

prolínají a dohromady tvoří analyticko-syntetické poznávací procesy.  

Vyuţitím těchto metod se získají údaje pro formulaci návrhů řešení a doporučení, 

které jsou popsány v samostatné kapitole.  
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2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

2.1 Lidský kapitál  

V organizaci se lidským kapitálem rozumí zaměstnanci organizace a jejich 

dovednosti, znalosti, schopnosti a postoje. Lidský kapitál je takový prvek systému, který je 

schopen inovací, učení, změny a tvořivosti. Tyto vlastnosti zajišťují konkurenceschopnost a 

přeţití. Z dlouhodobého hlediska je nutné tyto vlastnosti dále rozvíjet a podporovat, potom 

můţe jít podnik kupředu.  (Vodák, Kucharčíková, 2011) 

Lidské zdroje představují samotné lidi v pracovním procesu. Jsou to nositelé lidského 

kapitálu a lidského potenciálu. (Vodák, Kucharčíková, 2011) Lidské zdroje mají výjimečné a 

specifické vlastnosti, které je odlišují od ostatních zdrojů podniku a tvoří jednu 

z konkurenčních předností a kritický faktor úspěšnosti firem. (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 

2005) 

 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

 „ Řízení lidských zdrojů lze definovat jako strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří jako jednotlivci i jako 

kolektivy přispívají k dosaţení jejich cílů.“ (Armstrong, 2002, str. 27)  

Cílem řízení lidských zdrojů je získání a udrţení zaměstnanců, vytvoření správných 

podmínek pro podání co nejvyššího výkonu a tím přispění k dosaţení všech organizačních 

cílů podniku pomocí průběţně koordinovaných manaţerských postupů. (Bláha, Mateicius, 

Kaňáková, 2005) Jedná se o zabezpečení kvantitativní stránky lidských zdrojů, jako je 

například počet zaměstnanců, věková struktura, kvalifikace a zároveň i sladění s kvalitativní 

stránkou například motivace, výkonnost, tvořivost pracovníků. (Knejbl, Dvořáková, Šubrt, 

2001) 

Podle Amstronga (2002) má řízení lidských zdrojů dvě podoby: 

 Tvrdá podoba ŘLZ – tento přístup klade důraz na kvantitativní a praktické 

strategické stránky s cílem řízení lidí stejně jako kteréhokoliv jiného 

ekonomického faktoru. To znamená získat ze zaměstnanců přidanou hodnotu, a 

konkurenční výhodu. Je to kapitál, pomocí kterého lze dosáhnout zisku, za 

podmínky investování do jeho rozvoje podobným způsobem jako investovat 

například do technologického vybavení. 
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 Měkká podoba ŘLZ – vychází z tzv. školy lidských vztahů a vyzdvihuje 

komunikaci, motivování a vedení zaměstnanců. Zdůrazňuje potřebu získat 

oddanost a zaangaţovanost pracovníků zapojením do rozhodovacích procesů 

organizace. Chápe důleţitost lidského faktoru a potřebu individuálního 

zacházení. 

2.2.1 Strategické řízení lidských zdrojů 

Podle Koubka (2007, str. 24) je „strategické řízení lidských zdrojů praktickým 

vyústěním personální strategie organizace. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí, směřující 

k dosaţení cílů obsaţených v personální strategii.“  

Strategie řízení lidských zdrojů zahrnuje přístupy k rozhodování o záměrech a plánech 

organizace, ke strategii zaměstnávání lidí, k vzdělávání a rozvoji pracovníků, k řízení 

pracovního výkonu a odměňování. Tyto přístupy se snaţí zkoordinovat, aby bylo dosaţeno 

efektivnosti a poţadované výkonnosti organizace. (Armstrong, 2002)  

 

2.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

Schopnosti, dovednosti a znalosti člověka se formují jiţ od narození. Ucelený základní 

přehled nabývá člověk při institucionálním (školním) vzdělávání. V odborné přípravě na 

budoucí povolání dochází k osvojení si specifických pracovních schopností a dovedností, jeţ 

napomáhají snazšímu přechodu absolventů škol do pracovního ţivota, kde dochází 

k neustálému prohlubování získaných znalostí. Z toho vyplývá, ţe vzdělávání v organizaci je 

jen jednou z oblastí formování pracovních schopností. (Dvořáková, 2007) Definovat jej lze 

takto: 

„Vzdělávání zaměstnanců v organizaci představuje soubor cílených, vědomých a 

plánovaných opatření a činností, které jsou orientovány na získávání znalostí, dovedností a 

schopností (pracovních způsobilostí) a osvojení si ţádoucího pracovního jednání pracovníky 

organizace.“ (Dvořáková, 2007, str. 286)  

Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců spojuje činnost personálního útvaru a 

specializovaného úseku na vzdělávání s činností všech vedoucích pracovníků, odborů a jiných 

sdruţení pracovníků. V této oblasti se vyskytuje úzká spolupráce mezi organizací a externími 

odborníky či vzdělávacími organizacemi.  

Je důleţité rozlišovat pojem vzdělávání a rozvoj pracovníků od pojmu rozvoj lidských 

zdrojů. První případ je orientován na zaměstnance s cílem rozšiřovat jejich dovednosti, 
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schopnosti a znalosti tak, aby byli zaměstnatelní a svou práci vykonávali efektivně. V druhém 

případě se jedná o rozvoj pracovní schopnosti organizace jako celku. (Koubek, 2007) 

2.3.1 Složky rozvoje lidských zdrojů 

Učení se – osvojení si nového vědění i nového konání. Proces učení znamená změnu, 

probíhá organizovaně, ale i spontánně. (Hroník, 2007) 

Rozvoj – představuje růst osobních schopností a potenciálu pomocí různorodých 

vzdělávacích moţností. 

Vzdělávání – znamená rozvoj především všeobecných znalostí, hodnot a vědomostí 

pouţitelných ve všech oblastech ţivota, nejen v pracovní sféře. 

Odborné vzdělávání – je chápáno jako systematické a organizované formování 

chování, pomocí příleţitostí k učení, vzdělávacích akcí a instrukcí, aby bylo dosaţeno 

poţadovaných znalostí, dovedností a schopností pro danou pozici v organizaci. (Armstrong, 

1999) 

 

Obr. 2.1 – Vztah učení, rozvoje a vzdělávání (Hroník, 2007, str. 31) 

Z obrázku 2.1 vyplývá, ţe učení zahrnuje více neţ jen rozvoj nebo vzdělávání. Učení 

probíhá neustále, ale ne vţdy jsou to pozitivní a ţádoucí věci, které se nedají povaţovat za 

rozvoj. (Hroník, 2007) 

2.3.2 Funkce firemního vzdělávání 

 Vzdělávání má dvě základní funkce: 

 rozvoj schopností, dovedností všeho druhu, 

 zvýšení krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti zaměstnanců. (Hroník, 2007) 

2.3.3 Oblasti firemního vzdělávání 

 Oblasti vzdělávání podle Dvořákové (2007): 

 orientace – zefektivnění adaptace pracovníka na novou organizaci, její kolektiv a 

danou pracovní pozici, 



  10 

 

 prohlubování kvalifikace (doškolování) - přizpůsobování dovedností a odborných 

znalostí konkrétnímu pracovnímu místu, 

 rekvalifikace - proces získávání nových znalostí a dovedností, které pracovníkovi 

umoţní vykonávat jinou neţ současnou práci, 

 profesní rehabilitace – jedná se o zvláštní případ rekvalifikace, jehoţ cílem je 

opětovné zařazení osob, kterým jejich zdravotní stav bránil ve výkonu zaměstnání, 

zpět do pracovního procesu. 

2.3.4 Strategie firemního vzdělávání  

 Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vychází z výše postavených strategií, 

konkrétně z personální strategie a ze strategie podniku. (Bartoňková, 2010)  

 Strategie rozvoje zaměstnanců vycházejí ze dvou na první pohled odlišných principů, 

které je třeba propojit.  Podle Hroníka (2007) se strategie dělí: 

 Strategie organizačního rozvoje – Strategie rozvoje jednotlivců 

Vychází z předpokladu, ţe rozvoj pracovníků vede k rozvoji a zvětšení výkonnosti celé 

organizace. Důleţité však je, na co je kladen větší důraz. Strategii organizačního rozvoje 

charakterizuje společná práce na konkrétních problémech a změna ve fungování celé 

organizace. Strategie rozvoje jednotlivců zahrnuje odborně připravené jedince, kteří zajišťují 

dobrou úroveň celého podniku. 

 Strategie diferenciace – Strategie integrace 

Účinná strategie musí propojit diferencující a bezbariérový přístup tak, aby bylo zajištěno 

efektivní řízení výkonnosti. Diferencující přístup znamená vytvoření rozvojového programu, 

který je rozlišující podle potřeb organizace. Bezbariérový přístup dává moţnost rozvoje všech 

pracovníků bez jakéhokoliv omezení v podobě pracovní pozice nebo výkonnosti. Čím více je 

dostupných bezbariérových prvků, tím více můţe být systém diferencující.  

 Strategie velkého skoku – Strategie plynulého zlepšování 

Cílem učení je dosaţení změny. Různé strategie přinášejí různé přístupy jak této změny 

dosáhnout. Strategie velkého skoku je preferována v případě, ţe je potřeba dosáhnout velké 

změny v krátkém čase. Je zapotřebí zmobilizovat velké mnoţství vnitřních i vnějších sil, které 

působí v jednom směru. V oblasti vzdělávání a rozvoje se jedná o kampaň s jednoduchými 

prioritami a kompetencemi. Strategie plynulého zlepšování spočívá v dosahování postupného 

přírůstku, to znamená, ţe se organizace v určité oblasti pomalu kontinuálně zlepšuje. 

Kombinace obou uvedených strategií znamená proces, ve kterém dochází k plynulým 

změnám a velký skok se vyuţívá k usměrnění větších odchylek.  
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2.4 Proces učení  

 Proces učení zahrnuje velké mnoţství faktorů a podmětů, které připívají k efektivnímu 

dosaţení poţadovaných výsledků. 

2.4.1 Úrovně učení 

 Hroník (2007) tvrdí, ţe učení probíhá na třech úrovních: 

 Individuální úroveň – znamená rozšiřování znalostí a dovedností a jejich praktická 

aplikace na úrovni jedince. 

 Skupinová úroveň – vyjadřuje učení skupiny jako celku, ne učení jednotlivců ve 

skupině. Učení je umoţněno na základě rozdělení skupinových rolí, které jsou klíčové 

pro zvládnutí zadaného úkolu. Skupiny existují, protoţe není moţné, aby jednotlivec 

splnil dané úkoly sám. Cílem skupinového učení je vytváření souhry mezi jejími 

členy. 

 Úroveň organizace – cílem učení na této úrovni je vybavit organizaci speciálními 

předpoklady, které umoţní zvládnout stanovené úkoly. Jedná se především o učení za 

chodu, nebo učení z vlastních zkušeností a hledání nových moţností.  

2.4.2 Oblasti učení a prvky ovlivňující učení 

 Existují tři oblasti učení: 

 Znalosti – poznatky, které jedinci získají učením. Znalosti se rozlišují na explicitní a 

implicitní. Explicitní znalosti jsou takové, které se dají nějakým způsobem 

zaznamenat a předat dále. Zato implicitními znalostmi se vyjadřují názory 

s emocionální povahou, blízké postojům. Jsou předávány technikou sdílení, nelze je 

uspokojivě zapsat či natočit. 

 Dovednosti – schopnosti umoţňující pouţít své znalosti v praxi. Umoţňují jedincům 

vykonávat určité činnosti a získávat tak zkušenosti, které vedou ke zdokonalování 

dovedností. 

 Postoje – jsou charakteristické svou emocionální povahou. Hodnoty tvoří základy 

postojů, s nimiţ se jedinec ztotoţní na základě individuálního „ţebříčku“ hodnot, který 

je mu vlastní. (Hroník, 2007) 

 Úspěšnost učení závisí na celé řadě podnětů. Některé z nich jedinci dokáţou z části 

usměrnit, například postoje a motivaci, existují ovšem zákonitosti učení, které ovlivnit do jisté 

míry nelze. Některé z nich jsou nadále popsány.  
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 Motivace – jedná se o systém faktorů ovlivňujících jednání zaměstnance způsobem, 

který vede ke zvyšování výkonnosti a uspokojení z práce. (Dvořáková, 2007) 

 Motivování obecně znamená cílově orientované chování, vedoucí k uspokojení 

potřeby jedince. (Armstorng, 2002) 

 Zapsáno matematickým vzorcem je výkon kombinací schopností a motivace: 

   

 Pokud chce manaţer dosáhnout zvýšení výkonu je zapotřebí zajistit správnou míru 

motivace a podpory při plnění pracovních úkolů. (Dědina, 2005) 

 Kolísání pozornosti – je zřejmé, ţe jedinec při procesu učení neudrţí míru 

koncentrace na stejné úrovni. Soustředění klesá rychleji, pokud je učení monotónní, proto je 

vhodné střídání učebních aktivit. Při plánování vzdělávací aktivity je nutné do prvních 15 

minut shrnout jádro sdělení, poté následuje vlastní vzdělávací metoda, například přednáška a 

přibliţně po 30 minutách opakování látky tak, aby bylo zajištěno maximálního moţného 

účinku vzdělávání. (Hroník, 2007) 

             Křivka učení – vyjadřuje dobu potřebnou k dosaţení poţadované úrovně vzdělání a 

výkonu nezkušeného pracovníka pro výkon dané práce nebo plnění úkolu – někdy se 

vyjadřuje jako „norma zkušeného pracovníka“.  

 

Graf  2.2 – Standardní křivka učení podle Amstronga (2002, str. 479) 

 Z grafu 2.2 je patrné, ţe s postupujícím časem má výkonnost (schopnost vstřebávat 

nové poznatky) zpomalujícího stoupání. Zkratka NZP znamená „normu zkušeného 

pracovníka“. (Amstrong, 2002) 

 Křivka zapomínání – znázorňuje interval mezi učením a vybavením si naučeného. 

Na tuto skutečnost působí řada faktorů. Zapomínání je rychlejší pokud látka postrádá smysl, 

je nezáţivná a nenásleduje praktické vyuţití získaných poznatků.  
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Graf  2.3 – Křivka zapomínání (Hroník, 2007, str. 43) 

 Z křivky zapomínání, viz graf 2.3, vyplývá, ţe nejpozději do čtrnácti dnů je nutné 

znovu realizovat aktivity vedoucí ke znovu poznání a k integraci znalostí do výkonu práce. 

(Hroník, 2007) 

2.4.3 Kolbův cyklus učení  

 Podle amerického psychologa D. A. Kolba existují čtyři fáze procesu učení: 

 Konkrétní zkušenost, zážitek – zkušenost můţe být naplánovaná, nebo náhodná. Ve 

většině případů se jedná o situaci, kdy nelze pouţít dříve naučený postup. 

 Pozorování a reflexe – jedinec přemýšlí o záţitku a o sobě z různých hledisek. 

 Abstrakce a generalizace – v této fázi si jedinec vytvoří určitý nadhled ve formě pojetí 

a hypotéz, které dokáţe vyuţít v případě opakující se situace. 

 Testování, experimentování a přenos – po ověření hypotéz vzniká nová zkušenost. 

Tímto je cyklus uzavřen a můţe začít nanovo. (Hroník, 2007) 

2.4.4 Typy učících se osob 

 Nejznámější rozbor učících se lidí provedli na základě analýzy učení Honey a 

Mumford. Podle nich se učící jedinci dělí na čtyři skupiny: 

 Aktivisté – skupina lidí, která se bez předsudků a předpojatosti pouští do nových 

úkolů, které přinášejí nové zkušenosti a záţitky. 

 Přemítaví – typy lidí dávající přednost pozorování nových zkušeností a záţitků 

z pozadí. Na základě shromáţděných údajů docházejí k závěrům. 

 Teoretici – lidé, kteří své pozorování a zkoumání upravují do formy logických teorií. 

Vyznačují se sklonem k perfekcionismu. 

 Pragmatici – jedinci, kteří touţí vše vyzkoušet, aby viděli, zda to v praxi funguje.  

(Armstrong, 2002) 
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2.4.5 Učící se organizace 

 „Jde o cílevědomé úsilí směřující k návratnosti investic vloţených do rozvoje lidí a 

zahrnující stanovení osobních cílů, plány osobního rozvoje, učení a tréninku, plán rozvoje 

kariéry, řízení výkonu a rozvoje poţadovaných způsobilostí.“ (Barták, 2007, str. 103) 

 „Učící organizaci lze definovat jako místo, kde lidé neustále rozšiřují a doplňují svoje 

schopnosti vytvářet takové věci, jaké si skutečně přejí, kde jsou podporovány nové a podnětné 

způsoby myšlení, kde je dána volnost kolektivní práce a kde se lidé neustále učí, jak se 

společně učit.“ (Dvořáková, 2007) 

 Jedná s tedy o permanentní snahu o zhodnocení a zdokonalování lidského kapitálu, 

zejména systémové myšlení, osobní mistrovství, týmové učení, důvěru a angaţovanost 

zaměstnanců. Zahrnuje i rozšiřování moţností k dalšímu učení a právo dělat chyby. Pokud je 

organizace v procesu učení úspěšná, můţe dosáhnout rozšíření delegování, zlepšit pracovní 

morálku, produktivitu, výkonnost a efektivitu práce, sniţovat fluktuaci a zaměřit se na 

zvyšování přidané hodnoty výrobků a sluţeb. (Barták, 2007) 

 Pět disciplín učící se organizace podle Sengeho: 

 Systémové myšlení – zahrnuje pochopení všech souvislostí v celku a propojení všech 

následujících disciplín. 

 Osobní mistrovství – představuje schopnost vybrat si to podstatné ze všeho, co se 

kolem děje a ne jen reagovat na podněty. Souvisí se zaujetím a vášní, jedině s pomocí 

těchto dvou vlastností lze dosáhnout mistrovství v oboru a stát se tak inspirací pro 

druhé. 

 Mentální modely – vyjadřují určité očekávání, představy, a předpoklady určené ke 

zjednodušení vnímaného světa, aby se v něm jedinec lépe orientoval. V procesu učící 

se organizace jde o vytvoření nového obrazu světa v bezprostřední blízkosti okolí 

organizace. 

 Sdílené vize – znamená potřebu ztotoţnění jedince s vizí organizace. Vyjadřuje nutnost 

spojení pracovníka s organizací na základě sdílených hodnot. 

 Týmové učení – funguje za předpokladu pochopení a dialogu jednotlivců, které vede k 

vytvoření rozhodnutí zastávaného všemi členy týmu.  

 Podmínkou správného fungování procesu učení je uplatnění všech 5 disciplín 

najednou. Všechny disciplíny představují jednotlivé kompetence firmy. (Hroník, 2007) 
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2.5 Cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

 „Systematické vzdělávání zaměstnanců je neustále se opakující cyklus, který odráţí 

jak specifické poţadavky strategie vzdělávání a rozvoje, tak cíle generální organizační 

strategie. Základním zdrojem efektivity procesu vzdělávání a rozvoje je jeho systematičnost 

ve vztahu k zaměstnancům i vlastníkům a zákazníkům.“ (Dvořáková, 2007) 

 Cyklus systematického vzdělávání probíhá ve čtyřech fázích:  

 identifikace potřeby vzdělávání, 

 plánování a rozpočtování, 

 realizace, 

 vyhodnocení efektivnosti procesu, zpětná vazba. (Dvořáková, 2007) 

 

Obr. 2.4 – Cyklus vzdělávání pracovníků organizace (Koubek, 2007, str. 260) 

 Z obrázku 2.4 je patrné, ţe jednotlivé části cyklu na sebe navazují a vzájemně se 

ovlivňují. Kaţdá fáze se do jisté míry vyskytuje jako samostatný proces, který je zaštiťován 

organizačními a institucionálními předpoklady pro rozvoj zaměstnanců. (Dvořáková, 2007) 
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2.5.1 Identifikace potřeby vzdělávání 

 Koubek (2007) tvrdí, ţe proces identifikace vzdělávacích potřeb je problémový, 

protoţe kvalifikace a vzdělání jsou obtíţně kvantifikovatelné vlastnosti člověka. Nelze 

ţádným způsobem změřit, jak se například individualita, specifické vlastnosti, přístup k řešení 

úkolů a talent spolu s absolvováním určitého stupně vzdělání promítnou do pracovního 

výkonu. Proto je celá fáze identifikace potřeb zaloţena na odhadech a přibliţných propočtech. 

Potřeba vzdělávání v obecné rovině znamená odchylku znalostí a dovedností zaměstnanců od 

poţadovaných znalostí a dovedností na dané pracovní místo.  

 Podle Dvořákové (2007) je potřebou vzdělávání kaţdý nedostatek, mezera nebo 

problém, který zabraňuje dosaţení strategických cílů organizace a zároveň můţe být 

odstraněn některou metodou vzdělávání. Rozvoj a vzdělávání můţe být efektivní pouze 

v případě, ţe existuje znalost cílů a dosavadních výsledků na všech úrovních v podniku.  

 Analýza vzdělávacích potřeb je předpoklad pro tvorbu efektivního vzdělávacího plánu. 

Posuzuje se širší nebo uţší škála údajů, které se získají z podnikového informačního systému 

a ze speciálního šetření. Analýza se zaměřuje na tři oblasti údajů: 

 Údaje týkající se celé organizace – informace o struktuře organizace, výrobním 

programu, vybavení, finančních zdrojích. Důleţité jsou záznamy o počtu, pohybu, 

kvalifikaci, pracovní době a pracovní neschopnosti zaměstnanců. 

 Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností – tedy popis pracovních míst, 

včetně jejich specifikací. Vyuţívají se i údaje o stylu vedení a kultuře pracovních 

vztahů. 

 Údaje o jednotlivých pracovnících – tyto informace zachycují postoje a názory 

pracovníků a jejich nadřízených. Získávají se z personální evidence, ze záznamů o 

vzdělání a kvalifikaci, z výsledků různých testů a ze záznamů z rozhovorů 

s pracovníkem. (Koubek, 2007) 

 V procesu identifikace potřeby vzdělávání pracovníků se nelze zaměřit jen na údaje 

týkající se organizace, ale je potřeba akceptovat poţadavky liniových manaţerů i pracovníků 

řadových. Velmi cennými zdroji při identifikaci potřeby jsou materiály pravidelného 

hodnocení pracovníků a pravidelné hodnocení jejich výkonu.  

 Všechny shromáţděné informace slouţí ke zjištění skutečných rozdílů mezi 

kvalifikací a vzděláním pracovníků a poţadavky na kvalifikaci a vzdělání vytyčené 

organizací. (Koubek, 2007) 
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 Kaţdý pracovník bude z hlediska schopnosti vykonávat svou práci zařazen do jedné ze 

tří kategorií, které znázorňuje obrázek č. 2.5. (Thompson, 2007) 

 

Obr. 2.5 Potřeby vzdělávání pracovníků (Thompson, 2007, str. 164) 

 Pro samotnou analýzu lze vyuţít dvou různých přístupů, ideální je jejich kombinace. 

U obou metod musíme zahrnout všechny tři výše uvedené oblasti údajů.  

 Kvantitativní sociologický výzkum – jedná se o terénní šetření formou dotazníku, 

rozhovoru v kombinaci s pozorováním. Tímto se přímo získají informace o potřebách 

vzdělávání od pracovníků a jejich nadřízených. Výhodou je moţnost zjištění 

aktuálních vzdělávacích potřeb kaţdého pracovníka. Nevýhodou je poměrně náročná 

příprava a vyhodnocování dat. Mezi další nevýhody patří omezená pouţitelnost, data 

jsou vyuţívána jen v rámci přípravy vzdělávacích akcí. 

 Aplikace kompetenčního přístupu ke vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů 

v organizaci – tento přístup zahrnuje teoretické poznatky načerpané z knih a 

dokumentů z oblasti vzdělávání a rozvoje, které pomohou stanovit obecné poţadavky 

na pracovní místo, tak zvanou kostru kompetencí. Kompetenční model je vyuţitelný 

v celé řadě personálních činností a v praxi je mnohem více upotřebený. (Bartoňková, 

2010) 

 Cílem první fáze jsou odpovědi na dvě základní otázky: 

 Kdo by měl být vzděláván? 

 V čem by měl být vzděláván? 
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 V organizaci to znamená stanovit směr vzdělávacího plánu a pracovníky nebo 

skupiny, jeţ se ho budou účastnit. (Dvořáková, 2007) 

2.5.2 Plánování vzdělávání pracovníků 

 Fáze plánování vzdělávání plynule navazuje na předchozí identifikační fázi. V tomto 

procesu dochází k porovnání zjištěné potřeby vzdělávání se schopnostmi a moţnostmi 

organizace tuto potřebu pokrýt. (Dvořáková, 2007) 

 Sestavený plán vzdělávání by měl být schopen podat odpovědi na následující otázky:  

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? To znamená vymezit obsah a cíl vzdělávání. 

Vhodné je sestavit obsah plánovaný přímo „na míru“ organizace, aby bylo zajištěno 

uspokojení všech potřeb vzdělávání. 

 Komu? Specifikace koho se vzdělávání týká, například jedná se o konkrétní 

pracovníky, nebo skupiny zaměstnanců a jaká budou kritéria pro výběr účastníků. 

 Jakým způsobem? Výběr vhodné metody a techniky vzdělávání, učebních textů a 

pomůcek, reţimu vzdělávání. 

 Kým? Organizace má na výběr, zda vyuţije interní a externí vzdělavatele, vzdělávací 

instituce nebo se bude vzdělávat prostřednictvím vlastních zdrojů. 

 Kdy? Určení termínů a rozsahu vzdělávání.  

 Kde? Určení místa vzdělávání, například konkrétní organizační jednotka, pronajaté 

vzdělávací zařízení, vzdělávací zařízení specializované instituce. S touto otázkou 

souvisí i zabezpečení ubytování, stravování a dopravy po dobu vzdělávání. 

 Za jakou cenu, s jakými náklady? Vzdělávací plán musí obsahovat i rozpočtovou 

stránku s rozvrţením jednotlivých nákladů. 

 Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých vzdělávacích 

programů? Vytvoření systému hodnocení efektivnosti vzdělávání, který zahrnuje 

metody hodnocení, kritéria hodnocení, určení kdo bude hodnotit a kdy se bude 

hodnotit.  

 V procesu plánování se za jeden z nejdůleţitějších kroků povaţuje volba vzdělávací 

metody. (Koubek, 2007) 

2.5.3 Metody vzdělávání 

  V podniku se uplatňují různé metody vzdělávání, které závisejí na konkrétní formě 

vzdělávání. Metody vzdělávání se nejčastěji dělí podle: 
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 Aktivity posluchače – metody jsou seřazeny dle míry zapojení účastníků od pasivních 

metod po metody aktivní, viz obrázek č. 2.6. 

Pasivní   Přednáška 

  Výukové videopořady, filmy a videokonference 

 E-learning a počítačové programy 

 Skupinová diskuze 

 Workshop 

 Zpracování projektů 

 Delelopment centre – rozvojové programy 

 Outdoor trainig – posilování týmové práce zpravidla se jedná o výcvik v přírodě 

Aktivní Koučování, mentorování, rotace práce, kdy si zaměstnanec zkouší různé práce  a tím se učí.  

Obr. 2.6 Rozdělení vzdělávacích metod podle aktivity účastníků (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 2005, str. 188) 

 V praxi se více vyuţívají aktivní metody odpovídající cílům a konkrétní situaci.  

 Místa, kde je realizováno vzdělávání: 

 1) metody „on the job“ – metody pouţívané ke vzdělávání na pracovišti, 

 spojené s konkrétním pracovním místem, při vykonávání pracovních úkolů, 

 2) metody „off the job“ – metody pouţívané ke vzdělávání mimo pracoviště ať 

 v dané organizaci nebo mimo ni. (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 2005) 

ad. 1) Metody vzdělávání na pracovišti 

 Nesporným přínosem těchto metod je individuální přístup ke vzdělávání zaměstnance, 

k jeho osobnosti a schopnosti osvojování si dovedností a informací. Rozhodující je také 

osobnost školitele a jeho přístup k učení, vysvětlování a naslouchání, který významným 

způsobem ovlivňuje vztahy s účastníky vzdělávání a tím i celý výsledek učení. (Dvořáková, 

2007) 

 Metody vzdělávání na pracovišti se podle Koubka (2007) dělí na: 

 Instruktáž při výkonu práce – jedná se o nejvíce vyuţívanou metodu vzdělávání. 

Charakteristická je forma jednorázového zácviku nového nebo méně zkušeného 

pracovníka, kdy mu nadřízený nebo zkušenější pracovník předvede pracovní činnost a 

vzdělávaný pracovník se učí pozorováním a opakováním předvedeného postupu. 

 Coaching – má formu soustavného podněcování ke zvyšování výkonu práce a 

k vyuţití vlastní iniciativy pracovníka v podobě instruování, vysvětlování a sdělování 

připomínek. Uplatňuje se zde periodická kontrola výkonu pracovníka jeho 

nadřízeným. 
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 Mentoring – obdoba coachingu, kdy je méně zkušeným pracovníkem vybírán vzor, 

mentor, který mu radí, stimuluje jej, usměrňuje a prosazuje, stává se jeho patronem. 

Podstatou této metody je převod odpovědnosti a iniciativy na vzdělávaného jedince. 

 Counselling – znamená vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování, které stírá 

hranice a propasti mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, podřízeným a nadřízeným. 

 Asistování – metoda, která spočívá v pomoci zkušenému pracovníkovi při plnění jeho 

pracovních úkolů. Méně zkušený pracovník tímto získává znalosti i dovednosti a po 

určitém čase je schopen práci vykonávat samostatně. 

 Pověření úkolem – rozvíjí předchozí metodu. Spočívá v pověření vzdělávaného 

pracovníka speciálním úkolem. Pro splnění tohoto úkolu má k dispozici příslušnou 

pravomoc a potřebné podmínky. Výsledky jsou průběţně monitorovány. 

 Rotace práce – vzdělávaný pracovník postupně prochází všemi částmi organizace a 

plní úkoly charakteristické pro dané oddělení. Tato metoda se vyuţívá zejména při 

výchově řídících pracovníků a absolventů škol. 

 Pracovní porady – metoda vhodná pro seznámení pracovníků s problémy a fakty 

týkajících se celé organizace a společné řešení těchto problémů.  

 Výše uvedené metody jsou charakteristické svým individuálním přístupen a 

partnerským vztahem mezi vzdělavatelem a vzdělávaným. 

ad. 2) Metody vzdělávání mimo pracoviště  

 Tyto metody mají charakter institucionálního vzdělávání a odehrávají se na podobných 

místech, učebnách, školících areálech, výukových dílnách. Jsou určeny pro větší počet 

účastníků a zabezpečovány jak interními vzdělávacími odděleními, tak externími školiteli 

nebo institucemi. (Dvořáková, 2007) 

 Podle Koubka se metody vzdělávání mimo pracoviště dělí: 

 Přednáška – forma zprostředkování informací a teoretických znalostí účastníkům 

vzdělávání. Při realizaci této metody je vhodné pouţívat specializované názorné 

pomůcky usnadňující pochopit podstatu přednášené látky. 

 Přednáška spojená s diskuzí – obdoba přednášky, vyţaduje větší zapojení 

vzdělávaných pracovníků při závěrečné části, diskuzi. 

 Demonstrování – předávání znalostí a dovedností pomocí názorných pomůcek, jako je 

audiovizuální technika, počítač, trenaţér nebo předvádění postupů na jednotlivých 
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strojí ve výukových dílnách a firmách, které tato zařízení vyrábí. Tato metoda je 

zaměřena na přenos praktických znalostí a dovedností. 

 Případové studie – jedná se o nastínění určitého organizačního problému, který je 

studován, analyzován účastníky vzdělávání jednotlivě nebo ve skupinách. Cílem je 

najít nápady a návrhy řešení dané situace. 

 Workshop – je varianta případové studie řešená z komplexního hlediska. K řešení se 

dospěje na základě týmové spolupráce. 

 Brainstorming – varianta případové studie, kdy jsou navrhovány způsoby řešení 

postupně všemi účastníky této metody. Poté probíhá diskuze, kde se z navrhovaných 

řešení vyberou ty optimální způsoby. 

 Simulace – metoda zaloţená na aktivní účasti. Je zadán podrobný popis situace, který 

je prostudován a vyřešen účastníky kurzu pomocí řady rozhodování v určité době. 

 Hraní rolí – metoda zaměřená na rozvoj praktických schopností účastníků. Kaţdému 

účastníkovi je přidělena role a na základě předem daného scénáře dochází k řešení 

situace. Tímto se zdokonalují sociální vlastnosti, vyjednávání a komunikace 

v mezilidských vztazích.  

 Assessment centre – neboli diagnosticko-výcvikový program, ve kterém jsou řešeny 

zadané úkoly a problémy, při různých úrovních stresu. Tato metoda je vyuţívána 

zejména manaţery a vedoucími pracovníky. Následně se pak jejich vypracované 

řešení porovnává s předem určeným optimálním řešením. 

 Outdoor trainig – znamená „učení hrou či pohybovými aktivitami“. Smyslem této 

metody je zadání úkolu majícího podobu hry či pohybové aktivity skupině účastníků. 

Cílem je úspěšné splnění úkolu, přičemţ po splnění probíhá diskuze o tom, jaké byly 

pouţity manaţerské dovednosti a co by se dalo zlepšit. Účelem je zdokonalení 

účastníků v oblasti komunikace, spolupráce v týmu, vedení lidí, orientace apod. 

Vzdělávání probíhá zpravidla ve volné přírodě, upravené tělocvičně nebo učebně. 

 E-learning – znamená vzdělávání pomocí počítače. Počítačové programy umoţní 

simulaci různých situací, usnadňují učení, poskytují velké mnoţství informací a 

nabízejí průběţnou kontrolu a hodnocení osvojených znalostí a dovedností.  

 Uvedené metody se ve většině případů vyuţívají k vyškolení řídících pracovníků 

organizace nebo specialistů. 
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 Některé metody jsou na rozhraní obou typů vzdělávání. Dvořáková (2007) tvrdí, ţe 

mezi tyto metody patří zejména:  

 Pracovní porady – charakterizovány výše. 

 Poradenství – metoda zaměřená na způsob získávaní informací pro vedoucí 

zaměstnance, u kterých probíhá další rozvíjení a vzdělávaní. 

 Action learning – proces vyuţívání rad a připomínek od spolupracovníků a 

nadřízených při řešení kaţdodenních reálných problémů. Účastníci se tak obohacují o 

schopnosti jednat a hledat řešení neznámých situací. 

 Trainee programs – kombinace metody rotace práce s metodami vzdělávání mimo 

zaměstnavatele. Ve většině případů se zaměřuje na absolventy vysokých škol s cílem 

vybrat nadějné uchazeče a připravit je na plnění sloţitých úkolů v organizaci. 

 Samostudium – metoda nevyţadující osobní účast v určitém čase na určitém místě. 

Vyuţívají ji především sluţebně starší pracovníci, kteří jsou motivováni k dalšímu 

studiu. 

 E-learning – charakterizován výše. 

2.5.4 Realizace vzdělávání  

 Třetí fáze, realizace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, je velmi specifická a je 

podmíněna mnoha faktory. Podoba závisí jen na konkrétní organizaci, její situaci, potřebách 

vzdělávání, podmínkách vzdělávání apod.  

 Podle Dvořákové (2007, str. 294) „Tato část vzdělávacího cyklu představuje 

organizační zajištění vzdělávacích akcí. Zařazujeme sem: 

 rozhodnutí o dodavateli zadělávacího programu, popř. jmenovitý výběr školitelů, 

 vyjednání podmínek, zhotovení a uzavření smluv, 

 zajištění lokality, patřičného zařízení a přiměřeného mnoţství studijních materiálů a 

pomůcek, 

 zajištění dopravy a ubytování (v případě nutnosti), 

 včasné informování účastníků školení, 

 distribuci instrukcí ke kurzu apod.“ 

 Proces realizace vzdělávání začíná zahájením, kdy se účastnící vzdělávání opětovně 

seznámí s cílem a obsahem. Smyslem zahájení je navození pocitu jistoty a respektu 

v zaměstnancích. Atmosféra a schopnosti vzdělávaných pracovníků vstřebávat informace jsou 

monitorovány lektorem v průběhu celého procesu. Při změně těchto faktorů, dochází ke 
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střídání jednotlivých aktivit, aby bylo dosaţeno efektivního dopadu vzdělávání tak, aby kaţdý 

účastník mohl zaţít pocit úspěchu. Je vyuţíváno individuálního přístupu a přiměřené formy 

motivace, která vede k povzbuzení účastníků. Práce lektora zahrnuje i řešení nenadálých 

situací. Nenadálými situacemi se rozumí stavy, které nejsou v souladu se zadáním a 

předpokládanými reakcemi, například pasivní účastníci nebo nevyváţená skladba účastníků. 

(Hroník, 2007) 

2.5.5 Vyhodnocování vzdělávání 

 Nutným krokem k zjištění účinnosti vzdělávacího procesu je fáze vyhodnocování. 

Stanovená kritéria posoudí, zda splnilo vzdělávání svůj účel a ukáţe nedostatky, které je 

zapotřebí zlepšit, aby vzdělávání bylo ještě efektivnější. (Armstorng, 2002) 

 Koubek (2007) tvrdí, ţe vyhodnocování je stejně jako identifikace vzdělávací potřeby 

značně problémové. Úroveň vzdělání a další kvalitativní charakteristiky jsou obtíţně 

měřitelné, navíc existuje velká řada vyhodnocovacích kritérií a postupů.  

 Donald L. Kirkpatrick vytvořil  čtyř úrovňový model vyhodnocování vzdělávání: 

 Úroveň 1 – Reakce – v této fázi se zkoumají názory účastníků na vzdělávací proces, 

který jimi byl absolvován.  

 Úroveň 2 – Hodnocení poznatků – fáze získávání informací o míře splnění cílů 

vzdělávání. Analyzují se údaje o mnoţství znalostí a dovedností osvojených účastníky 

kurzu.  

 Úroveň 3 – Hodnocení chování – fáze zaměřující se na zjištění změn v chování 

zaměstnanců po ukončení vzdělávací aktivity. Tyto změny vypovídají o tom, zda jsou 

nové dovednosti uplatňovány pracovníky při výkonu pracovních úkolů.  

 Úroveň 4 – Hodnocení výsledků – posouzení úspěšnosti vzdělávání z hlediska 

vynaloţených nákladů. Hodnocení se pravidla provádí před i po vzdělávání a určuje, 

do jaké míry byly splněny základní cíle v oblastech přírůstku prodeje, zvýšení 

produktivity, sníţení úrazovosti a zvýšení spokojenosti zákazníků. (Armstrong, 2002) 

 Jack Philips přidal k tomuto systému pátou úroveň a výsledný model nese název 

Kirkpatrickův/Philipsův model: 

 Úroveň 5 – Návratnost investice – cílem je odpovědět na otázku: Převáţili výsledky 

vzdělávání svoji cenu? Návratnost investice (ROI) měří příjmy a náklady vynaloţené 

na dosaţení těchto příjmů. Matematicky se dá vyjádřit následujícím vzorcem: 
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kde: p= celkové příjmy 

        n= náklady

 Výsledkem je procentuální vyjádření návratnosti investice. (Philips, Philips, 2007) 

 

2.7 Přínosy vzdělávání 

 Při posuzování efektivnosti vzdělávacího programu je nutné sledovat jak náklady na 

vzdělávání, tak i na přínosy rozvoje zaměstnanců. Přínosy vzdělávání zpravidla zahrnují: 

 Lepší využití potenciálu zaměstnanců – vzdělávání a rozvoj zaměstnanců vede 

k prohlubování znalostí a dovedností pracovníků. Organizace pak disponuje 

schopnějšími, flexibilnějšími, zdatnějšími zaměstnanci, kteří zvládají plnit náročnější 

úkoly a tím dochází ke zvyšování výkonnosti celého podniku. 

 Lepší využití zařízení a systémů – znamená vyškolení zaměstnanců v oblasti pouţívané 

technologie tak, aby byli schopni s danými stroji pracovat a těţit z nich maximum 

výkonu.  

 Zvýšení výkonu – pokud dochází ke zvyšování výkonu v důsledku vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců, znamená to zvýšení návratnosti části spotřebovaných zdrojů.  

 Snížení fluktuace - moţnost vzdělávání v organizaci má pozitivní vliv na tvorbu image 

firmy, láká potenciální uchazeče s vyšší úrovní vzdělání a je jednou ze záruk 

spokojenosti a stálosti zaměstnanců.  

 Zvýšení spokojenosti zákazníků – plnění přání zákazníka by měla být prvotní náplň 

práce zaměstnanců i celé organizace. Pokud však zaměstnanci nemají dostatečné 

kompetence k tomu, aby přání zákazníka plnili, zákazník přechází ke konkurenci, 

která dokáţe lépe uspokojit jeho potřeby a daná firma přichází o svůj zisk.  

            (Vodák, Kucharčíková, 2011) 

 

2.6 Řízení a plánování kariéry 

 Systém řízení kariéry znamená propracovanou, cílenou a plánovanou práci s lidskými 

zdroji. Spojuje plány osobního rozvoje jednotlivých pracovníků a vytváří tak propracovaný 

systém s určitou strukturou a řádem.  
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 Systém řízení kariéry zabezpečuje dvě oblasti, které se navzájem prolínají: 

 řízení kariér – zahrnuje výběr, hodnocení a rozvoj zaměstnanců zaměstnavatelem 

v mnoţství a kvalitě zabezpečující pokrytí budoucích potřeb podniku, 

 plánování kariér jednotlivců – zaměstnanci jsou plněny úkoly k dosaţení stanovených 

cílů jejich kariéry. (Dvořáková, 2007) 

2.6.1 Plánování kariéry a osobního rozvoje 

 „Plánování osobního rozvoje provádějí jednotlivci s potřebným vedením, podporou a 

pomocí manaţerů. Plán osobního rozvoje se zaměřuje na kroky, které lidé navrhují ve 

prospěch svého vzdělání a rozvoje. Berou na sebe odpovědnost za formulování a realizaci 

plánu, ale musí jim být přitom poskytnuta podpora ze strany organizace a jejích manaţerů.“ 

(Armstrong, 2002, str. 517) 

 Příprava plánu osobního rozvoje probíhá ve čtyřech krocích: 

 zhodnocení současné situace a formulování slabých a silných stránek pracovníka, 

 stanovení cílů vlastního vzdělávání a rozvoje, 

 sestavení po sobě jdoucích kroků a činností, 

 samotná realizace vzdělávacího plánu. (Armstrong, 2002) 

 Kaţdý osobní plán kariéry musí podle Dvořákové (2007) obsahovat: 

 Název pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává nebo kterou bude zastávat po 

ukončení vzdělávání. 

 Osobní plán pracovního výkonu – zahrnující definování pracovních úkolů, 

očekávaného jednání, problémových oblastí, kritérií hodnocení a podmínek pro 

úspěšné splnění stanovených cílů. 

 Individuální plán vzdělávání – upřesnění obsahu, metody, termínu a poskytovatele 

vzdělávání, stanovení způsobu posouzení dosaţení cílů. Obsah individuálního plánu je 

specifický a závisí na cílech vzdělávání a rozvoje, například zlepšování pracovního 

výkonu, příprava na povýšení či rozšíření pracovních úkolů. 

 

2.8 Sociologický výzkum  

 Ke sběru a zpracování informací v analytické části bakalářské práce je vyuţito 

některých metod a technik získávání empirických dat, konkrétně pozorování, dotazování a 

rozhovor. 
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2.8.1 Pozorování 

 Pojmem pozorování se podle Nového (2006, str. 271) nazývá „technika, v níţ je 

sociální realita zachycována očitým svědkem – pozorovatelem.“  

 Pozorování nevyţaduje aktivní účast pozorovaného jedince, nedochází k přímému 

kontaktu pozorovaného a pozorovatele. Vyuţívá se v situacích, kdy jiná metoda nelze pouţít. 

 Mezi výhody pozorování se řadí moţnost kombinace s jinými metodami sběru údajů a 

získání specifických informací z chování a postojů jedinců, které se jinými technikami zjistit 

nedají. Velkou nevýhodou je časová náročnost a nemoţnost pouţití u jevů, které se vyskytují 

nepravidelně nebo nepředvídatelně. (Kozel, 2006) 

2.8.2 Dotazování 

 Metoda zaloţená na pokládání otázek respondentům. Odpovědi přinášejí informace o 

názorech, postojích, pocitech, preferencích a spokojenosti lidí s určitým jevem nebo situací. 

Výhodou metody je jednoduché vyhodnocování odpovědí, mezi nevýhody patří neochota, 

nezastiţení respondenta nebo záměrné zkreslení situace, kdy respondent neodpovídá pravdivě.  

Kozel (2006) 

 Typy dotazování podle Kozla (2006): 

 osobní – zaloţen na přímé komunikaci mezi tazatelem a respondentem, 

 písemné – dotazník vyplňuje sám respondent bez účasti tazatele, 

 telefonické – typ podobný osobnímu dotazování, jen chybí osobní kontakt, dotazování 

se uskutečňuje formou krátkého telefonního hovoru, 

 elektronické – dotazování přes internet, respondenti vyplňují dotazníky v e-mailech 

nebo na webových stránkách. 

 Při dotazování se pouţívají následující tři základní typy otázek: 

 otevřené – nenabízí ţádnou variantu odpovědí, respondent odpovídá svými slovy dle 

uváţení, 

 uzavřené – typ otázky, kde odpovědi jsou standardizovány, varianty musí postihnout 

celou škálu moţností, 

 polootevřené – kompromis mezi otevřenými a uzavřenými otázkami, otázka má 

varianty odpovědí včetně únikové – otevřené odpovědi. (Kozel, 2006) 



  27 

 

 Dotazování pomocí dotazníkového šetření je v současné době nejvíce pouţívanou 

metodou sociologického výzkumu. Má řadu výhod, zejména pro organizace s velkým počtem 

zaměstnanců, kde by pouţití jiných metod bylo organizačně i finančně velmi náročné. 

 Mezi výhody dotazníku podle Bartáka (2007) patří: 

 získání velkého mnoţství informací v krátkém časovém úseku od širokého sperma 

respondentů, 

 nízké časové, materiální a personální poţadavky, 

 standardizované dotazníky umoţňují jednoduché a rychlé zpracování získaných dat, 

včetně grafického a škálového vyjádření postojů nebo stanovisek, 

 získaná data jsou statisticky hodnověrná, při zapojení velkého mnoţství respondentů 

se pro analýzu vyuţívá reprezentativní vzorek, 

 ve většině případů se jedná o anonymní šetření, tudíţ u respondentů odpadají obavy 

z postihu za jejich názory a postoje. 

 Za nevýhody je povaţováno: 

 nepochopení smyslu otázky respondenty a jejich následné špatné zodpovězení otázek, 

 časté opakování slova nebo slovního spojení je respondenty chápáno jako důleţité a je 

často přeceňováno například u hodnocení priority, 

 otázka zneuţití osobních a důvěrných informací, 

 poţadavky odborného přístupu při konstruování dotazníku. 

 

2.8.3 Rozhovor 

 Rozhovor je komunikace mezi tazatelem a dotazovaným s cílem zjistit potřebné 

informace. Tazatel klade otázky a dotazovaný na ně odpovídá.  

 Podle struktury scénáře se rozhovory dělí: 

 standardizovaný – základem jsou pevně stanovené otázky včetně pořadí a ve většině 

případech  i s variantami odpovědí, 

 nestandardizovaný – nemá stanovenou formulaci otázek ani pevné pořadí, záleţí na 

tazateli, kterým směrem povede rozhovor, 

 polostandardizovaný – nese znaky obou uvedených typů rozhovoru. (Kozel, 2006) 
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Shrnutí teoretické části 

 Tato část bakalářské práce pojednávala o teoretických poznatcích z oblasti vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců. Byly vysvětleny pojmy jako lidský kapitál, lidské zdroje a řízení 

lidských zdrojů. Další subkapitola byla věnována vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

v organizaci, se zaměřením na funkce, oblasti a strategii firemního vzdělávání. Byl zde 

podrobně popsán proces vzdělávání včetně prvků, které přímo i nepřímo ovlivňují schopnosti 

jedinců učit se a vzdělávat. V tomto procesu byla zahrnuta motivace jako prvek podporující 

výkonnost zaměstnanců a křivky učení a zapomínání. Dále byl charakterizován Kolbův 

cyklus učení a typy učících se osob. Velká pozornost byla věnována cyklu učení se 

zevrubným popisem jednotlivých fází a s důrazem na metody pouţívané při vzdělávání a 

rozvoji zaměstnanců na pracovišti i mimo ně. Byly zmíněny přínosy, které plynou ze 

vzdělávání pro organizaci. V jedné subkapitole byl nastíněn proces plánování kariéry. 

Teoretická část končila charakteristikou sociologického výzkumu, konkrétně zde byly 

zachyceny techniky dotazování, pozorování a rozhovoru. 



  29 

 

3. Charakteristika organizace 

V této kapitole je zahrnuta obecná charakteristika Základní školy Krnov, která byla 

vybrána pro analýzu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

3.1 Základní informace 

Název společnosti:  Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál,  

příspěvková organizace 

Sídlo:   Janáčkovo náměstí 17, 79401 Krnov 

IČ:   00852546 

DIČ:   359-00852546 

Počet zaměstnanců: 52 osob 

3.2 Historie školy 

K rozhodnutí o výstavbě nové školy bylo přistoupeno v roce 1961 v důsledku 

zvyšování počtu ţáků ze silných padesátých ročníků. V severovýchodní části Krnova tak 

během dvou let vyrostlo nové vzdělávací centrum za pouhé 2 miliony korun. Jiţ v té době byl 

tento koncept nedostačující. Škola byla projektována pro 300 ţáků, do lavic však usedlo 820 

dětí. Třídy byly přeplněné, nebyl dostatek učebnic. Budova tělocvičny svými rozměry 

nedosahovala ani rozměrů regulérního hřiště na volejbal. Venkovní hřiště se budovalo za 

pomoci učitelů, ţáků, rodičů a patronátních závodů. Prvním ředitelem byl zvolen pan 

Vladimír Zetek. 

Přelom 60. a 70. let byl pod vahou politické situace dramatický. Kádrové prověrky 

způsobily podstatné změny v učitelském sboru. Naráz odešlo 10 z celkových 36 pedagogů. Po 

roce 1973 se situace pomalu začala uklidňovat a obracet k lepšímu. Do funkce ředitele byla 

jmenována paní Marta Kotoučková. I její zásluhou byla škola vybrána, aby ověřila novou 

čtyřletou koncepci vzdělávání na národní škole. Zkoušeli se nové metody a formy výuky, 

speciální školní pomůcky a učebnice. Všemi dostupnými prostředky se budovaly nové 

odborné učebny. Sborovna byla rozpuštěna a učitelé přesunuti do kabinetů blíţe odborným 

učebnám. Při škole fungovala velká řada zájmových krouţků a oddílů. Škola byla pod 

vedením ředitelky Marty Kotoučkové oceněna Ministerstvem školství a Ústřední radou 

odborů čestným uznáním. 
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Aktivní přístup pedagogů se na začátku 80. let promítl do vynikajících výsledků školy. 

Více neţ 30% ţáků 2. stupně dosahovalo vyznamenání na vysvědčení, podíl neprospívajících 

ţáků byl nepatrný. Nově byly otevřeny výběrové matematické třídy s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů. S rostoucím vědecko-technickým pokrokem škola 

nezaostala, výuka a výchova se orientovala především na technické obory. Nový ředitel pan 

Karel Knapp vyjednal zapůjčení dvou mikropočítačů a v následujících letech byla 

vybudována první moderní počítačová učebna.  

Na začátku 90. let došlo k reorganizaci stávajícího školského systému. Bylo 

ustanoveno Občanské fórum a na post ředitele byl zvolen pan Jiří Zach. Ţákům byl umoţněn 

svobodný výběr studia cizího jazyka. Škola také získala právní subjektivitu a v oblasti 

hospodářské i administrativní se zcela osamostatnila. Reorganizovalo se vedení školy, znovu 

byla zřízena sborovna, do které se vešli všichni učitelé. V období od roku 1991 do roku 1996 

dosahovali ţáci matematických tříd mimořádných výsledků v soutěţích z českého jazyka a na 

olympiádách z matematiky, fyziky a chemie. S rostoucím počtem dětí a prodlouţením 

povinné školní docházky přestávala být budova školy dostačující pro plnohodnotnou výuku. 

Byl proto vypracován plán na celkovou rekonstrukci celého školního areálu včetně budovy 

jídelny na Albrechtické ulici. 

3.3 Současnost školy 

 Rekonstrukce byla zahájena v roce 2005. Plánovaná nástavba jednoho patra na oba 

pavilony pomohla zvýšit počet učeben ze stávajících 19 na 35. Byla zateplena fasáda, 

zhotovena atypická sedlová střecha, vyměněny okna, dveře, dlaţby na chodbách, provedeny 

nové rozvody elektřiny a počítačové sítě.  Současně byl vybudován výtah a škola se tak stala 

bezbariérovou. Nové osvětlení a vybavení učeben bylo samozřejmostí včetně demonstračních 

stolů a jiných speciálních pomůcek v posluchárnách fyziky a chemie. Kompletně 

přebudováno bylo sociální zařízení a spojovací chodba mezi pavilony. Celkové náklady činily 

52,5 milionu korun. Výuka v tomto období probíhala v prostorách Slezské univerzity naproti 

Cvilínskému nádraţí. V září roku 2007 byla úspěšně zahájena výuka ve zcela novém 

moderním prostředí.  

Na konci školního roku 2007/2008 proběhla akce s názvem „Kulový blesk“, při které 

byl celý první stupeň přestěhován na pavilon B a druhý stupeň na pavilon A. Tím se zvýšila 

bezpečnost a vzrostl počet učeben na 37. Škola získala jazykovou laboratoř a speciální učebnu 

výtvarné výchovy.  
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V současné době je škola tvořena dvěma moderními třípodlaţními pavilony spojenými 

vytápěnou chodbou. Výuka je realizována v prostředí, které splňuje všechny náročné 

poţadavky na vzdělávání dětí a mládeţe. Škola disponuje 27 moderně vybavenými 

kmenovými třídami, odbornou učebnou chemie a fyziky, učebnami výpočetní techniky, 

moderní jazykovou laboratoří, odbornou cvičnou kuchyní, cvičnou dílnou pro technické 

činnosti, odbornou učebnou výtvarné výchovy, učebnou hudební výchovy, mobilní 

počítačovou učebnou, bufetem, bezbariérovými toaletami, venkovním sportovním areálem, 2 

tělocvičnami. Toto moderní vybavení spolu se vzdělávacími plány vytváří vynikající 

podmínky pro práci učitelů i výuku ţáků.  

3.4 Organizační struktura 

Ve škole je uplatněna liniová organizační struktura. Na vrcholu je post ředitele školy. 

Management sestává z funkcí zástupce ředitele pro 1. stupeň, zástupce ředitele pro 2. stupeň a 

vedoucí vychovatelky. Tito nadřízení kontrolují činnost učitelů, vychovatelů a asistentů. 

Organizační struktura je nastíněna v příloze č. 1. 

3.5 Zaměstnanci školy 

Škola zaměstnává 52 osob. Z toho největší část tvoří učitelé v počtu 40 osob, dále pak 

vychovatelé, správní zaměstnanci a asistenti. Sloţení podle pracovních pozic ukazuje  

graf č. 3.1. 

 

Graf č. 3.1 Procentní zastoupení pracovních pozic na základní škole. (Zpracováno autorkou) 

Průměrný věk zaměstnanců se pohybuje v rozmezí od 35 do 45 let. Sloţení podle 

pohlaví odpovídá představám klasického školního sboru, škola zaměstnává 45 ţen a 7 muţů.  
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4. Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Jak jiţ bylo zmíněno, pro všechny organizace je rozvoj svých pracovníků velmi 

důleţitý. Proto ani škola není výjimkou, má ale jeden velký rozdíl. Tady je na vzdělávání 

zaměstnanců kladen velký důraz, protoţe prostřednictvím učitelů jsou předávány vědomosti a 

znalosti dále ţákům a studentům.  

Vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků se na Základní škole dělí: 

 zákonná a povinná školení – zahrnující BOZP a PO, praktický kurz první pomoci, 

 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – zaměřující se na studium pedagogiky, 

studium k rozšíření odborné kvalifikace, 

 studium k prohlubování odborné kvalifikace – například kurzy anglického jazyka, 

školení na téma Hodnocení a sebehodnocení ţáků, kurz Vyhledávání dětí s rizikem 

výukových obtíţí nebo Metodická poradna pro ředitele. 

 Ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011 byly v rámci DVPP uskutečněny školení 

formou sborovny a to BOZP, První pomoc, Klima a kázeň ve třídě, Práce s ţáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, Průřezová témata při výuce EVVO, Tvorba a prezentace 

výukových materiálů s vyuţitím ICT, Rozvoj prezentačních dovedností pedagogů, Rozvoj 

psychologické gramotnosti pedagogů. 

 Škola se snaţí vyuţít nabídky kurzů dotovaných z Evropského sociálního fondu, 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci projektu Dialog bez 

bariér – zaměřený na výuku anglické jazyka, Kurzu na rozvoj třídnických dovedností a 

programu Prohlubování kompetencí pedagoga – cesta k moderní škole. 

 Škola investovala do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců ve školním roce 

2010/2011 149 tisíc korun českých. Kaţdý pracovník průměrně absolvuje 51,2 hodin školení 

za rok. Přehled školení za školní rok 2010/2011 viz příloha č. 2. 

 4.1 Rozvoj kompetencí pedagoga 

 Ve spolupráci se vzdělávací institucí EDUCO CENTRUM s.r.o. byla škola zapojena 

do programu Rozvoj kompetencí pedagoga financovaného z ESF a státního rozpočtu České 

Republiky. Projekt se realizoval ve dvou etapách – Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta 

k moderní škole a Rozvoj kompetencí pedagoga II.. Společným cílem této vzdělávací aktivity 

je zvýšení profesionality pedagogických pracovníků 4 základních škol v okrese Bruntál. Týká 

se tří základních škol v Bruntále a analyzované školy v Krnově. 



  33 

 

4.1.1 Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole  

 Projekt byl realizován v období od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2011 a bylo na něj 

vyčleněno přes 4 miliony korun českých. Školy, které se staly partnery tohoto programu, se 

podíleli na tvorbě obsahu a náplně jednotlivých kurzů pomocí analýzy cílové skupiny a 

zjištěním zájmu o tento typ vzdělávání. 

 Cílem programu je zvýšení všeobecné kvalifikace a odbornosti zaměstnanců školy 

v oblastech komunikace se ţáky, kolegy i okolím a vyuţití ICT jako uţitečné pomoci, při 

tvorbě vzdělávacích programů pro vlastní výuku v kaţdodenním ţivotě. Projekt se snaţí o 

vyrovnání a odstranění všech rozdílů ve znalostech a dovednostech pracovníků základních 

škol. Specifikací této vzdělávací aktivity je zaměření na všechny skupiny pracovníků, včetně 

absolventů vysokých škol, zaměstnanců na mateřské dovolené, pracovníků nad 50 let nebo 

zaměstnanců se zdravotním postiţením. Velký důraz je kladen na moţnost vyuţití nových 

poznatků a naučených metod v praxi při výuce ţáků. 

 Projekt je koncipován na posílení vztahů v kolektivu a na spolupráci s účastníky 

z jiných škol. Tím dochází k rozvoji týmových komunikačních dovedností a získání 

zkušeností pro zvládání krizových situací, které vznikají při řešení problémů s ţáky nebo 

jejich rodiči.  

  Úspěšné absolvování projektu má přispět k rozvoji a modernizaci vzdělávacích 

systémů na základních školách a výrazným způsobem zvýšit konkurenceschopnost České 

Republiky v rámci Evropské Unie. 

 Mezi základní vzdělávací aktivity projektu patří: 

 Psychologická gramotnost pedagoga – zaměřuje se na efektivní zvládání problémů 

souvisejících s pedagogickou činností. 

 Prezentační dovednosti pedagoga – specializuje se na rozvoj komunikačních a 

základních prezentačních dovedností, kterým je v běţné praxi věnována malá 

pozornost. 

 Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT – cílem vzdělávacího kurzu 

je obohatit účastníky o znalosti v oblasti ICT tak, aby byli schopni tuto technologii 

vyuţívat při přípravě vlastního e-learningového systému ve formě výukových 

materiálů, on-line testů a webového rozhraní. Absolventi budou schopni pracovat 

s informační a prezentační technikou jako jsou diaprojektory a interaktivní tabule. 
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4.1.2 Rozvoj kompetencí pedagoga II. 

 Projekt navazující na jiţ ukončený program Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta 

k moderní škole probíhá v období od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2012.  

 Základnu projektu tvoří získané znalosti a dovednosti zaměstnanců školy získané 

předchozím programu vzdělávání, to znamená, ţe projekt dále rozvíjí psychologicky 

gramotného jedince, schopného sebeprezentace a vyuţívání systému ICT ke kaţdodenním 

účelům.  

 Celý projekt je postaven na nových poznatcích a teoriích z oblasti analýzy 

vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, které byly vypracovány managementem škol. 

Zaměřuje se tedy na rozvoj psychologických kompetencí pedagoga, dále dojde k prohloubení 

znalostí v oblasti technologie ICT a nově je zařazeno téma efektivního vzdělávání ţáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Cílem projektu je vybavit pedagoga znalostmi z oblasti výuky ţáků se speciálními 

potřebami, efektivně vyuţívat své kompetence k řešení problémů v této oblasti. V oblasti ICT 

technologií je prioritou zdokonalení praktických dovedností při práci s interakční tabulí a 

jinou technikou.  

 Kurzy probíhají v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II.: 

 Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. – zaměřuje 

se na vysvětlení pojmu „zdravé emoční proţívání učitele“ a jeho pozitivní dopady na 

ţáky a celkovou atmosféru na pracovišti. Pokud je pedagog sám ve vnitřní shodě a 

klidu, výrazným způsobem dochází k ovlivnění dětského vývoje, například zlepšení 

pozornosti a schopnosti poznávat nové věci. 

 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – cílem toho vzdělávacího 

programu je zprostředkování, včetně názorného předvedení, různých metod a technik 

výuky, které vedou k rozvoji pozornosti a vnímání u ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami jako jsou dyslexie, dysgrafie apod. 

 Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí - Účastníci toho kurzu 

získají znalosti o vyuţití IT ve výuce, budou schopni vyhledávat a upravovat výukové 

materiály v databázi Smart board. Kurz zahrnuje i praktické ukázky při řešení 

problémů s instalací, aktualizací software. 
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4.2 Proces vzdělávání organizace 

Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zahájen identifikací vzdělávací potřeby. 

To znamená zjištění rozdílů mezi znalostmi zaměstnance a poţadovanými znalostmi na 

pracovní místo. V tomto případě se jedná o doplňování a rozšiřování kompetencí v důsledku 

neustálých vědeckých objevů a vědeckotechnického vývoje. Nutností je tedy vzdělávat se ve 

všech oblastech a vytvářet tak ideální podmínky pro předávání uceleného souboru informací 

ţákům a studentům. 

Fáze plánování zahrnuje vytvoření efektivního vzdělávacího plánu, kde se stanoví 

veškeré podmínky vzdělávání, tedy cíl a obsah vzdělávání, pro koho je tento plán určen, kde 

bude vzdělávání probíhat, kdy bude probíhat a jaká metoda bude pouţita. 

Realizace znamená uvést plán vzdělávání do praxe, přičemţ by měly být dodrţeny 

všechny podmínky určené při procesu plánování. 

 Škola podobně jako jiné organizace eviduje účast svých zaměstnanců na jednotlivých 

školeních nebo kurzech. Prezenční listina zpravidla obsahuje název školení, datum školení 

jméno, příjmení a podpis účastníka. 

 Škola sama pro své potřeby výsledky jednotlivých vzdělávacích aktivit 

nevyhodnocuje, avšak v rámci projektů Rozvoj kompetencí pedagoga I a II. provádí zpětnou 

vazbu organizátor školení, vzdělávací instituce EDUCO CENTRUM s.r.o., která škole 

poskytne potřebné informace k vyvození závěrů o účinnosti a efektivnosti kurzů. Proces 

vyhodnocování zahrnuje vyplnění evaluačních dotazníků a analýzu získaných dat, na základě 

které se posoudí úspěšnost vzdělávací aktivity.  

 Kaţdý účastník vzdělávacího programu „Rozvoj kompetencí pedagoga“ obdrţí 

certifikát úspěšného absolvování jednotlivých kurzů. Podoba certifikátu viz příloha č. 3. 

4.3 Analýza dotazníkového šetření 

 Dotazníkové šetření zaměřené na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na Základní škole 

proběhlo v měsíci dubnu. Všem zaměstnancům byl rozdán dotazník bez ohledu na jejich 

pracovní pozici.  

 Dotazník se skládal z 21 otázek, z toho 15 otázek bylo uzavřených, 5 otázek 

polootevřených a 1 otázka byla na vyjádření názoru – otevřená.  U dvou otázek byla pouţita 

hodnotící škála. V závěru dotazníku byly situovány tři otázky identifikační. 

 Z celkového počtu 52 dotazníků se vrátilo 50, coţ představuje 96% návratnost. 
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Otázka č. 1: Domníváte se, že rozvoj zaměstnanců je důležitý pro organizaci? 

 

Graf č. 4.1 Postoj zaměstnanců ke vzdělávání. (Zpracováno autorkou) 

 Touto otázkou byl zjišťován postoj pedagogů a pracovníků školy na firemní 

vzdělávání. Z grafu č. 4.1 byl patrný poměrně shodný názor v podobě souhlasu. Odpověď 

„rozhodně ano“ byla zvolena 40 pedagogy a 10 pedagogy byla zaškrtnuta odpověď „spíše 

ano“. Ostatní moţnosti odpovědí nebyly vyuţity.  

 

Otázka č. 2: Jaké jsou Vaše důvody vzdělávání ve firmě? 

 

Graf č. 4.2 Důvody vzdělávání zaměstnanců. (Zpracováno autorkou) 

 Z analýzy této otázky vycházelo, ţe největším důvodem podnikového vzdělávání bylo 

„získání nových dovedností“. Tato odpověď byla zvolena 43 respondenty. Mezi další 

významné důvody byl zařazen „ přístup k informacím“ a „pracovní růst“. Odpověď „splnění 

pracovních podmínek“ byla zaškrtnuta 9 respondenty a „udrţení pracovního místa“ byla 

vybrána 6 respondenty. V jednom případě byla zvolena odpověď „jiná“, respondent povaţuje 

za důvod vzdělávání motivaci ke svému rozvoji.  
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Otázka č. 3: Je podle Vás současná nabídka vzdělávacích kurzů dostačující? 

 

Graf č. 4.3 Postoj zaměstnanců k nabídce vzdělávacích kurzů (Zpracováno autorkou)  

 Postoj respondentů ke škále vzdělávacích kurzů byl poměrně jednotný. Celkem 19 

respondenty byla vybrána odpověď „rozhodně ano“, 26 respondentů si myslí, ţe „spíše ano“, 

„spíše ne“ byla zaškrtnuta jen 4 respondenty a 1 respondent se domnívá, ţe současná nabídka 

vzdělávacích kurzu je naprosto nedostačující. Odpověď „nevím nemohu posoudit“ nebyla 

pouţita v ţádném případě. 

 

Otázka č. 4: Jakým způsobem se dovídáte o nabídce vzdělávacích kurzů a školení? 

 

Graf. č 4.4 Způsob oznámení nabídky vzdělávacích kurzů a školení. (Zpracováno autorkou) 

 Tato otázka umoţňovala označit více odpovědí. Výsledky byly zřejmé grafu č. 4.4. 

Nejčastějšími způsoby oznámení nabídky vzdělávacích kurzů byly „e-mail“ a „nadřízení“. 

Odpověď „e-mail“ zaškrtlo 43 respondentů a k 42 respondentům se informace o moţnosti 

vzdělávat se dostávají od nadřízeného. Devět respondentů se dovídá o nabídce vzdělávacích 

kůrzů z nástěnek a 2 respondenti získávají informace o vzdělávacích kurzech z internetu. 
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Otázka č. 5: Jste podporován/a svým nadřízeným v oblasti podnikového vzdělávání? 

 

Graf č. 4.5 Vztah nadřízeného pracovníka ke vzdělávání svých zaměstnanců. (Zpracováno autorkou) 

 Z grafu č. 4.5 vyplývalo, ţe na Základní škole docházelo k podpoře vzdělávacích 

aktivit pedagogů i nepedagogických pracovníků ze strany jejich nadřízených. Celkem 41 

respondenty byla zvolena odpověď „rozhodně ano“, 9 respondentů vyuţilo odpovědi „spíše 

ano“. Ostatní moţnosti odpovědí nebyly vyuţity.  

 

Otázka č. 6: Jak často se koná vzdělávací kurz? 

 

Graf č. 4.6 Frekvence konání vzdělávácí aktivity. (Zpracováno autorkou) 

 Analýza této ukazovala, ţe kurzy, při nichţ se vzdělávalo nejvíce zaměstnanců, 

probíhaly jednou za čtvrt roku. Celkem 6 respondenty byla zaškrtnuta odpověď „jednou za 

měsíc“, 29 respondentů označilo odpověď „jednou za čtvrt roku“, 11 respondentů vybralo 

moţnost „jednou za půl roku“, odpověď „jednou ročně“ byla volena 4 respondenty a ostatní 

varianty odpovědí nebyly pouţity. Odpovědi se lišily zřejmě proto, ţe všichni pracovníci 

neměli informace o všech probíhajících kurzech, zejména v případech, kdy se jich téma kurzu 

netýkalo.  
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Otázka č. 7: Jak často se Vy účastníte vzdělávacího kurzu? 

 

Graf č. 4.7 Frekvence účasti pedagogů na vzdělávacích kurzech. (Zpracováno autorkou) 

 Z grafu 4.7 bylo patrné, ţe nejvíce pracovníků se účastnilo školení „jednou za čtvrt 

roku“. Tato odpověď byla zvolena v 31 případech. Dále pak 5 respondentů vyuţilo odpovědi 

„jednou za měsíc“, „jednou za půl roku“ se školí 11 respondentů a 3 respondenti se učastnili 

vzdělávacích aktivit „jednou ročně“.  

 

Otázka č. 8: Využíváte znalosti získané ve vzdělávacích kurzech k výkonu práce? 

 

Graf č. 4.8 Vyuţitelnost znalostí ze vzdělávacích kurzů při práci. (Zpracováno autorkou) 

 Dle odpovědí na tuto otázku bylo zřejmé, ţe znalosti ze vzdělávacích kurzů byly 

vyuţívány při práci. Celkem 22 respondenty byla označena moţnost „rozhodně ano“, 26 

respondentů vybralo odpověď „spíše ano. Varianta „spíše ne“ byla vybrána jen ve 2 

případech. 
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Otázka č. 9: Kde probíhají školení? 

 

Graf č. 4.9 Místo školení. (Zpracováno autorkou) 

 Tato otázka měla kromě jediného případu jednoznačnou odpověď. Celkem 49 

respondentů se vzdělávalo na pracovišti i mimo něj. Jeden respondent se zatím vzdělával jen 

„na pracovišti“.  

 

Otázka č. 10: Která z níže uvedených metod vzdělávání je nejvíce používána ve Vaší 

organizaci? 

 

Graf č. 4.10 Metody vzdělávání v organizaci. (Zpracováno autorkou) 

 Graf č. 4.10 vypovídal o metodách vzdělávání pouţívaných Základní školou. 

Respondenti mohli vyuţít moţnosti více odpovědí. Nejvíce vyuţívanou metodou bylo 

„školení“. Tato odpověď byla zvolena 46 respondenty. Dále pak byla zaškrtnuta „přednáška“ 

17 respondety, „samostudium“ a „workshop“ 9 respondenty a „e-learning“ a „diskuze“ 3 

respondety. Odpověď „jiná“ nebyla vyuţita.  
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Otázka č. 11: Která z níže uvedených metod vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje? 

 

Graf č. 4.11 Preference pedagogů v oblasti vzdělávacích metod. (Zpracováno autorkou) 

 Respondenti v tomto případě mohli označit více odpovědí. Podle nich je patrné, ţe 

respondenti dávají přednost i jiným metodám vzdělávání, neţ jaké zajišťuje Základní škola. 

Polovina respondentů upřednostňuje metodu „workshop“ před jinými přístupy.  Celkem 21 

respondentů také vybralo metodu „školení“, „přednáška“ byla označena 11 respondenty, 

„samostudium“ 9 respondenty, „e-learning“ vybralo 7 respondentů a moţnost „diskuzi“ 4 

respondenti. Varianta „jiná“ nebyla označena.  

 

Otázka č. 12: Máte přístup k ohodnocení kvality a srozumitelnosti kurzu po jeho 

ukončení? 

 

Graf č. 4.12 Moţnost ohodnotit ukončen kurz pedagogy. (Zpracováno autorkou) 

 Z grafu č. 4.12 vyplývalo, ţe 66% účastníků kurzů mělo „vţdy“ moţnost hodnocení 

ukončené vzdělávací aktivity, 12% pracovníků mohlo ohodnotit kurz „občas“ a 22% 

respondentů nikdy nemělo přístup k ohodnocení ukončených vzdělávacích aktivit.  
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Otázka č. 13: Ohoďnoťte následující překážky v podnikovém vzdělávání podle Vašeho 

názoru. (1- zanedbatelná překáţka, 5 – váţná překáţka) 

 

Graf č. 4.13 Překáţky ve vzdělávání (Zpracováno autorkou) 

 Pro zaměstnance Základní školy bylo největší překáţkou ve vzdělávání „nedostatek 

času“. Byl ohodnocen známkou 3,56. Ostatní vyjmenované překáţky obdrţely přibliţně stejné 

hodnocení, jak ukazoval graf č. 4.13. Druhou největší překáţkou ve vzdělávání byla podle 

respondentů „neochota se vzdělávat“, která souvisela s pocitem, ţe vše potřebné pro výkon 

práce se jiţ naučili.  

 

Otázka č. 14: Ohodnoťte následující formy motivace. (1- nejméně motivuje, 5 – nejvíce 

motivuje) 

 

Graf č. 4.14 Motivační faktory ve vzdělávání pedagogů. (Zpracováno autorkou) 

 Největší formy motivace podle respondentů byly „osobní rozvoj“ a „rozšíření 

kvalifikace“. „Osobní rozvoj“ byl ohodnocen známkou 3,86 a moţnosti „rozšíření 

kvalifikace“ byla přiřazena známka 3,82. Za povšimnutí stála niţší známka 3,62 u formy 

motivace „finanční odměna“. Hodnocení ostatních motivačních faktorů zobrazoval graf         

č. 4.14. 
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Otázka č. 15: Vzděláváte se soukromně tedy i mimo rámec pracovního vzdělávání? 

Pokud ano, označte prosím, jaké vzdělávací prostředky využíváte. 

 

Graf č. 4.15 Prostředky mimopodnikového vzdělávání. (Zpracováno autorkou) 

 Tato otázka umoţnila respondentům vybrat více variant odpovědí. Z její analýzy 

vyplývalo, ţe nejdůleţitějším vzdělávacím prostředkem při mimopodnikovém vzdělávání byla 

vybrána moţnost „odborné časopisy“ 33 respondenty. Varianty „jazykové kurzy“ a „nové 

vyhlášky a předpisy“ byly zaškrtnuty 11 respondenty a „odborné kurzy pro veřejnost“ byly 

vyuţity 2 respondenty. Moţnost „jiná“ byla označená 8 respondenty, kokrétně se jednalo o 

tyto vzdělávací prostředky internet, univerzita, konference a mimopodnikové školení. 

Mimopodnikové vzdělávání nebylo realizováno všemi pedagogy, 6 respondentů se samo 

nevzdělává. 

 

Otázka č. 16: Domníváte se, že Vaše mimopodnikové vzdělávání je potřebné k výkonu 

Vaší práce? 

 

Graf č. 4.16 Vyuţitelnost znalostí z mimopodnikového vzdělávaní při výkonu práce. (Zpracováno autorkou) 
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 Dle odpovědí respondentů bylo patrné, ţe převáţná většina z nich vyuţila poznatků 

z mimopodnikového vzdělávání při výkonu práce. Odpověď „rozhodně ano“ byla zaškrtnuta 

11 respondenty, „spíše ano“ 28 respondenty a varianta „spíše ne“ jen 5 respondenty. 

 

Otázka č. 17: Je ve Vašem zájmu i nadále se podnikově vzdělávat? 

 

Graf č. 4.17 Ochota pedagogů i nadále se vzdělávat. (Zpracováno autorkou) 

 Opět panoval poměrně shodný názor respondentů. Celkem 22 respondenty byla 

označena odpověď „rozhodně ano“, moţnost „spíše ano“ byla zvolena 26 respondenty, 

v jednom případě není v zájmu respondenta i nadále se vzdělávat a jednou byla zaškrtnuta 

varianta „nevím, nemohu posoudit“. 

 

Otázka č. 18: Váš názor a případné návrhy zlepšení vzdělávání v organizaci. 

 Tato otevřená otázka byla zodpovězena pouze v 8 případech. Shodně bylo navrhováno 

vyčlenění většího mnoţství peněţních prostředků na vzdělávací aktivity zaměstnanců. Dále 

by byla oceněna moţnost vlastního výběru vzdělávacích aktivit zaměstnancem nikoli 

zaměstnavatelem.  Byla navrţena i změna systému vzdělávání na pravidelné školení co 2 

měsíce přímo na pracovišti.  
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Otázka č. 19: Jste muž nebo žena? 

 

Graf č. 4.18 Struktura zaměstnanců podle pohlaví. (Zpracováno autorkou) 

 Jak ukazoval graf č. 4.18, vzorek respondentů byl tvořen z 88 % ţenami a z 12 % 

muţi.  

 

Otázka č. 20: Váš věk? 

 

Graf č. 4.19 Věková struktura zaměstnanců. (Zpracováno autorkou) 

 Tato otázka zaznamenala věkovou strukturu respondentů. Do věkové skupiny do 30 let 

bylo zařazeno 11 respondentů, do skupiny 31-40 let 24 respondentů. Věková skupina 41-50 

let byla zastoupena 12 respondenty, skupina 51-60 let 3 respondenty a do věkové kategorie 61 

a více nebyl přiřazen ţádný respondent.  
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Otázka č. 21: Dosažené vzdělání? 

 

Graf č. 4.20 Struktura zaměstnanců podle dosaţeného vzdělání. (Zpracováno autorkou) 

 Vzdělanostní strukturu tvořily pouze dvě třídy vzdělání a to střední škola s maturitou, 

která byla absolvována 9 respondenty a vysoká škola absolvovaná 41 respondenty. 

Středoškolské vzdělání převaţovalo u vychovatelek a administrativních pracovníků, zatímco 

vysokoškolské vzdělání měla převáţná většina učitelů. 
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5. Návrhy a doporučení 

 V této kapitole se pokusím shrnout a propojit veškeré teoretické a praktické poznatky, 

vyplývající ze studia materiálů, dotazníkového šetření a stanovit návrhy doporučení ke 

zlepšení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Základní školy.  

Návrh č. 1 Motivace zaměstnanců 

 Jeden z prvních návrhů je zavedení efektivních prvků motivace ke vzdělávání a 

rozvoji pedagogů. Například ve formě finančních odměn, jako kompenzace ztráty volného 

času v důsledku školení. Dalším způsobem motivace je také částečné přenechání výběru 

vzdělávacích aktivit na zaměstnancích. Tím se zvýší uspokojení z práce a organizace tak získá 

výkonnější a motivovanější pracovníky. 

Návrh č. 2 Metody vzdělávání 

 Organizace by měla vyuţít i jiných metod vzdělávání neţ jsou přednášky a školení. 

Z analýzy dokonce vyplynulo, ţe i metody e-learningu a workshopů by byly zaměstnanci 

vítány. Ideální je kombinace více metod v rámci jedné vzdělávací aktivity, například 

přednáška spojená s praktickou demonstrací. Vzdělávání se tak stane přístupnější a 

atraktivnější. 

Návrh č. 3 Poskytování informací 

 Dále by měla organizace zváţit, do jaké míry je nutné zatěţovat zaměstnance novými 

informacemi. V rámci vzdělávacích aktivit předávat jen důleţité poznatky, čímţ se zvýší spád 

vzdělávání a předchází se tak zahlcení zaměstnanců informacemi, které nejsou v praxi 

vyuţity. 

Návrh č. 4 Vyhodnocování vzdělávacích aktivit 

 Nutné je zavedení vyhodnocování přínosů vzdělávacích aktivit. V rámci procesu 

hodnocení účinnosti vzdělávání by měli mít zaměstnanci vţdy přístup k ohodnocení ukončené 

vzdělávací aktivity. Na základě jejich připomínek a návrhů by se měly selektovat jen přínosné 

kurzy, které obohacují účastníky novými vyuţitelnými poznatky. Dále zavést systém 

hodnocení vzdělávání, kde účastníci budou schopni prokazatelně dokázat naučené dovednosti 

a znalosti. Tím se zjistí celková účinnost a efektivnost vzdělávání. 
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Návrh č. 5 Zpětná vazba 

 Vytvoření zpětné vazby je jedním z klíčových aspektů fungování mezilidských vztahů 

na pracovišti. Organizace by měla zajistit komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízeným tak, 

aby docházelo ke správné oboustranné výměně informací ve formě pravidelných porad, na 

kterých mohou pedagogové předloţit své návrhy například, vytvořit seznam kurzů, které 

chtějí absolvovat, nezávisle na poţadavcích organizace v oblasti vzdělávání. Naopak 

nadřízený by měl informovat všechny zaměstnance o nabídce kurzů, nebo o výsledcích 

vyhodnocení vzdělávacích aktivit. 

Návrh č. 6 Mimopodnikové vzdělávání 

 Organizace by mohla pomoci zaměstnancům i v oblasti mimopodnikového vzdělávání. 

V rámci podpory dalšího vzdělávání pracovníků nad rámec poţadovaný organizací jde 

například o zakoupení předplatného odborných časopisů, které jsou dle odpovědí respondentů 

nejčastější formou mimopodnikového vzdělávání. Tímto budou zaměstnanci více motivování 

v oblasti svého vzdělávání a Základní škola si tím bude budovat lepší image. 

Návrh č. 7 Financování vzdělávání 

 Tento návrh vychází přímo z analýzy dotazníkového šetření, konkrétně z otázky č. 18. 

Spočívá ve vytvoření efektivnějšího rozpočtu vzdělávání a vyčlenění většího mnoţství 

peněţních prostředků pro tuto oblast. Další alternativou je čerpání moţných dotací například 

z Evropského sociálního fondu, nebo z ministerstva školství a vyuţití těchto peněţních 

prostředků na kurzy dle návrhů zaměstnanců. Toto je zároveň i další forma efektivní motivace 

zaměstnanců.  
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Shrnutí praktické části 

 V této části bakalářské práce byly uvedeny informace potřebné pro analýzu 

vzdělávacího systému vybrané organizace, Základní školy. V úvodu byly uvedeny základní 

informace týkající se názvu a sídla školy, počtu zaměstnanců apod. Dále následovala stručná 

historie a současnost školy, s popsáním rozsáhlé rekonstrukce v roce 2005. V následujících 

subkapitolách byla stručná charakteristika organizační a zaměstnanecké struktury. Kapitola 

věnující se analýze vydělávávání a rozvoji zaměstnanců na Základní škole zahrnovala 

strukturu konkrétních vzdělávacích aktivit a popis projektu „Rozvoj kompetencí pedagoga“, 

který probíhal ve dvou etapách. Byl nastíněn cyklus vzdělávání na Základní škole. 

Nejobsáhlejší subkapitolou byla samotná analýza dotazníkového šetření, kde byly rozebrány 

jednotlivé otázky a graficky i slovně popsány. Poslední částí byly návrhy doporučení vedoucí 

ke zlepšení stávajícího systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na Základní škole. 
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6. Závěr 

 V bakalářské práci na téma „Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na základní 

škole“ byly nejprve popsány teoretické východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Byly 

vysvětleny pojmy týkající se řízení lidských zdrojů, oblasti vzdělávání včetně typů učících se 

osob, učící se organizace a cyklu a metod vzdělávání.  

 V kapitole Charakteristika organizace byly uvedeny informace o předmětu analýzy, 

Základní škole Krnov, jako jsou celý název, právní forma, počet zaměstnanců, organizační 

struktura. Tato druhá kapitola spolu s navazující kapitolou Analýza systému vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců tvořila aplikační část bakalářské práce.  

 Kapitola Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pojednávala o struktuře 

vzdělávání Základní školy. Byly zde nastíněny programy, kterých se škola účastnila. 

Nejvýznamnějším projektem byl „Rozvoj kompetencí pedagoga“. Jedna subkapitola byla 

věnována evidenci a hodnocení vzdělávání.  

 Pro samotnou analýzu bylo pouţito metod dotazování, pozorování a rozhovoru 

s ředitelem školy. Dotazníkové šetření bylo následně zpracováno a podrobně popsáno včetně 

grafického ztvárnění v subkapitole 4.3.  

 Na základě zjištění dat z dotazníků byla navrhnuta řešení a opatření. Mezi těmito 

doporučeními byl například návrh na zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a nadřízeným, 

doporučení vytvořit efektivní systém hodnocení vzdělávacích aktivit, návrh forem motivace, 

které přispívají ke zvýšení výkonnosti a doporučení vyuţívat větší škálu metod vzdělávání. 

Škola měla jiţ před mou analýzou vytvořený hodnotný systém vzdělávání a rozvoje 

pedagogů, dle mého názoru v jistých oblastech dokonce nadprůměrný. Doufám, ţe mé návrhy 

a doporučení byly organizací přijaty jako vodítko k postupnému zlepšování některch oblastí 

procesu vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na 

základní škole a na základě zjištěných výsledků navrhnout moţná řešení a doporučení. 

Domnívám se, ţe na základě návrhů zlepšení a doporučení v oblasti vzdělávání a rozvoje byl 

tento cíl splněn.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ZŠ  základní škola 

NZP   norma zkušeného pracovníka 

ROI   návratnost investic 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO   poţární ochrana 

DVPP   další vzdělávání pedagogického pracovníka 

EVVO  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

ICT   informační a komunikační technologie 

IT  informační technologie 

 ESF  Evropský sociální fond 
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Příloha č. 1 Organizační struktura Základní školy (Pramen: zpracováno autorkou) 
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Příloha č. 2 Přehled školení pedagogů za školní rok 2010/2011 (Pramen… interní 

informace organizace) 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů počet osob 

Studium v oblasti pedagogických věd 1 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů   

Studium pro výchovné poradce 1 

Spec. činnosti - koordinátor ICT 1 

Spec. činnosti - koordinátor EVVO 1 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace   

BOZP 60 

Rozvoj psychologické gramotnosti 40 

Tvorba a presentace výukových materiálů s využitím ICT 30 

Rozvoj presentačních dovedností 40 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 25 

Kurz anglického jazyka A2 7 

Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7 

Kurz anglického jazyka A1 4 

Metodická poradna pro ředitele 1 

Příprava projektů na ZŠ a využití ICT ve výuce pro ZŠ 1 

Windows Server 1 1 

Windows 7 pro administrátory 1 

Trénink koordinátora parlamentu 1 1 

O počasí s hudbou a pohybem 2 

Čertovské dovádění a Vánoční hudební nadílka 1 

Cesta k přednesu 1 

Seminář pro učitele angličtiny na 2. stupni 1 

Setkání koordinátorů EVVO k Mezinárodnímu roku lesů 1 

Učitel lyžování 1 

Instruktor lyžování 2 

Pozitivní psychologie v kontextu aktuálních otázek výchovy a vzdělávání 2 

Efektivní učení žáka se speciálními potřebami 1 

Respektující žákovský parlament 3 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Příloha č. 3 Certifikát absolvovaného kurzu (Pramen: interní informace organizace) 
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Příloha č. 4 Dotazník (Pramen: zpracováno autorkou) 

Váţená paní, váţený pane, 

    Jmenuji se Lenka Marčanová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava, oboru Management. 

Tímto bych Vás chtěla poţádat o vyplnění dotazníku na téma „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“. Dotazník se skládá z 21 

otázek a je zcela anonymní. Získaná data jsou určena výhradně ke zpracování bakalářské práce.  

    U otázek zaškrtněte vţdy jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibliţně 5-10 

minut.  Předem Vám děkuji za ochotu a čas strávený nad dotazníkem. 

         Lenka Marčanová 

1. Domníváte se, že rozvoj zaměstnanců je důležitý pro organizaci? 

     

Rozhodně  

ano 

Spíše 

ano 

Spíše  

ne 

Rozhodně  

ne 

Nevím, 

Nemohu posoudit 

 

2. Jaké jsou Vaše důvody vzdělávání ve firmě? (Moţnost označit více odpovědí) 

1. Získání nových dovedností                                  

2. Pracovní růst   

3. Přístup k  informacím                                         

4. Splnění pracovních podmínek 

5. Udrţení pracovního místa                                   

 6. Jiný .......... 

 

3. Je podle Vás současná nabídka vzdělávacích kurzů dostačující? 

     

Rozhodně  

ano 

Spíše 

ano 

Spíše  

ne 

Rozhodně  

ne 

Nevím, 

Nemohu posoudit 

 

4. Jakým způsobem se dovídáte o nabídce vzdělávacích kurzů a školení? (Moţnost označit více odpovědí.) 

1. E-mail                                                                   

2. Nástěnky 

3. Nadřízený                                                            

4. Jiný ..........  

 

5. Jste podporován/a svým nadřízeným v oblasti podnikového vzdělávání? 

     

Rozhodně  

ano 

Spíše 

ano 

Spíše  

ne 

Rozhodně  

ne 

Nevím, 

Nemohu posoudit 

 

6. Jak často se koná vzdělávací kurz? 

1. Jednou za měsíc                      

2. Jednou za čtvrt roku                 

3. Jednou za půl roku 

4. Jednou ročně                            

5. Jednou za 2 roky                     

6. Vůbec 

 

7. Jak často se Vy účastníte vzdělávacího kurzu? 

1. Jednou za měsíc                      

2. Jednou za čtvrt roku                  

3. Jednou za půl roku 

4. Jednou ročně                            

5. Jednou za 2 roky                     

6. Vůbec 

8. Využíváte znalosti získané ve vzdělávacích kurzech k výkonu práce? 

     

Rozhodně  

ano 

Spíše 

ano 

Spíše  

ne 

Rozhodně  

ne 

Nevím, 

Nemohu posoudit 

 

9. Kde probíhají školení? 

1. Na pracovišti                         2. Mimo pracoviště                           3. Na obou místech 

 

10. Která z níže uvedených metod vzdělávání je nejvíce používána ve Vaší organizaci? 

1. Přednáška           

2. E-Learning                          

3. Školení 

4. Samostudium             

5. Diskuze                 

6. Workshop 

 7.  Jiná ..........
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11. Která z níže uvedených metod vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje? 

1. Přednáška                              

2. E-Learning                                      

3. Školení  

4. Samostudium                         

5. Diskuze                                           

6. Workshop 

7. Jiná .......... 

12. Máte přístup k ohodnocení kvality a srozumitelnosti kurzu po jeho ukončení? 

1. Vţdy                                    2. Občas                                              3. Nikdy 

 

13. Ohodnoťte následující překážky v podnikovém vzdělávání podle vašeho názoru. 

      (1 - zanedbatelná překáţka, 5 - váţná překáţka) 

                                                                                   1       2       3      4      5 

Nedostatečné podklady pro studium 

Mezilidské vztahy 

Neochota se vzdělávat 

Nedostatek času                                          

Místo školení a s ním 

    spojená dopravní dostupnost 

 

14. Ohodnoťte následující formy motivace.  (1 - nejméně motivuje, 5 - nejvíce motivuje) 

                                                                                   1       2       3      4      5          

Finanční odměna 

Kariérní postup  

Rozšíření kvalifikace                                          

Osobní rozvoj                                             

Dosaţení firemního cíle 

 

15.  Vzděláváte se soukromě tedy i mimo rámec pracovního vzdělávání? Pokud ano, označte prosím, jaké 

vzdělávací prostředky využíváte.  Pokud ne, přejděte na otázku číslo 17. (Moţnost označit více odpovědí.) 

1. Odborné kurzy pro veřejnost             

2. Odborné časopisy                       

3. Jazykové kurzy 

4. Nové vyhlášky a předpisy                   

5. Jiné ........

 

16. Domníváte se, že Vaše mimopodnikové vzdělávání je potřebné k výkonu Vaší práce? 

     

Rozhodně  

ano 

Spíše 

ano 

Spíše  

ne 

Rozhodně  

ne 

Nevím, 

Nemohu posoudit 

 

17. Je ve Vašem zájmu i nadále se podnikově vzdělávat? 

     

Rozhodně  

ano 

Spíše 

ano 

Spíše  

ne 

Rozhodně  

ne 

Nevím, 

Nemohu posoudit 

 

18. Váš názor a případné návrhy zlepšení vzdělávání v organizaci.  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

 ......................................................................................................................................................

19. Jste 

1. Muţ                    2. Ţena 

 

20. Věk 

1. Do 30        3. 41-50            5. 61 a více 

  2. 31-40         4. 51-60

21. Dosažené vzdělání 

1. Základní vzdělání                    

2. SŠ s výučním listem                    

3. SŠ s maturitou  

4. Vyšší odborné vzdělání           

5. Vysokoškolské vzdělání



 

 


