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1 Úvod 

V současné době je problematika vzdělávání a rozvoje zaměstnanců velmi důležitá. 

Nároky organizací jsou založeny na potřebě mít co nejvíce kvalifikované a vzdělané 

zaměstnance s odpovídající mírou flexibility. Neustálá potřeba zlepšovat kvalifikaci a 

vzdělanost zaměstnanců vede k růstu konkurenceschopnosti, která je pro současný trh velmi 

důležitá. 

Mnoho organizací si začíná konečně uvědomovat důležitost procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, který náleží personálnímu útvaru dané společnosti. Objevuje se potřeba 

investovat do vzdělání svých zaměstnanců a do růstu jejich kvalifikace. 

Jde především o nastavení systému, který musí identifikovat potřebu vzdělávání a 

rozvoje, naplánovat jeho realizaci, zvolit vhodnou metodu vzdělávání, její použitelnost a 

účinnost, vyhodnotit výsledky a pomocí zpětné vazby se snažit odstranit nedostatky. 

Obsahem diplomové práce bude objasnění problematiky vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., kterou jsem si zvolil pro moji 

diplomovou práci.  

V první části diplomové práce budu popisovat teoretické východiska procesu vzdělávání 

a rozvoje, které získám z odborné literatury, aby bylo možné porovnat je se skutečným 

stavem procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v praxi. Ve druhé části se zaměřím na 

společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. Zaměření spočívá v charakteristice společnosti a 

popisu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, který je používán ve společnosti. Na 

základě zjištěných informací budu analyzovat ve třetí části celý proces vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Součástí analýzy je dotazníkové šetření. Nejen z analýzy procesu vzdělávání 

budou v poslední části diplomové práce vyvozeny návrhy a doporučení, které by bylo vhodné 

zavést do praxe, protože by vedly ke zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

v Kooperativa pojišťovna, a.s.  

Cílem diplomové práce je analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. a následné zpracování návrhů a doporučení na 

zlepšení současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.   
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2 Teoretická východiska řízení lidských zdrojů 

Fungování všech organizací spočívá ve schopnosti shromáždit, propojit, uvést do 

pohybu a využívat materiální zdroje, které zahrnují stroje a jiná zařízení, materiál a energie. 

Dále jsou to finanční zdroje, lidské zdroje a informační zdroje. Pro efektivní řízení organizace 

je neustálé shromažďování, propojování a využívání těchto čtyř zdrojů stěžejním úkolem.  

Samotné finanční a materiální zdroje jsou neživé a proto samy o sobě jsou k ničemu. 

Potřebují takzvaně oživit. Oživit je lze prostřednictvím lidských zdrojů. Ovšem taky lidské 

zdroje taky potřebují své zdroje. Jsou jimi informační zdroje, které lze chápat jako znalosti a 

dovednosti vybudované na základech, jimiž jsou schopnosti lidí.  Z toho je jasné, že lidské 

zdroje nepochybně patří do řídících činností organizace a mají rozhodující význam pro 

organizaci. Tento podstatný vliv lidských zdrojů musí být vyvážen odpovědným 

hospodařením s nimi, tedy personální prací.  

Personální práce je jádrem a nejdůležitější oblastí celého řízení organizace. Jsou to 

právě lidské zdroje, které rozhodují o míře prosperity a konkurenceschopnosti organizace. 

Ve společnosti má personální činnost na starosti útvar, který je označován jako 

oddělení řízení lidských zdrojů. Cílem tohoto oddělení je rozvoj lidského potenciálu ve 

prospěch celé organizace a tím i následné zvýšení konkurenceschopnosti. Personální práce se 

zaměřuje na vše, co se týče člověka v pracovním procesu.  

Mezi základní personální činnosti patří: 

a) Vytváření a analýza pracovních míst. 

b) Personální plánování. 

c) Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. 

d) Hodnocení zaměstnanců. 

e) Rozmisťování zaměstnanců a ukončování pracovního poměru. 

f) Odměňování. 

g) Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

h) Pracovní vztahy. 

i) Péče o zaměstnance. 

j) Personální informační systém. 

k) Průzkum trhu práce. 



 

7 

 

l) Zdravotní péče o zaměstnance. 

m) Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání zaměstnanců. 

V mé diplomové práci se zaměřím na proces vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, který 

bude stěžejním tématem celé práce. 

2.1 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

V moderní společnosti se požadavky na znalosti a dovednosti člověka neustále mění. 

Člověk se musí neustále zlepšovat a rozvíjet, aby mohl být zaměstnatelný a aby mohl 

fungovat jako pracovní síla. Dnes už si člověk nevystačí s tím, co se naučil nebo pochytil 

během přípravy na zaměstnání. Vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností člověka se nyní 

stává celoživotním procesem.  

Úspěšnost organizace spočívá v míře flexibility a připravenosti na změny. Samotnou 

flexibilitu vytvářejí zaměstnanci, u kterých je potřeba, aby vnímali změnu jako příležitost, 

byli schopni ji akceptovat a podporovat ji. Díky tomu nám dnes už nestačí tradiční způsoby 

vzdělávání zaměstnanců, ale jde stále více o rozvojové aktivity na rozšíření znalostí a 

dovedností, které vyžaduje dané pracovní místo. Právě rozvojové aktivity formují míru 

flexibility zaměstnance a jeho připravenost na změny. [1] 

Důležitost vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plyne zejména díky neustále se 

objevujícím novým poznatkům a novým technologiím, mění se potřeby a hodnoty 

zaměstnanců, mění se organizace práce a její povaha, vzhledem ke globálnímu aspektu 

podnikání roste míra internacionalizace a s tím i potřeba pohybovat se, komunikovat 

v mezinárodním prostředí.  

Existují čtyři typy vzdělávání [2]: 

1. Instrumentální vzdělávání- vzdělávání, jak lépe vykonávat práce poté, co bylo 

dosaženo základní úrovně výkonu. Usnadňuje je vzdělávání při výkonu práce. 

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

pochopení věcí. 

3. Citové (emoční) vzdělávání- výsledky jsou založeny na formování postojů nebo 

pocitů než na formování znalostí. 

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

v důsledku toho vytváření nových znalostí. 
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2.2 Oblasti vzdělávání a rozvoje 

Všeobecným vzděláváním jedinec získává a formuje všeobecné znalosti, dovednosti a 

sociální vlastnosti, které mu pomáhají fungovat ve společnosti a jsou základem pro získání a 

rozvoj speciálních pracovních schopností. Jedná se o proces, který probíhá ve fázi základního 

školního vzdělávání.  

Odborným vzděláváním dochází k formování specifických znalostí a dovedností 

potřebných pro výkon dané práce na určité pracovní pozici. Jde tedy o vzdělávání orientované 

na určité zaměstnání. Odborné vzdělávání má svou formální a neformální složku [3]. 

Odborné vzdělávání zahrnuje: 

1. Základní přípravu na povolání, které se uskutečňuje většinou mimo organizaci. 

2. Orientaci, což je úsilí o zkrácení doby adaptace nového zaměstnance na organizaci, 

práci a pracovní kolektiv. Jde o zprostředkování potřebných informací pro řádný 

výkon práce na daném pracovním místě 

3. Doškolování jako nástroj na prohlubování kvalifikace v oboru, ve kterém člověk 

pracuje. Hlavním principem je zde přizpůsobení znalostí a dovedností zaměstnance 

novým požadavkům současného pracovního místa. Tyto nové požadavky jsou 

vyvolány nejčastěji změnou technik či technologie, požadavky trhu, novými objevy 

v oboru apod. Správným doškolováním tedy dochází ke zvyšování pracovního výkonu 

a prosperity organizace.  

4. Přeškolování (rekvalifikace) slouží k osvojení si pracovních schopností, které se týkají 

nového povolání, nových pracovních schopností. Rekvalifikace může být plná nebo 

částečná. Záleží na tom, zda je možné znalosti získané z předchozího pracovního 

místa aplikovat při výkonu práce na nové pracovní pozici, novém odvětví [1].  
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Obr. 2.1: Schéma oblasti formování pracovních schopností člověka [1] 
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kladen důraz zejména na plánování osobního rozvoje a na plánované učení se ze zkušenosti.  

2.3 Složky vzdělávání 

V procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců existují dvě složky. Jednou z nich je 

neformální složka, která se uskutečňuje především v prostředí organizace, a informace 

zaměstnanci získávají neformálně. Druhá je formální složka, která se zpravidla plánuje a má 

stanovený systém, podle kterého probíhá celý proces vzdělávání. 
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2.3.1 Neformální složka vzdělávání 

Jedná se o učení ze zkušeností. Tento typ učení neprobíhá ve formálních vzdělávacích 

programech a institucích. Až 70% znalostí mohou lidé načerpat zcela neformálně díky 

procesům, které nejsou podporovány organizací.  

Mezi výhody neformálního vzdělávání patří zejména možnost dosáhnout znalostí věci 

postupně než pomocí velkých nestravitelných soust. Úsilí, které je věnováno učení odpovídá 

bezprostřednímu prostředí. Způsob získání znalostí, které vzdělávající se osoby potřebují, si 

určují samy. Takto získané znalosti jsou snadno převoditelné do praxe.  

Nevýhodou je, že samotní lidé si určí, zda si tuto možnost vzdělávání vyberou, či 

nikoliv. Může se jednat o neplánované a nesoustavné vzdělávání, které nemusí nutně 

uspokojit potřeby vzdělávání jedince, nebo organizace. Vzdělávající se jedinec si může 

jednoduše vybrat špatné zvyky [2].  

2.3.2 Formální složka vzdělávání 

Formální vzdělávání je plánované a systematické. Jsou zde používány strukturované 

vzdělávací programy ve vzdělávacích institucích či programech. Formální vzdělávání probíhá 

především mimo pracoviště a je tak mnohem náročnější na přípravu a organizaci. Formální 

vzdělávací programy jsou nákladnější, ale jsou vedeny prověřenými školiteli s příslušnou 

mírou kvalifikace. Proto by výsledky tohoto vzdělávání měly být kvalitativně zaručeně výše 

než v některých případech neformálního vzdělávání (viz. Tab. 2.1). 

2.4 Systém vzdělávání zaměstnanců 

Systém vzdělávání zaměstnanců je tvořen vzdělávacími aktivitami, které jsem zmínil 

v předchozí kapitole. Jedná se především o vzdělávací aktivity orientace, doškolování a 

přeškolování, které je iniciované organizací.  

Systém vzdělávání zaměstnanců je zpravidla realizován personálním útvarem, nebo 

zvláštním útvarem pro vzdělávání zaměstnanců. Dále se na něm samozřejmě musí podílet 

vedoucí pracovníci, odbory a jiná sdružení. Zároveň se využívá spolupráce s externími 

odborníky či specializovanými vzdělávacími institucemi. 

Intenzita vzdělávání závisí na personální politice a personální strategii organizace. 

Některé organizace se orientují převážně na výběr již hotových a odborně náležitě 
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připravených zaměstnanců. Tato strategie však zahrnuje velké nároky na proces získávání a 

výběr zaměstnanců.  

Další skupinou jsou podniky, které se rozhodnou pro proces vzdělávání jen tehdy, 

když je to naléhavé, nebo když zbyly peníze na jeho provedení. Díky této strategii však 

dochází k nepravidelnému a náhodnému vzdělávání. 

V zahraničí bývá u středních a velkých organizací pravidlem věnovat trvalou 

pozornost procesu vzdělávání. Tyto organizace mají vypracovanou vlastní koncepci 

vzdělávání a vyčlenily si skupinu lidí, která se trvale zabývá danou problematikou. Takové 

strategie někdy bývají podporovány daňovou politikou nebo státními dotacemi.  

Tab. 2.1: Porovnání neformálního a formálního vzdělávání [2] 

Neformální Formální 

Vysoce odpovídající individuálním potřebám Závažné pro někoho, ne tak závažné pro jiné 

Vzdělávající se osoby se učí podle potřeby Všechny vzdělávající se osoby se učí totéž 

Může jít o malou mezeru mezi současnými 

a cílovými znalostmi 

Může jít o značnou mezeru mezi současnými 

a cílovými znalostmi 

Vzdělávající se osoby si určují, jak bude 

vzdělávání probíhat 

O tom, jak bude vzdělávání probíhat, 

rozhoduje vzdělavatel 

Bezprostřední uplatnitelnost (just-in-time) Doba uplatnitelnosti různá, často vzdálená 

Snadno přenositelné vzdělání 

Mohou nastat problémy při uplatňování 

naučených znalostí a dovedností na 

pracovišti 

Odehrává se při práci Často se odehrává mimo pracoviště 

 

2.5 Systematické vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

Nejefektivnějším vzděláváním v organizaci je dobře organizované systematické 

vzdělávání. V organizaci používající systematické vzdělávání je zřetelný opakující se cyklus, 

který vychází ze zásad politiky vzdělávání, sleduje cíle vzdělávání a opírá se o organizační a 
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institucionální předpoklady vzdělávání. Těmito předpoklady se rozumí především existence 

skupiny zaměstnanců, kteří iniciují vzdělávání a zajišťují odbornou a organizační stránku. 

S tím souvisí také zajištění vzdělávacích programů, vzdělávacích zařízení a smluvní zajištění 

externích školitelů.  

Tento cyklus systematického vzdělávání můžeme rozdělit do čtyř fází. V první fázi se 

musí identifikovat potřeba vzdělávání zaměstnanců. Po této fázi následuje druhá fáze, kdy 

naplánujeme samotné vzdělávání. Třetí fáze zahrnuje samotný proces vzdělávání, tedy jeho 

realizaci. V poslední fázi dochází k vyhodnocení výsledků vzdělávání a vyhodnocení 

účinnosti vzdělávacího programu a použitých metod [1]. 

Obr. 2.2: Základní cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců organizace [1] 
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Systematické vzdělávání má mnoho předností, a to především: 

a) soustavně dodává organizaci odborně připravené zaměstnance, čímž se vyhneme často 

obtížnému vyhledávání zaměstnanců na trhu práce, 

b) umožňuje průběžně formovat pracovní schopnosti zaměstnanců podle specifických 

potřeb organizace, 

c) zlepšuje kvalifikaci, dovednosti a znalosti zaměstnanců, 

d) zlepšuje pracovní výkon a produktivitu práce, kvalitu výrobků a služeb, 

e) je jedním z nejefektivnějších způsobů jak najít a pokrýt dodatečné potřeby pracovních 

sil z vnitřních zdrojů,  

f) průměrné náklady jsou zde nižší než při jiném způsobu vzdělávání, 

g) ztráty pracovní doby související se vzděláním jsou eliminovány pomocí organizačních 

opatření, 

h) zkušenosti z předchozího cyklu lze aplikovat při dalším cyklu a tím probíhá neustálé 

zdokonalování procesu vzdělávání, 

i) zlepšuje vztah zaměstnanců k organizaci a zvyšuje motivaci, 

j) roste atraktivita podniku na trhu práce a usnadňuje proces získávání zaměstnanců, 

k) přispívá ke zvýšení kvality, 

l) urychluje personální a sociální rozvoj zaměstnanců, 

m) přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů [4]. 

Klíčové postavení v rámci systematického vzdělávání mají zejména čtyři fáze. Jsou 

jimi identifikace potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace vzdělávání a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti vzdělávacích programů a 

metod.  

2.5.1 Identifikace potřeby vzdělávání 

Identifikace potřeby vzdělávání v oblasti kvalifikace a vzdělání je velmi obtížný 

problém, jelikož se jedná o obtížně kvantifikovatelné vlastnosti. Vzhledem k tomuto 

problému je identifikace založena na odhadech a aproximativních postupech. Identifikace má 

tedy podobu experimentu, jehož výsledek se dozvíme až na konci celého cyklu. Každý 

výsledek potom slouží jako zkušenost pro další následující cykly vzdělávacího procesu. 

Každé pracovní místo klade na zaměstnance různé požadavky. V případě jednoduché 

práce se nevyžaduje řešení obtížných úkolů, požadavky nejsou náročné a spíše jde o řešení 
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rutinních otázek. Naopak složitější práce vyžaduje řešení obtížných úkolů, vysokou míru 

koncentrace, kvalitu práce a spolupráci s ostatním zaměstnanci. Potřeba vzdělávat daného 

zaměstnance může být rozpoznána sledováním jeho pracovního výkonu, kvalitou výrobků či 

služeb apod. Množství zdrojů informací, které lze využít při identifikaci potřeby vzdělávání je 

značné množství a nelze jednoznačně určit pořadí jejich důležitosti.  

V praxi se nejčastěji analyzuje širší nebo užší škála údajů. Obvykle jde o tři skupiny 

údajů: 

1. Údaje týkající se celé organizace- struktura organizace, výrobní program, 

odpovídající trh, zdroje, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba, počet, struktura 

a pohyb zaměstnanců apod. 

2. Údaje týkající se pracovních míst- popisy pracovních míst a jejich specifikace, 

informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod. 

3. Údaje o jednotlivých zaměstnancích- informace získané z personální evidence, 

záznamů o hodnocení zaměstnance, záznamů o vzdělání, kvalifikaci, absolvování 

vzdělávacích programů, výsledků testů apod.[1] 

Z těchto údajů se analyzuje potřeba vzdělávání zaměstnanců organizace. Při 

identifikaci potřeby vzdělávání zaměstnanců se nelze opírat pouze o údaje týkající se 

organizace, ale je dobré znát profesně kvalifikační strukturu pracovních zdrojů, ze kterých 

čerpá.  

Potřeba vzdělání se často opírá o požadavky vedoucího pracovníka nebo řadových 

zaměstnanců. Velmi důležitým podkladem bývají materiály obsahující pravidelné hodnocení 

zaměstnanců a jejich výkonu.  

2.5.2 Plánování vzdělávání zaměstnanců 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule přechází do fáze plánování vzdělávání 

zaměstnanců. Už v předchozí fázi se formulují návrhy plánů, úkoly a priority vzdělávání. 

Tyto návrhy se pečlivě probírají, až se na konec vytvoří definitivní podoba rozpočtu a 

programu. Jsou vymezeny oblasti, kterých se vzdělávání bude týkat a stanoví se počty 

společně s kategoriemi zaměstnanců. V neposlední řadě dojde ke stanovení časového 

harmonogramu. 
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Jednou z nejdůležitějších fází plánování vzdělávání zaměstnanců je volba metod 

vzdělávání. 

2.5.3 Metody vzdělávání 

Metody na vzdělávání zaměstnanců rozdělujeme do dvou velkých skupin, které 

obsahují širokou škálu metod. V první skupině se využívají především metody, které jsou 

vhodnější pro vzdělávání výkonných zaměstnanců, především na dělnických postech. Druhá 

skupina metod je vhodnější pro vzdělávání zaměstnanců na vedoucích postech. V praxi se ale 

používají obě skupiny metod a vždy se modifikují vzhledem k náplni práce školených 

zaměstnanců. 

Metody používané při školení na pracovišti (“on the job”) [1] 

Tyto metody jsou aplikovány přímo na pracovišti na pracovním místě a při výkonu 

běžných pracovních úkonů. 

Instruktáž při výkonu práce 

Jedná se o nejčastěji používanou metodu, která se využívá při zácviku nového 

zaměstnance, kdy zkušený zaměstnanec nebo sám nadřízený předvede pracovní postup. 

Školený zaměstnanec tak pozoruje provádění pracovního úkonu a následně úkony opakuje.  

Výhodou je rychlost zácviku a rozvíjí pozitivní vztah při spolupráci mezi zaměstnanci 

navzájem. Tento zácvik je však umožněn spíše u jednodušších pracovních postupů a jedná se 

spíše o jednorázové působení. Zároveň vše probíhá v hluku a rušném pracovním prostředí. 

Coaching 

Forma dlouhodobějšího instruování a vysvětlování. Objevuje se zde také periodická 

kontrola výkonu zaměstnance ze strany nadřízeného nebo instruktora. Má formu osobního 

přístupu ke vzdělávání na pracovišti  

Obvyklým rámcem coachingu je GROW model [2]: 

G- (goal = cíl) je cíl koučování, který je třeba vyjádřit v konkrétních měřitelných požadavcích 

R- (reality = skutečnost) znamená držet se skutečnosti 

O- (option = nabídka, možnost) se týká zkoumání nabízejících se možností  
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W- (wrapping up = shrnutí) dochází k němu, když kouč zjistí, že je koučovaný jedinec 

odhodlán k akci. 

Práce školeného je hodnocena a školený je soustavně informován o hodnocení své 

práce. Je zaručena úzká spolupráce a komunikace a je vytvořen prostor pro stanovení cílů 

pracovní kariéry. Coaching může být neformální, ale musí být plánovaný. 

Mentoring 

Je obdobou coachingu. Ovšem veškerá odpovědnost je na školeném zaměstnanci, 

který si sám vybírá svého rádce (mentora), který mu radí a usměrňuje ho. Jde o metodu 

pomáhání lidem při učení na rozdíl od coachingu, který je poměrně direktivním nástrojem.  

Výhody této metody jsou stejné jako u coachingu avšak je zde vnesen prvek vlastní 

iniciativy a je vytvořen neformální vztah mezi školeným a mentorem. Nevýhodou je možnost 

výběru špatného, nevhodného mentora, čímž může celá metoda ztratit význam. 

Counselling 

Jedna z nejnovějších metod formování pracovních schopností zaměstnanců. Jde o 

proces konzultování, který překonává jednosměrnost vztahu mezi školeným a školitelem, 

podřízeným a nadřízeným. 

Školený zaměstnanec se vyjadřuje ke všem problémům své práce i procesu školení, 

předkládá vlastní návrhy řešení problémů, čímž do vztahu vnáší svou aktivitu a iniciativu. 

Mezi školeným a školitelem tak vzniká zpětná vazba, která pomáhá také školiteli v hodnocení 

svých schopností v oblasti práce s lidmi. Nevýhodou je však časová náročnost metody. 

Školení tak může narušit plnění běžných pracovních úkonů. 

Asistování 

Tradiční používaná metoda používaná k formování pracovních schopností. Spočívá 

v přiřazení školeného ke zkušenému zaměstnanci, kterému školený pomáhá a zároveň se od 

něj učí pracovní postupy. Míra podílení se na práci roste, až školený konečně získá takové 

znalosti a dovednosti, že je schopen vykonávat danou práci sám. Metoda neslouží jen pro 

manuální zaměstnání, ale využívá se také při výchově řídících pracovníků a specialistů. 
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Výhodné je soustavné působení a důraz na praktickou stránku vzdělávání. Školený se 

však může při asistování přiučit nepříliš vhodným pracovním návykům, což plyne 

z napodobování školitele a může tak oslabovat vlastní tvůrčí přístup i nadání.  

Pověření úkolem 

Jde o rozvinutí předchozí metody, zejména o její poslední fázi. Školený zaměstnanec 

je pověřen svým školitelem ke splnění daného úkolu. Pro školeného jsou vytvořeny potřebné 

podmínky a je vybaven příslušnými kompetencemi a jeho práce je sledována.  

Rozhodování a řešení úkolů je prováděno samostatně a tvůrčím způsobem. Díky tomu 

však může dojít k nesplnění úkolu vlivem chyb, protože vždy nelze sledovat všechny 

prováděné úkony školeného. Nesplněný úkol pak může mít za následek ztrátu důvěry 

nadřízených a narušit sebedůvěru školeného. 

Rotace práce 

Tato metoda spočívá v rotaci školeného zaměstnance, který je vždy na určité období 

přesunut do jiné části podniku a pověřen plněním jiných činností. Jedná se o přesuny na jiné 

pracovní místo, pracoviště či úsek. Vhodné pro výchovu řídících pracovníků, ale úspěšná 

bývá i u řadových zaměstnanců.  

Zaměstnanec si neustále rozšiřuje spektrum svých zkušeností a dovedností, tím že 

poznává komplexněji pracovní postupy a úkoly podniku. Dochází k rozvíjení pracovní 

flexibility. Problémy podniku vidí komplexněji a ve vzájemné provázanosti. Ovšem 

zaměstnanec nemusí v každé pracovní funkci obstát, což může snížit jeho sebevědomí a 

odrazit se v jeho způsobilosti.  

Pracovní porady 

Na pracovní poradě se zaměstnanec může setkat nejen s problémy, které jsou spojeny 

s jeho pracovištěm, ale také s problémy celé organizace či jiné oblasti.  

Vhodné pro informovanost zaměstnanců, především díky výměně názorů, zkušeností 

k daným problémům. Zároveň je navýšen pocit sounáležitosti s pracovním kolektivem či 

organizací a dochází k projevům vlastní aktivity a iniciativy. Problémem je časové 

naplánování porady. Porada v pracovní době zkracuje dobu určenou k plnění pracovních 

úkolů. Ovšem uspořádání porady mimo pracovní dobu zase naráží na nevoli zaměstnanců. 
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Metody používané při školení mimo pracoviště (“off the job”)[4] 

Jsou často realizovány v režimu podobném školnímu režimu, ve zvláštních školících 

zařízeních. Tradičnější metody se zde orientují především na rozvoj znalostí a sociálních 

vlastností, ale modernější metody se vyznačují stejně výraznou orientací na rozvoj znalostí 

jako na rozvoj dovedností. 

Přednáška 

Její zaměření je založeno na zprostředkování reálných informací nebo teoretických 

znalostí. Výhoda plyne zejména z nenáročnosti na podmínky a přenos informací je rychlý. Na 

druhé straně je zde nevýhoda v podobě jednostrannosti toku informací. Školený pouze 

pasivně přijímá informace.  

Přednáška spojená s diskuzí 

Jedná se o metodu, jejímž prostřednictvím jsou zprostředkovávány spíše znalosti. Jsou 

zde však překonány nevýhody přednášky. Školený člověk se zde přímo zapojuje do diskuze a 

aktivně se podílí na diskuzi. Díky této výhodě však musí být celá metoda důkladně 

organizačně připravena a být vhodně moderována.   

Demonstrování 

Praktické a názorné vyučování, při kterém školitel zprostředkovává znalosti a 

dovednosti názorným způsobem. Školitel zde může použít audio-vizuální techniku, počítače, 

trenažéry a předvádět pracovní postupy. Metodu lze provádět ve speciálních výukových 

dílnách, na výukových pracovištích, nebo v podnicích, která vyrábějí tato zařízení. Oproti 

předchozím metodám se klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností.  

Školení zaměstnanci si zkoušejí svou zručnost v bezpečném prostředí bez rizika 

způsobení závažných škod. Dochází ke zprostředkování jak znalostí, tak dovedností. 

Nevýhodná je rozdílnost podmínek ve školícím zařízení a na skutečném pracovišti. Tato 

rozdílnost může mít negativní dopad na výkon práce ve firemním prostředí.  

Případové studie 

Velmi rozšířená a zároveň oblíbená metoda vzdělávání. Ve větší se tato metoda 

používá při vzdělávání tvůrčích zaměstnanců a manažerů. Základem metody je nastínění 

skutečného nebo smyšleného problému, který se může vyskytnout při výkonu dané pracovní 
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pozice. Jednotlivci nebo skupinky školených zaměstnanců se snaží tyto problémy studovat a 

následně řešit ve smyslu navrhnutí řešení.  

V případě dobré přípravy dochází k rozvoji analytického myšlení i schopnost nalézt 

řešení problému. S přípravou tedy souvisí mimořádné požadavky na školitele, který by měl 

k řešením navrhovaným účastníky přistupovat vždy s taktem.  

Workshop 

Je jednou z variant případových studií. Simulované problémy jsou řešeny týmově a 

z komplexnějšího hlediska. Z toho vyplývá příležitost dělit se o nápady při řešení problémů 

s týmem a posoudit tak problémy z různých aspektů. Metoda tedy napomáhá k týmové práci. 

Brainstorming 

Další z variant případových studií. Základem je skupina účastníků vzdělávání, kdy 

každý z účastníků je vyzván k návrhu řešení zadaného problému. Po vyslechnutí všech návrhů 

je zahájena diskuze o navrhovaných řešeních a hledá se optimální návrh. Nikdy nesmí být 

žádný návrh předem zamítnut nebo zesměšněn jeho navrhovatel. Účastníci by neměli mít 

pocit strachu z vyslovení svého návrhu řešení, protože každý návrh se počítá.  

Brainstorming je účinná metoda, která přichází s novými nápady a alternativními 

přístupy k řešení problémů. Dále napomáhá k podpoře kreativního myšlení.  

Simulace 

Simulace je metoda ještě více se zaměřující na praxi a aktivní účast školených. Každý 

školený zaměstnanec dostane podrobný scénář a během stanovené doby musejí učinit řadu 

rozhodnutí. Nejčastěji se jedná o řešení běžné životní situace při práci vedoucích pracovníků. 

Harmonogram tohoto školení je založen na přechodu od jednodušších problémů ke 

složitějším.  

Metoda je účinná při formování schopnosti vyjednávat a rozhodovat se. Ovšem je 

velmi náročná na přípravu a nalezení vhodné formy působení školitele na školeného.  

Hraní rolí 

Jednoznačně metoda, která se zaměřuje především na rozvoj praktických schopností 

školených zaměstnanců, od kterých se vyžaduje aktivita a samostatnost. Účastníci se ocitnou 
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v roli, ve které poznávají povahu mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. Důležité je 

zachování určité míry autenticity. Účastníci si osvojí sociální role a žádoucí sociální 

vlastnosti. Tato metoda se převážně používá spíše u vedoucích pracovníků.  

Školení zaměstnanci se učí ovládat své emoce, samostatně myslet a reagovat. Opět je 

potřeba vše pečlivě organizačně připravit. 

Assessment centre 

Do češtiny lze tuto metodu přeložit jako diagnosticko-výcvikový program. Je to 

moderní a vysoce hodnocená metoda pro nejen výběr, ale také pro vzdělávání manažerů. 

Školená osoba řeší různé problémy a plní úkoly, které tvoří každodenní náplň práce manažera. 

Samotné problémy a úkoly jsou vybírány počítačově a lze měnit úroveň stresu. 

Prostřednictvím počítače jsou vyhodnoceny výsledky řešení problémů a učiněná rozhodnutí. 

Existují také optimální předem vypracované řešení, díky kterým si školený zaměstnanec může 

porovnat svá řešení a rozhodnutí a tím se učit (poučit). Assessment centre představuje vlastně 

skloubení metody hraní rolí a simulace.  

Školený si prostřednictvím této metody komplexně osvojuje nejen znalosti, ale také 

manažerské dovednosti. Učí se překonávat stres, řešit úkoly různé povahy, jednat s lidmi a 

hospodařit s časem. Metoda je proto velmi účinná, ale rovněž velmi náročná na přípravu a 

technické vybavení. 

Outdoor training 

Tuto metodu do češtiny můžeme přeložit jako učení se hrou či pohybovými aktivitami. 

Metoda se v poslední době stále více používá ve vzdělávání manažerů. Součástí metody jsou 

hry nebo akce spojené se sportovními výkony, při kterých se manažeři učí novým 

manažerským dovednostem. Tato vzdělávací aktivita se může odehrávat ve volné přírodě, 

tělocvičně, ale také v upravené učebně. Zadané úkoly mají podobu hry či pohybové aktivity a 

řeší se týmově. Avšak vedení se ujímá jeden účastník, který je buď spontánně určen, nebo 

pověřen plněním této role. Po splnění úkolu probíhá diskuze o tom, jaké byly použity 

manažerské dovednosti k plnění úkolu a jak byly uplatněny.  

Metoda je vedena zábavnou formou a dochází ke zdokonalování manažerských 

dovedností, které účastníci rozpoznávají a uvědomují si jejich využití a uplatnění v praxi. 

Dochází k ideálnímu propojení hry a sportu s procesem zdokonalování pracovních schopností 
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manažerů. Nevýhodou je náročnost na přípravu. Zároveň je potřeba překonat předsudky a 

neochotu manažerů si hrát a obavu ze zesměšnění. Program může být v některých případech 

nevhodný především v okamžiku, kdy se ho účastní starší osoby nebo osoby se zdravotními 

problémy [1]. 

Vzdělávání pomocí počítačů (e-learning) 

Používání této metody podstatně vzrůst. Počítače umožňují simulaci pracovní situace, 

usnadňují učení pomocí schémat, grafů a obrázků, nabízejí obrovské množství testů a cvičení. 

Zároveň lze jednoduše hodnotit proces osvojování si znalostí a dovedností. Počet 

vzdělávacích programů neustále roste a využívají je především organizace s vlastní interní 

počítačovou sítí. Význam interní počítačové sítě zároveň roste s rozšiřováním internetu. [1] 

Typy e-learningu: 

 samostatný, separovaný e-learning, při kterém vzdělávající se osoba používá 

příslušnou technologii, ale není napojena na instruktory nebo ostatní vzdělávající se 

osoby, 

 živý e-learning, při kterém jsou v kontaktu vzdělávající se osoba a instruktor za použití 

příslušné technologie, ale jsou na různých místech, 

 kolaborativní, kolektivní e-learning spočívá v podpoře učení a vzdělávání pomocí 

výměny a předávání informací mezi učícími se osobami pomocí diskusních fór. [2] 

Metodu je tedy možné použít jak ke kolektivnímu, tak k individuálnímu vzdělávání. 

Díky technologii je umožněna bezprostřední zpětná vazba, metoda je interaktivní a lze ji 

individuálně přizpůsobovat potřebám a schopnostem účastníků. Celá metoda je časově 

efektivní a je možné ji přenést i mimo pracovní dobu do soukromí zaměstnance bez jeho 

většího odporu. Jedná se tedy o metodu vzdělávání, kterou lze uplatnit na pracovišti i mimo 

něj. Jednou z nevýhod je náročnost na vybavení a především finanční náklady na vzdělávací 

programy, které jsou o to dražší, jsou-li „šity na míru“ organizaci.  

2.5.4 Realizace vzdělávání 

Ve fázi realizace vzdělávání začíná proces realizace konkrétních vzdělávacích aktivit. 

Vzdělávací akce jsou v souladu se stanoveným podnikovým plánem a obsahují několik prvků, 

které by měly vzdělávací akce naplnit. Mezi tyto prvky patří zejména cíle, program, metody, 

motivace, lektoři a účastníci vzdělávání. Každá vzdělávací metoda má svůj předem stanovený 
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cíl, ke kterému by školení mělo směřovat. Samotné naplnění cílů je zjištěno až hodnocením 

změn u výkonu práce školeného zaměstnance vlivem školení. Program akce je rovněž 

důležitý, neboť v něm je stanoven časový harmonogram, organizační zabezpečení, rozsah 

akce, obsah a místo konání. Dalším důležitým prvkem je stanovení vhodných metod, které by 

měly respektovat cíle akce a měly by být kompatibilní s programem akce. Efektivitu realizace 

vzdělávací akce zvýšíme vhodnou motivací školených zaměstnanců. Motivace musí hnát 

školené zaměstnance a vytvořit v nich opravdu pocit, že vzdělávací akce je pro ně vhodná a 

pomůže jim k dosažení lepších výsledků a získání nových znalostí a dovedností v praxi. 

Samotná realizace by nemohla probíhat bez účastníků školení. Samotní účastníci jsou 

klíčovým prvkem pro vzdělávací akci společně s lektory, na které jsou kladeny velké nároky, 

které jsou předpokladem úspěšného procesu vzdělávání.[6] 

2.5.5 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu 

Stanovení kritérií hodnocení je základním problémem pro vyhodnocování výsledků 

vzdělávání i pro vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu. Je to především díky 

nekvantifikovatelné povaze kvalitativních charakteristik kvalifikace a vzdělání. Proto zde 

existuje rozmanitost kritérií a postupů vyhodnocování. 

Nabízí se porovnání výsledků vstupních testů s testy provedenými po ukončení 

vzdělávacího programu. Tento způsob má však mnoho úskalí. Nelze jednoznačně sestavit test, 

který by objektivně změřil úroveň znalostí a dovedností. Navíc nelze sestavit dva rovnocenné 

testy, z nichž bychom jeden použili jako vstupní a druhý jako závěrečný. Rovněž při 

porovnávání vstupního a závěrečného testu se snadněji popisuje pozitivní rozdíl, kdy zlepšení 

připisuje vzdělávacímu programu, ale v opačném případě si s negativním rozdílem nikdo neví 

rady a nebere se ohled na působení náhody či jiných vlivů.  

Vyhodnocování výsledků vzdělávání velmi často vyvolává řadu nevysvětlitelných 

otázek, které jsou obtížně řešitelné.  

Nejčastěji bývá proces hodnocení rozdělen do řady dílčích hodnocení, při kterých se 

rozlišují bezprostřední účinky vzdělávání a také potenciální účinky. Vzhledem k tomu se 

hodnocení zaměřuje na následující otázky: 

a) Prověření, zda při procesu vzdělávání byly použity adekvátní nástroje, tj. metody 

školení, technické vybavení, časový plán, ale i obsahová stránka školení. 

b) Zkoumá se odezva, postoje a názory školených zaměstnanců. 
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c) Zkoumá se míra osvojení rozvíjených znalostí nebo dovedností. Používá se testování 

školených osob bezprostředně po ukončení vzdělávání. 

d) Zkoumá se míra uplatnění získaných znalostí a dovedností během vzdělávacího 

programu v praxi, jak se změnilo jejich pracovní chování. Změny se však nemusejí 

projevit okamžitě.[4] 

První tři body představují relativně nejsnazší postup vyhodnocování, jelikož 

měřitelnost zjišťovaných skutečností je v těchto případech širší. Nejvíc vše závisí na 

bezprostředním nadřízeném vyškoleného zaměstnance. Nadřízený musí poznat a posoudit zda 

došlo ke zlepšení pracovního výkonu a k aplikaci znalostí, které byly předmětem 

vzdělávacího programu, při výkonu práce. Vedoucí zaměstnanec ovšem často bývá zatížen 

ostatními svými povinnostmi a proto může být problematičtější chtít po něm, aby zachytil 

někdy dost subtilní změny v pracovním chování podřízeného. Vzhledem k tomu může být 

hodnocení zaměstnance dost formální a nedostatečně podložené. 

Proto by se při vyhodnocování měly brát v potaz hranice možností tohoto 

vyhodnocování a jeho relativita.  

Úrovně vyhodnocování 

Kirkpatrick doporučuje čtyři úrovně vyhodnocování vzdělávání. 

1. úroveň- Reakce- v této úrovni se zkoumá reakce vzdělávaných zaměstnanců na 

program vzdělávání. Zkoumá se tedy spokojenost a Kirkpatrick navrhuje následující 

kroky pro hodnocení reakcí: 

 

 určete, co chcete zjistit, 

 vytvořte formulář, který bude kvantifikovat reakce, 

 podněcujte účastníky, aby napsali své připomínky a návrhy, 

 zajistěte si, abyste získali odpověď od všech účastníků, 

 zajistěte si, abyste získali poctivé a upřímné odpovědi, 

 vytvořte přijatelné standardy, 

 posuzujte reakce účastníků podle těchto standardů a podnikněte vhodné kroky, 

 pokud je to vhodné, informujte o reakcích účastníků. 
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2. úroveň- Hodnocení poznatků- na této úrovni se zjišťují informace o tom, do jaké 

míry byly splněny cíle vzdělávání. Zjišťuje se, kolik znalostí si účastníci osvojili a 

jaké dovednosti si osvojili nebo zlepšili. Před uskutečněním programu a po něm by 

měly být použity testy typu papír a tužka, nebo ústní zkouška. 

3. úroveň- Hodnocení chování- zde se hodnotí míra změny chování účastníků po 

návratu na pracoviště.  Je třeba odpovědět na otázku, nakolik absolventi vzdělávání 

uplatňují získané znalosti, dovednosti a postoje při výkonu práce. Toto hodnocení by 

mělo proběhnout před i po procesu vzdělávání. Zároveň však musíme účastníkům 

poskytnout čas, aby byli schopni své chování při práci změnit.  

4. úroveň- Hodnocení výsledků- tato poslední úroveň poskytuje základnu pro posouzení 

prospěšnosti vzdělávání z hlediska jeho nákladů. Cílem je určit přidanou hodnotu 

vzdělávacího programu. Zda program přispěl ke zvýšení výkonu organizace oproti 

předcházející úrovni. Při hodnocení se zkoumá přírůstek v oblasti prodeje, zvýšení 

produktivity, snížení počtu úrazů nebo zvýšení spokojenosti zákazníků. Samozřejmě je 

snadnější hodnotit, jestliže můžeme výsledky kvantifikovat. Což však není vždy 

snadné při prokazování míry přínosu vzdělávání. Mezi nejvlivnější metodu 

demonstrování, že se vzdělávací programy vyplácejí, je měření návratnosti investic.[2] 

2.6 Vztah podnikového vzdělávání zaměstnanců k jiným personálním 

funkcím 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců patří v poslední době k nejdůležitějším 

personálním funkcím, personálním činnostem. Existují zde silné vazby na řadu ostatních 

personálních funkcí.  

Vytváření a analýza pracovních míst má se vzděláváním zaměstnanců oboustranně 

významný vztah. Je důležité jak pro organizaci, tak hlavně pro zaměstnance. Podnikové 

vzdělávání usnadňuje řady problémů spojených s personálním plánováním. Zejména jde o 

plánování pokrytí dodatečné potřeby pracovních sil, plánování získávání a výběru 

zaměstnanců a v neposlední řadě plánování personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců.  

Existence podnikových vzdělávacích programů napomáhá k atraktivnosti a větší 

konkurenceschopnosti na podnikovém i mimopodnikovém trhu práce.  

Využívání systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců značně usnadňuje 

také výběr zaměstnanců. Organizace tím může přijímat i uchazeče, kteří nejsou plně odborně 



 

25 

 

připraveni vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. Jedná se o velkou pomoc 

hlavně vzhledem k nedostatku dostatečně kvalifikovaných lidských zdrojů.  

Vzhledem k hodnocení zaměstnanců je zřejmé, že vzdělávací programy pomáhají k 

zlepšení pracovního výkonu.  

Zřejmá je také provázanost s odměňováním zaměstnanců. V případě rozvoje 

zaměstnance a jeho kvalifikace může dojít k navýšení výdělku zaměstnance. Zároveň tato 

možnost vyššího výdělku může zaměstnance motivovat k absolvování vzdělávacích 

programů.  

Proces vzdělávání zaměstnanců formuje nejen znalosti a dovednosti, ale také osobnost. 

Vzhledem k tomu můžeme zaznamenat změny v oblasti pracovních mezilidských vztahů.  

Prostřednictvím vzdělávání je poskytována dostatečná péče o zaměstnance. Díky tomu 

je dosaženo uspokojení z vykonávané práce a ztotožnění se s podnikovými a individuálními 

cíli, což napomáhá ke zlepšování pracovního výkonu a klimatu v podniku. [4] 

2.7 Úloha vedoucích zaměstnanců a úloha personálního útvaru 

Během procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je nutná úzká spolupráce vedoucích 

pracovníků s personálním útvarem.  

Vedoucí pracovníci na všech úrovních sledují nejen, zda jejich podřízení vyhovují 

kvalifikačním požadavkům, ale taky musejí sledovat jejich pracovní nasazení a chování. 

Funkce vedoucích pracovníků je velmi potřebná, jelikož jsou to oni, kteří jsou rozhodujícím 

činitelem v procesu identifikace potřeby vzdělávání. Dále rozhodují kdo a v čem by měl být 

školen, určují časové umístění vzdělávání a jsou přítomni při výběru nejvhodnější metody 

vzdělávání. Vedoucí pracovníci se jednoznačně ve velké míře podílejí na plánování 

vzdělávání.  

Při realizaci vzdělávání jsou vedoucí pracovníci většinou zvoleni za školitele. Jsou tak 

nejdůležitějším zdrojem informací při vyhodnocování vzdělávacího programu. Důležitý je 

jejich přístup k celé věci.  

Personální útvar je v našich podmínkách samostatný útvar podnikového vzdělávání 

zaměstnanců. Na personálním útvaru závisí formulace a návrh politiky a strategie 

podnikového vzdělávání, vytváří organizační a institucionální předpoklady vzdělávání a 
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zabezpečuje odbornou a organizační stránku všech fází systematického vzdělávání. Dále je 

iniciátorem procesu zkoumání potřeby vzdělávání, analyzuje potřebu vzdělávání, navrhuje 

program a rozpočet vzdělávání. V kompetenci personálního útvaru je zajištění vzdělávání 

mimo pracoviště, kdy jedná se vzdělávacími institucemi. Průběh procesu vzdělávání 

kontroluje personální útvar a metodicky vede vyhodnocování výsledků.  

Personální útvar propojuje podnikové vzdělávání s ostatními personálními funkcemi 

a celou oblastí personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců a jeho plánováním.[4] 

2.8 Metodika diplomové práce 

Mezi metody a techniky sběru dat, pro analyzování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve firmě, je zahrnuto zpracování poskytnutých vnitropodnikových dokumentů, rozhovory s 

odpovědnými zaměstnanci za vzdělávání a rozvoj v organizaci a dotazníkové šetření, které je 

poskytnuto back office zaměstnancům společnosti. V dotazníku se vyskytují uzavřené otázky, 

ovšem vždy s možností vyjádřit se k danému problému. Poslední čtyři otázky jsou 

identifikačního typu (pohlaví, věk, dosažené vzdělání a počet odpracovaných let ve 

společnosti). 

Cílem diplomové práce je analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. a následné zpracování návrhů a doporučení na 

zlepšení současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  Analýza je prováděna na 

základě získaných interních dokumentů společnosti Kooperativa, a.s., rozhovorů s vedoucím 

pracovníkem odboru vzdělávání a na základě analýzy vyplněných dotazníků předložených 

zaměstnancům společnosti. 

Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem popsal proces vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, přičemž jsem 

čerpal z odborné literatury. Zachytil jsem systém a metody vzdělávání, které se v podnicích 

uplatňují v praxi. Na začátku jsem zmínil obecnější informace a poté jsem se věnoval 

podrobněji procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Podrobně jsem se zaměřil na čtyři fáze 

systematického vzdělávání. Začal jsem od identifikace potřeby vzdělávání zaměstnanců, 

plánování vzdělávání zaměstnanců, realizace vzdělávání zaměstnanců a nakonec samotné 

hodnocení a vyhodnocení celého procesu vzdělávání zaměstnanců. 
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Všechna teoretická východiska mi pomohla blíže pochopit problematiku vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců a stanou se východiskem pro zpracování praktické části diplomové 

práce.  
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3 Charakteristika společnosti Kooperativa, a.s. 

 

 

Název společnosti                              Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Adresa společnosti                            Pobřežní 665/21 

                                                            Praha 8- Karlín 18600 

                                                            Česká republika 

                                                            GPS: 50°5'31.752"N, 14°26'21.781"E 

      

 IČ:                                                     47116617  

 DIČ:                                                  CZ47116617 

 

3.1 O společnosti 

Kooperativa pojišťovna, a.s. je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla 

založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa.  

Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 22 %. Je univerzální 

pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro 

občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace.  

Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).  VIG je na burze 

kotovaná mezinárodní společnost se sídlem ve Vídni.  
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3.2 Historie společnosti 

Pojišťovna Kooperativa je druhou největší pojišťovnou působící na českém pojistném 

trhu, nabízí všechny běžné druhy pojištění pro občany, podnikatele i velké průmyslové firmy. 

Byla založena v roce 1990 jako Kooperativa, československá družstevní pojišťovna, a.s.. 

Svou činnost zahájila následující rok, 28. května 1991. Z počátku se zaměřovala pouze na 

neživotní pojištění. Po rozdělení Československa, v roce 1993, byla v České republice 

založena Česká Kooperativa, pojišťovna, a.s., a Moravskoslezská Kooperativa, pojišťovna 

a.s.. Tyto pojišťovny od roku 1995 rozšířily své zaměření také na oblast životního pojištění a 

staly se tak univerzálními pojišťovnami. V roce 1998 se hlavním akcionářem obou pojišťoven 

stal holding Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG Wien. V následujícím roce 1999 

došlo ke sloučení těchto dvou pojišťoven, Moravskoslezská Kooperativa, pojišťovna, a.s. 

zanikla a všechna její práva, povinnosti a závazky přešly na bývalou Českou Kooperativu, 

pojišťovnu, a.s., která od té doby používá název Kooperativa pojišťovna, a.s. V roce 2000 

došlo k převodu pojistného kmene neživotního pojištění z pojišťovny Winterthur na 

Kooperativu, která tímto převodem získala přibližně 40 000 pojistných smluv. V roce 2001 

získala Kooperativa pojistný kmen Komerční pojišťovny a v r. 2003 získala neživotní kmen 

Pojišťovny České spořitelny. V roce 2005 odkoupila Kooperativa stoprocentní podíl České 

podnikatelské pojišťovny. Česká podnikatelská pojišťovna si zachovala svůj název, logo i 

strategii a Kooperativa jí poskytla své zkušenosti a zázemí jedné z největších evropských 

pojišťovacích skupin. Obě pojišťovny tedy fungují samostatně. V současné době je obchodní 

jméno této pojišťovny: Kooperativa pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. je v České 

republice spolu s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. a Pojišťovnou České spořitelny, 

a.s. dceřinou společností společnosti Vienna Insurance Group. [13] 

Kooperativa pojišťovna, a.s. v číslech 

 Více než 2 041 052 klientů,  

 uzavřelo  3 971 721 pojistných smluv, 

 ve výši 30 502 748 358 Kč předepsaného pojistného. 

 Zlikvidováno bylo 549 366 pojistných událostí za rok 2011.  

 3 000 000 000 Kč základního kapitálu. 
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3.3 Produkty společnosti 

Mezi produkty společnosti patří celá škála pojištění. Pojištění osob, cestovní pojištění, 

pojištění vozidel, pojištění majetku občanů, pojištění malých a středních podnikatelů, 

pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění hrazené zaměstnavatelem, pojištění firemních 

vozidel, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, pojištění odpovědnosti zaměstnance 

za škodu způsobenou zaměstnavateli, pojištění právní ochrany a program pro pojištění měst a 

obcí.  

Obr. 3.1: Struktura pojištění v tis. Kč [16] 

   

3.4 Zaměstnanci společnosti 

Ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. pracuje 3 754 zaměstnanců. Hlavou 

společnosti je dozorčí rada, která je složena z devíti členů a představenstvo, které má šest 

členů.  

Životní pojištění 

8 760 578 

Pojištění škod na 

majetku 

způsobených 

požárem a jiných 

majetkových škod 

5 147 092 

Povinné ručení 

4 558 599 

Zákonné pojištění  

4 986 677 

Pojištění škod na 

dopravních 

prostředcích  

3 977 882 

Ostatní pojištění 

odpovědnosti za 

škodu 

2 185 702 

Aktivní zajištění 

565 297 

Úrazové pojištění        

a pojištění nemoci 

320 923 
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Celá společnost je rozdělena do osmi agentur. Agentura Praha, Střední Čechy, Jižní 

Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy, Východní Čechy, Jižní Morava a Severní Morava. 

Dále je ve společnosti specifikováno pět samostatných center. Centrum likvidace 

pojistných událostí (majetek, odpovědnost), centrum likvidace pojistných událostí ((motorová 

vozidla), centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy, centrum správy pojistných smluv 

a centrum zákaznické podpory.  

Společnost je dále rozčleněna na následujících dvacet úseků [16]: 

 generální sekretariát, 

 právní úsek, 

 úsek marketingu a vývoje produktů, 

 personální úsek, 

 úsek pojištění motorových vozidel, 

 úsek pojištění majetku a odpovědnosti, 

 úsek pojištění hospodářských rizik, 

 úsek řízení vnitřního obchodu, 

 úsek řízení vnějšího obchodu, 

 úsek nákupu a služeb, 

 ekonomický úsek, 

 úsek pojištění osob, 

 úsek informačních technologií, 

 úsek provozní podpory obchodu, 

 úsek pojistné matematiky, 

 úsek interního auditu, 

 úsek řízení změn, 

 úsek plánování a controllingu, 

 úsek zajištění, 

 úsek treasury. 

 

Dotazníkové šetření bude provedeno u back office zaměstnanců z ekonomického 

úseku a z úseku pojištění osob. Schéma organizační struktury je uvedeno v příloze č. 1. 
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Nejvýznamnější získaná ocenění 

 1. místo v kategorii Pojišťovna roku 2008, 2009, 2010,  

 1. místo v anketě Asociace českých pojišťovacích makléřů, Pojišťovna roku, 

 Czech TOP 100- 100 nejoblíbenějších firem- 1. místo v kategorii pojišťovny, 

 Zlatá koruna 2010- 1. místo v kategorii neživotní pojištění (povinné ručení s živelním 

pojištěním zdarma) 

 Zlatá koruna 2010- 1. místo v kategorii pojištění podnikatelů- TREND 

 

Zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti 

Ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. je zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců rozdílná dle typu vzdělávání. Za řadu vzdělávacích aktivit zodpovídá přímý 

nadřízený školeného zaměstnance. V některých případech, kdy se jedná o komplikovanější a 

komplexnější vzdělávání, zodpovídá za proces vzdělávání ředitel personálního úseku, který 

vede odbor vzdělávání. Je zde tedy zaveden systém kompetencí a zodpovědnosti za proces 

vzdělávání.  
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4 Analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 

V této části diplomové práce budu analyzovat současný stav procesu vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 

4.1 Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Jedním z cílu společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. je, pomocí různých školení a 

vzdělávacích kurzů, zvyšovat dosavadní schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců. 

Personální úsek v roce 2012 pokračuje v nastavených procesech komplexní personální 

činnosti, systému odměňování, motivace zaměstnanců a v uskutečňování HR projektů.  

Úspěšným projektem roku 2011 byl 4. ročník Trainee programu, kterým 

v Kooperativě od jeho počátku prošlo již 86 absolventů vysokých škol. Společně s projektem 

spolupráce s vysokými školami reprezentuje Kooperativu jako prestižního zaměstnavatele na 

veletrzích pracovních příležitostí po celé České republice.   

Personální úsek se v oblasti motivace a odměňování zaměstnanců zapojuje do 

významných benchmarkingových studií. V této oblasti jsou nastaveny procesy motivace a 

odměňování zaměstnanců se zaměřením na dosažení vyšších cílů. 

Mezi další velmi důležité prvky motivace zaměstnanců patří rozvoj a vzdělávání. 

K odbornému růstu všech zaměstnanců přispívá celá řada e-learningových kurzů, zaměřených 

převážně na osvojení interních norem a legislativních předpisů. Dále se oblast vzdělávání 

soustředí na podporu školení manažerských dovedností.  

Pro vrcholové manažery rezortu obchodu jsou připraveny a realizovány rozvojové 

aktivity. Zejména v oblasti manažerského rozvoje a leadershipu.  

V závěru roku 2010 Kooperativa uspěla se svou žádostí o získání grantu z Evropského 

sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt 

s názvem Školení zaměstnanců Kooperativy byl stanoven na roky 2011 a 2012.  

Není pochyb o tom, že proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je jedním 

z nejdůležitějších personálních činností. Společnost prostřednictvím vzdělávání vkládá do 
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zaměstnanců investice v podobě zkušeností a na druhou stanu se taková společnost na trhu 

práce stává atraktivnější společností pro potenciální zaměstnance.  

Při efektivním řízení procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců má společnost velký 

předpoklad pro to být konkurenceschopnější na trhu práce.  

Efektivním se proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců stává až tehdy, je-li pečlivě 

provedena analýza současného systému odpovědnými osobami. Analýza současného systému 

vzdělávání a rozvoje vychází z vnitřní organizační směrnice lidských zdrojů. Dále se vychází 

z konzultací s vedoucím personálního oddělení. Díky těmto informacím je proces vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců rozdělen do čtyř fází: 

 Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

 plánování procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

 realizace vzdělávacího procesu zaměstnanců 

 vyhodnocování výsledků vzdělávání. 

4.1.1 Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je klíčová pro dosažení 

stanovených cílů, kterých chce společnost dosáhnout prostřednictvím lidských zdrojů. Je 

nutné včas odhalit mezeru a nedostatky zaměstnanců, aby jejich výkon byl co nejvyšší. Pouze 

se způsobilým zaměstnancem může být dosaženo cíle.  

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. vychází nejčastěji při identifikaci potřeby 

vzdělávání z hodnocení na intranetu. Firemní intranet obsahuje informace o průběhu plnění 

jednotlivých úkolů a cílů. Je tedy snadné si prohlédnout procento plnění úkolů u jednotlivce 

nebo celého oddělení. Nejen v případě objevení nedostatku v plnění úkolů a cílů je ihned 

patrná potřeba vzdělávání a rozvoje zaměstnance. Zaměstnanci si mohou taky sami zažádat o 

zařazení do některých vzdělávacích kurzů, ale ne vždy jim je vyhověno.  

Dále jsou pro společnost směrodatné kvalifikační požadavky, které si vyžaduje daná 

pracovní pozice. Při změně strategie společnosti se také vyvozuje potřeba vzdělávání a 

rozvoje. Nečekané změny a potřeby zákazníků jsou taky potenciálním zdrojem, který 

nastartuje potřebu vzdělávání zaměstnanců.  

Odpovědnost za tuto fázi a tedy správnou identifikaci potřeby vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců nesou jednotliví vedoucí dílčích oddělení a ředitel personálního úseku. 
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V případě rozpoznání potřeby vzdělávání je předložen návrh řediteli personálního úseku a ten 

daný návrh pečlivě prostuduje a následně schválí nebo zamítne. V případě schválení je 

společně se souhlasem o provedení procesu vzdělávání a rozvoje vyčleněna částka peněz, 

kterou musí vedoucí pracovník svého oddělení pečlivě použít na školení správných 

zaměstnanců, aby nedošlo k plýtvání peněz na školení, které budou bez odpovídajícího 

výsledku.  

4.1.2 Plánování procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je pánován vždy na rok dopředu. Během 

roku se ovšem může vyskytnout potřeba vzdělávat a tak i během roku dochází k návrhům a 

úpravám procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Své návrhy a plány předkládají vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení přímo 

řediteli personálního úseku. Takový plán musí zahrnovat finanční stránku, s jakými náklady 

bude proces vzdělávání a rozvoje probíhat. Návrh musí také obsahovat časový plán, koho se 

bude proces týkat, kým bude proveden a kde. Personální ředitel pečlivě prostuduje všechny 

zmíněné aspekty vzdělávání a v případě, že neshledá žádný problém, tak souhlasí s návrhem.  

Po schválení návrhu se ještě jednou projdou podrobnosti spojené s návrhem a vytvoří 

se podrobný plán, kterého se během vzdělávání a rozvoje musí vedoucí pracovníci držet. 

Případné změny a výkyvy od plánu musí být znovu probrány s ředitelem personálního úseku. 

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na vzdělávání  

Počínaje rokem 2011 byl v Kooperativě pojišťovně, a.s., zaveden nový systém 

plánování a čerpání finančních prostředků souvisejících se vzděláváním zaměstnanců. Pro 

jednotlivé útvary (úseky GŘ, agentury a centra) byly na základě stanoveného podílu 

ze mzdových nákladů naplánovány prostředky na vzdělávání jejich zaměstnanců.  

Z těchto prostředků se hradí náklady na vzdělávací akce organizované odborem 

vzdělávání v rozsahu, který jednotliví ředitelé a ředitel personálního úseku odsouhlasili 

v rámci příprav plánu.  

Jedná se o příspěvky na osobní vzdělání zaměstnanců (příp. studium na základě 

kvalifikační dohody), příspěvky na jazykovou přípravu, náklady na všechny odborné 

vzdělávací akce, semináře a konference, které jsou potřeba k udržení či rozvoji znalostí a 

dovedností zaměstnanců. 
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Účast na těchto akcích musí být objednávána a faktury hrazeny prostřednictvím 

odboru vzdělávání. Případné rezervy, o kterých byli jednotliví ředitelé informováni, mohou 

být dále využity na úhradu nákladů vzdělávací akce podporující obchodní činnost 

odsouhlasenou rezortem obchodu nebo k uplatnění dodatečných požadavků (nad původně 

sjednaný rámec) na vzdělávací akce pořádané odborem vzdělávání.  

Vzdělávací akce v oblasti soft skills jsou primárně organizovány s dodavateli 

vzdělávacích služeb, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení. Požadavky na nákup 

externích kurzů, které nabízí zároveň odbor vzdělávání, mohou být zajištěny pouze s takto 

vybranými smluvními dodavateli. 

Obdobně jako v minulých letech hradí personální úsek ze svého rozpočtu náklad akce 

České asociace pojišťoven, na rozvoj talentů, na trainee program, popř. na vzdělávací akce 

samostatně organizované pro vrcholový management.  

V roce 2010 se podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu 

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Název projektu, na který byly 

finanční prostředky získány je Rozvojový program pro vybrané zaměstnance Kooperativy 

pojišťovny, a.s. Zkrácený název je Školení zaměstnanců Kooperativa. Obdržená částka, která 

je určena na financování tohoto projektu činí 11 mil. Kč. A doba realizace projektu byla 

stanovena na období od 1.12. 2010 – 30.11. 2012. [15] 

Cílem projektu je zavedení a aktualizace HR nástrojů, především nových metodik a 

proškolení interních trenérů. Profesní vzdělávání vybraných zaměstnanců v odborných a 

obecných dovednostech s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability. Získané 

znalosti a dovednosti budou přenositelné, lze je tedy využít i po změně zaměstnavatele.  

Cílová skupina projektu je tvořena 542 zaměstnanci společnosti. Jde především o 

vedoucí kanceláří, vedoucí obchodních skupin, trenéry, metodiky a supervizory, pojišťovací 

poradce telefonního prodeje, pracovníky klientského servisu, pojišťovací poradce a 

pracovníky přepážek.  

4.1.3 Realizace vzdělávání zaměstnanců 

Nosné vzdělávací akce pro rok 2012 jsou plánovány podle požadavků jednotlivých 

útvarů Kooperativy. Převážná většina vzdělávacích akcí je prováděna externími osobami nebo 
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vzdělávacími institucemi. Jsou zde také nosné vzdělávací akce, které jsou prováděny 

vlastními silami společnosti. 

a) Vzdělávací akce realizované vlastními silami společnosti 

 Word základní 

 Excel základní 

 PowerPoint základní 

 Word pro pokročilé 

 Excel pro pokročilé 

 Excel speciální 

 SQL- databáze 

 Další speciální PC kurzy 

Tyto vzdělávací akce jsou prováděny interně v rámci společnosti Kooperativa, a.s. 

Zájemci se nahlašují v odboru vzdělávání. Při počtu 8-10 přihlášených účastníků odbor 

vzdělávání zajistí učebnu a lektora. V případě, že do 1 měsíce se nepřihlásí požadovaný počet 

zaměstnanců, proběhne kurz i s menším počtem účastníků. Odbor vzdělávání posílá 

prostřednictvím intranetu účastníkům pozvánky.  

b) Odborné vzdělávací akce realizované externími pracovníky nebo vzdělávacími 

institucemi (financováno z prostředků ESF)  

Všechny níže zmíněné vzdělávací akce jsou určeny pro rok 2012 a jsou realizovány 

mimo pracoviště společnosti. Kurzy jsou prováděny v externím vzdělávacím centru za 

přítomnosti přímého nadřízeného a externího školitele. U každého kurzu jsou uvedeny 

metody, prostřednictvím kterých je dosahováno naplnění cílů daného kurzu. Mezi stěžejní 

metody níže uvedených kurzů patří demonstrování, případové studie, workshopy, simulace, 

hraní rolí, training/leasing, e-learning, koučování. 

Manažerské minimum 

Hlavním cílem vzdělávací akce je naučit se manažerské komunikaci a osvojit si time 

management, častěji a vědomě jej využívat. Slouží k rozvoji tvůrčího a kreativního přístupu. 

Celý kurz potom vede k procvičení si dovednost účinné zpětné vazby a jejího motivačního 

účinku. Důraz je kladen na využívání různých motivačních nástrojů. Účastník kurzu si 

prakticky vyzkouší problémové rozhovory a naučí se jak dojít od definice problému 

k rozhodnutí.  
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Mezi metody, které se v kurzu uplatňují, patří hraní rolí ve vyjednávací kauze (postup 

při jednání, rozbor videonahrávky a doporučení ke zlepšení postupu. Využívá se taky nácvik 

na modelových situacích, který je prováděn ve dvojicích se zpětnou vazbou.  

Další metody, které lze využít v tomto kurzu je práce v menších pracovních týmech a 

moderovaná diskuze a rozbor situací.  

Program je určen manažerům zejména střední úrovně řízení. Jedná se tedy o vedoucí 

odborů, oddělení.  

Odbor vzdělávání informuje mailem personalistku příslušného oddělení s nabídkou 

termínů kurzů. Personalistka zašle odboru vzdělávání mailem jmenný seznam lidí, kteří se 

akce v daných termínech zúčastní a přihlášené zaměstnance o akci informuje. 

Komunikace a emoční inteligence 

Hlavním cílem programu je rozvojem emoční inteligence posílit a zlepšit komunikaci 

na pracovišti, umožnit lepší vnímání, nabídnout účastníkům možnost nalezení vnitřní stability 

a klidu a uvědomění si vlastní odpovědnosti.  

Účastník kurzu si navýší své charakterové osobnostní kvality a úči se porozumět 

vlivům na své emoce. Školený zaměstnanec by po kurzu měl změnit vnitřní postoj k emocím 

a uchopit jejich význam pro život. Důležité je umění aplikovat emoční sebeuvědomění 

v jednání se zákazníky, kolegy, podřízenými a nadřízenými.  

Mezi metody, které jsou využívány v tomto vzdělávacím kurzu, patří moderovaná 

diskuze, práce s videoukázkami, práce s výukovými materiály a interaktivní práce se 

skupinou o implementaci do praxe.  

Organizační zabezpečení je stejné jako u předchozího vzdělávacího programu. 

Program umožňuje různorodé složení vzdělávaných skupin. 

Prezentační dovednosti 

Kurz je určen zaměstnancům jednajícím s náročnější klientelou a všem, kdo při své 

práci potřebují něco sdělovat jiným lidem. Účastník kurzu posílí své schopnosti a dovednosti 

přesvědčivě prezentovat a prosazovat návrhy před skupinou. Naučí se efektivně prezentovat 

zákazníkovi tak, aby vzbudil jeho zájem a zapamatoval si hlavní body. Během kurzu dochází 

k nacvičení reálné prezentace, která je plánovaná na blízkou budoucnost.  
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Během výcviku probíhá videotrénink, kdy se účastník setkává s modelovými 

situacemi, které jsou zaměřené na obsahovou i formální stránku prezentace. Současně se 

využívá metoda analýzy nahraných prezentací a následná příprava na reálnou plánovanou 

prezentaci.  

Klientský přístup 

Cílem kurzu je osvojit si základní pojmy a postupy péče o zákazníka, rozpoznat 

klíčové faktory pro spokojenost klienta, naučit se předcházet možným nedorozuměním a 

rozvíjet dlouhodobé vztahy s klienty. 

Kurz je uskutečňován prostřednictvím praktického nácviku, hraní rolí a videotréninku. 

Nácvik je prováděn ve dvojicích za účasti pozorovatele. Kromě aktivního zapojení je nedílnou 

součástí kurzu zpětná vazba lektora a skupiny. Program umožňuje různorodé složení skupin.  

Sociální role vedoucího 

Program je určen pro manažery všech úrovní řízení a umožňuje také různorodé složení 

skupin. Základem je prohloubit manažerské dovednosti pro vedení lidí k vysoké výkonnosti a 

spokojenosti. Program se snaží posílit schopnosti používat situační vedení a uvědomění si 

možnosti jeho využití v motivaci a rozvoji spolupracovníků. Účastníci kurzu se seznámí se 

základními principy koučovacího přístupu a získají návody jak aplikovat koučovací přístup do 

vybraných manažerských nástrojů. 

Výše uvedených cílů kurzu je dosahováno prostřednictvím interaktivního přednášení a 

výkladu. Rovněž probíhá trénink modelových situací z praxe. Pomocí diagnostiky se určí 

míra poznání svých stylů vedení. Kurz je také založen na sdílení zkušeností a skupinové práci.  

Celý kurz prolínají různé způsoby aktivní relaxace, modelové zátěžové situace a 

pohybové aktivity. 

Zvládání stresu, hospodaření s časem a organizace práce 

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří jsou určeni svými nadřízenými při pravidelném 

hodnocení. Cílem kurzu je zdokonalit se ve využívání času, stanovování priorit, včasném 

rozpoznávání a zvládání kritických situací. 

Důraz se tedy klade na správné rozdělení úkolů podle naléhavosti a důležitosti, 

delegování a přípravu na jednání. Kurz je veden metodami interaktivního výkladu, skupinové 
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práce, tréninku modelových situací, včetně rozboru videozáznamu a nácviku relaxačních 

metod.  

Profesionální telefonování 

Kurz poskytne účastníkům návod, jak vést co nejkratší telefonní rozhovor za současné 

maximální spokojenosti zákazníka a za předpokladu předání a získání všech potřebných 

informací.  

Program umožňuje různorodé složení skupin a je prováděn prostřednictvím 

teoretických minilekcí, řešením modelových situací (praktická cvičení a zpětná vazba) a 

analýzy předností a slabin telefonického kontaktu s klientem. V případě existence konkrétních 

nahrávek rozhovorů je možné provést jejich analýzu.  

Vedení lidí 

Cílem kurzu je získat schopnost vést tým k přijetí a plnění cílů. Účastník kurzu by měl 

získat nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či cesta při řešitelském 

workshopu či jednání. Po kurzu umí účastník identifikovat, kde vznikají ztráty při naplňování 

cílů a jak lépe organizovat práci svou i podřízených a řešit překážky bránící výkonu.  

Mezi metody práce v tomto kurzu patří interaktivní přednášení, praktická cvičení na 

modelových a svých situacích, kombinace přednášky a diskuze, skupinový rozbor a zpětná 

vazba na základě videozáznamu.  

Týmová spolupráce 

Kurz je postaven na principu naučit se chápat svoji roli v týmu, své silné i slabé 

stránky. Cílem je také posílit schopnost rušit bariéry mezi členy týmu. Vzdělávací kurz je  

určen zaměstnancům, kteří jsou členy pracovních týmů, a umožňuje různorodé složení skupin. 

Metody, které se využívají během tohoto kurzu, jsou teoretické minilekce, workshopy 

zaměřené k firemní kultuře spolupráce, práce na skupinových úkolech, manažerské a 

strategické hry, řešení modelových situací, analýza předností a slabin týmu a tvorba akčního 

plánu.  
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EdWay learning English 

Jedná se o výuku anglického jazyka s garancí vrácení peněz. Vedení společnosti nabízí 

tento kurz zaměstnancům nebo taky jejich rodinným příslušníkům jako jeden z benefitů. 

Zaměstnanci mají možnost koupit si za zvýhodněných podmínek interaktivní jazykový kurz 

od společnosti OneToOne. Společnost OneToOne nabízí kurzy výukového systému DynEd 

(nejefektivnější interaktivní systém výuky angličtiny na světě) v kombinaci s vlastními 

zkušenými lektory, kteří se školeným individuálně věnují.  

Každý účastník kurzu má svého lektora jen pro sebe a výuka je skutečně 

individualizovaná. Během kurzu student aktivně při výuce hovoří až 85 % času. Účastník 

výuky dostává od učitele pravidelnou zpětnou vazbu, obdrží individuální studijní plán 

s přesnými instrukcemi pro své studium jazyka.  

Cenové podmínky jsou v souvislosti se smlouvou, kterou uzavřela Kooperativa se 

společností OneToOne zvýhodněny oproti standardní nabídce této společnosti. Podle počtu 

měsíců, které si účastník kurzu zaplatí, se cena snižuje.  

Existuje i možnost účastnit se kurzu s výukou jiného jazyka ovšem v takovém případě 

o kurzu rozhoduje ředitel personálního úseku. Svolení k výuce dalšího jazyka musí souviset 

s výkonem práce. V jiném případě se žádost zamítá a zaměstnanec si musí kurz zaplatit za 

vlastní peníze, bez výhod a ve svém volném čase. 

Trainee program 

Trainee program je jednoroční odborná příprava určená absolventům vysokých škol s 

cílem získat mladé, perspektivní zaměstnance, kteří svými nápady a invencí přispějí k dalšímu 

rozvoji Kooperativy pojišťovny, a.s. Účastníkem Trainee programu se může stát každý 

absolvent vysoké školy s praxí v maximálním rozsahu jednoho roku se znalostí anglického, 

nebo německého jazyka. Neméně důležité jsou však i komunikační schopnosti a samostatnost 

při řešení úkolů.  

V průběhu Trainee programu jde o nalezení nejvhodnější pozice pro absolventa VŠ, 

přitom pozná jednotlivá oddělení společnosti (obchod, likvidace pojistných událostí, 

marketing, zajištění, controlling, pojistná matematika, řízení rizik a další útvary back-office).  

 Seznámení se s jejich aktivitami, 
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 získání pracovní smlouvy na dobu jednoho roku s možností prodloužení, 

 absolvent je plnohodnotným zaměstnancem včetně všech výhod a benefitů, 

 po roční praxi se může rozhodnout, co bude dál.     

c) Zákonné vzdělávací akce 

Zákonné vzdělávací akce jsou v našem státě stanoveny právním řádem. Řídí se 

legislativními předpisy, zákony a vyhláškami. Mezi zákonné vzdělávací akce společnosti 

Kooperativa, a.s. patří BOZP, požární školení a školení řidičů. Každá vzdělávací akce se 

provádí v pravidelných časových intervalech a musí se pravidelně obnovovat. V případě 

BOZP a požárního školení jsou kurzy prováděny 1 krát za 2 roky. Školení řidičů je prováděno 

1 krát za rok.  

Zákonná školení jsou ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. prováděna formou   

e-learningu. Zákonná školení poskytuje externí firma, se kterou je vždy na dobu jednoho roku 

sepsána smlouva poskytování těchto služeb. Školení tedy probíhají přes počítač formou testu 

a přímo na pracovním místě. Upozornění na nutnost provedení školení dostává sám školený 

na svůj e-mail.  

Moderní výuková metoda e-learning má v Kooperativě již mnoho let své pevné místo. 

Kromě kurzů, jejichž absolvování je dáno zákonem (BOZP, školení řidičů, požární školení), 

lze touto metodou získat celou řadu odborných znalostí. Téměř ihned po nástupu do 

Kooperativy je povinností nového zaměstnance mít alespoň uživatelskou znalost ovládání PC. 

Noví zaměstnanci mají kdykoliv možnost konzultovat pracovní problémy se svým 

nadřízeným, případně metodikem či trenérem právě prostřednictvím e-learningu.  

4.1.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávání 

Po ukončení procesu vzdělávání nastává čas pro vyhodnocení, zda bylo provedené 

školení užitečné a zda bylo dosaženo cílů, které byly stanoveny. V případě všech kurzů 

probíhá kontrola přímo na pracovišti při výkonu práce. Nadřízený se snaží proškoleného 

pracovníka sledovat a snaží se vnímat změny v důsledku školení. Přímý nadřízený hodnotí a 

kontroluje také v závislosti plnění cílů. Veškerá zodpovědnost leží na nadřízeném, protože ten 

vybíral zaměstnance, který projde školením a školení stálo společnost peníze. Čili je důležité 

zvolit nejen správnou metodu školení, ale také vhodného zaměstnance, který možnost školení 

ocení a jeho pracovní výsledky a výkon bude růst.  

U jazykového kurzu je hodnocení prováděno formou testu, kdy se školený dozví, zda 

prospěl či nikoliv.  
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Ovšem nehodnotí jen nadřízení, ale k hodnocení vzdělávací akce se vyjadřuje taky 

sám školený. Zaměstnanci konzultují se svým nadřízeným formou rozhovoru klady a zápory, 

které školený zaměstnanec vnímal během školení. Je to výborná forma zpětné vazby, která 

vede k neustálému zdokonalování vzdělávacích kurzů. Tyto rozhovory ovšem neprobíhají 

vždy po každém školení, takže hodnocení vzdělávání ze strany zaměstnanců není prováděno 

pravidelně.  

4.2 Analýza procesu vzdělávání a rozvoje prostřednictvím dotazníkového 

šetření 

Díky potřebě získat další potřebné informace o systému vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. jsem se rozhodl použít metodu dotazníkového 

šetření. Prostřednictvím dotazníku jsem oslovil zaměstnance z ekonomického úseku a z úseku 

pojištění osob. Otázky uvedené v dotazníku se zaměřují na spokojenost zaměstnanců se 

systémem vzdělávání a rozvoje a na metody vzdělávání a rozvoje, které jsou používány na 

pracovišti i mimo něj.  

Dotazníkové šetření jsem zvolil jako nejlepší způsob získání potřebných informací jak 

pro mne, tak pro samotné zaměstnance společnosti.  

Prostřednictvím dotazníku jsem si chtěl ověřit také tyto výzkumné otázky: 

 V1 – 70% respondentů je spokojeno se současným systémem vzdělávání a 

rozvoje ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. a chtěli by dále rozšiřovat 

své znalosti a dovednosti. 

 V2 – Alespoň 60% respondentů je dostatečně seznamováno s plánovanými a 

 připravovanými vzdělávacími programy. 

 V3 – Pro více jak 60% respondentů je největší motivací při absolvování 

vzdělávacího programu finanční motivace.  

4.2.1 Výběr respondentů 

Respondenty jsem si zvolil po konzultaci s vedoucím personálního úseku. Sám 

vedoucí personálního úseku mi pomohl s rozdáním dotazníků a v případě potřeby vysvětlil 

případné nejasnosti v otázkách respondentům a následně vysbíral dotazníky. Zaměřil jsem se 

na ekonomický úsek a úsek pojištění osob. Mezi respondenty byli back office zaměstnanci 
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v celkovém počtu 85 respondentů. Všem těmto zaměstnancům byl rozdán stejný dotazník 

(viz. příloha č. 3).  

Návratnost dotazníků byla 94%, jelikož 5 dotazníků nebylo vyplněno nebo nebyly 

vůbec odevzdány. Odpovědi byly kvalitně zpracovány a díky tomu se mi tyto odpovědi 

povedlo kvalitně graficky zpracovat. Dotazníkové šetření bylo provedeno na začátku července 

2012 ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.  

Dotazník obsahuje 19 otázek včetně 4 identifikačních otázek. Celkem 15 otázek se 

zaměřuje na systém vzdělávání a rozvoje ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. a zbylé 

4 závěrečné otázky slouží k získání identifikačních údajů.  

4.2.2 Zpracování dotazníků a interpretace získaných výsledků 

Výsledky z dotazníkového šetření jsem zpracoval statisticky pomocí programu 

Microsoft Office Excel 2007 a odpovědi jsem graficky znázornil v výsečovém nebo 

sloupcovém grafu.  

Otázka č. 1.:  Jste spokojen (a) s Vaším současným vzděláváním ve společnosti? 

Odpovědí na tuto otázku jsem chtěl zjistit, zda respondentům vyhovuje současný stav 

a možnost vzdělávání se ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Díky tomu také zjistím, 

zda společnost nabízí dostatečně svým zaměstnancům rozvíjet svůj potenciál.  

Z výsledků vyplývá, že 18% respondentů (tj. 14) je rozhodně spokojeno se současným 

stavem vzdělávání ve společnosti, 57% respondentů (tj. 46) odpovědělo spíše ano, 19% 

respondentů (tj. 15) odpovědělo spíše ne a 6% respondentů (tj. 5) není spokojeno se 

současným systémem vzdělávání.  

Z odpovědí plyne, že 75% z dotázaných respondentů (tj. 60) je spokojeno se 

současným stavem vzdělávání ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Především starší 

respondenti vyjádřili spokojenost se vzděláváním. U mladších lidí převládala spíše 

nespokojenost. 
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Graf č. 4.1 Spokojenost se současným vzděláváním ve společnosti 

 

Otázka č. 2.: Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní 

činnosti? 

Odpovědi na tuto otázku mohly být pouze ano a ne. Z celkového počtu respondentů 

odpovědělo 57% respondentů (tj. 46), že vzdělávání není potřebné pro výkon jejich pracovní 

činnosti a 47% respondentů (tj. 34) naopak potvrdilo důležitost vzdělávání pro jejich výkon. 

Z odpovědí můžeme vidět, že výsledek je skoro 50 na 50.  

Graf č. 4.2 Potřeba vzdělávání pro výkon pracovní činnosti 
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Otázka č. 3.: Jak často se účastníte školení a kurzů? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, jak často se zaměstnanci účastní školících kurzů. 

Chtěl jsem tedy zjistit četnost absolvování vzdělávacích kurzů u jednoho zaměstnance. 

Celkem 60% respondentů (tj. 48) odpovědělo, že se školení a kurzů účastní 1-2x / rok. 

Častěji, přesně 3-4x / rok se vzdělávacích akcí účastní 19% respondentů (tj. 15). Vícekrát do 

roka se neúčastní školení nikdo z dotázaných. Naopak celých 21% dotázaných (tj. 17) se 

údajně školení nikdy neúčastnilo.  Tento fakt je ovšem mylný, neboť každý ze zaměstnanců 

podstupuje alespoň    povinné školení (BOZP, požární školení). Zmíněných 21% respondentů 

si asi neuvědomilo tuto skutečnost.  

Graf 4.3 Jak často se účastní školení a kurzů 

 

Otázka č. 4.: Jaký přínos vidíte v absolvování školení a kurzů?  

Odpovědi na tuto otázku mne vůbec nepřekvapily a dopadly podle očekávání. Nejvíce, 

celkem 42% respondentů (tj. 34) vidí největší přínos v získání nových poznatků ve svém 

oboru. O něco méně, 34% respondentů (tj. 27) vidí největší přínos ve zvyšování výkonnosti 

produktivity práce. Přínos v podobě možnosti seberealizace označilo jako svou odpověď 19% 

respondentů (tj. 15). Školení a kurzy nemají význam pro 5% respondentů (tj. 4). 
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 Graf č. 4.4 Přínos absolvování školení a kurzů 

 

Otázka č. 5.: Uplatňujete nově získané poznatky ze školení a kurzů při výkonu 

zaměstnání? 

Pro společnost je důležité, aby vložené finanční prostředky do vzdělávacích akcí byly 

využity vhodně a pro vhodné zaměstnance. Proto je důležité, aby po absolvování kurzu uměl 

každý školený zaměstnanec aplikovat v praxi získané poznatky ze školení. V takovém případě 

lze říci, že investice byla výhodná.  

Celkem 68 respondentů (tj. 85%) odpovědělo, že po školení uplatňují nově získané 

poznatky v praxi při výkonu svého zaměstnání. Dalších 8 respondentů (tj. 10%) uplatňuje 

získané poznatky ze školení zřídka kdy a 4 respondenti (tj. 5%) neaplikují v praxi po školení 

vůbec nic. 

Z výsledků je zřejmé, že školení a kurzy mají ve společnosti Kooperativa pojišťovna, 

a.s. pro její zaměstnance význam a nejsou zde zbytečně vynakládány finanční prostředky na 

školení.  
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Graf č. 4.5 Uplatnění nově získaných poznatků ze školení a kurzů v praxi 

 

Otázka č. 6.: Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované 

školení vedoucími zaměstnanci? 

Odpověď na tuto otázku je jednoznačná. Ve společnosti sice funguje zpětná vazba, ale 

nedostatečně. Po absolvování školení by se měl školený zaměstnanec účastnit rozhovoru se 

svým nadřízeným, při kterém zmiňuje své postřehy ze školení. Společnost tímto získává 

dojmy, názory a postřehy, díky kterým neustále pracuje na zdokonalování vzdělávacích akcí. 

Z šetření je ale patrné, že tento proces hodnocení není dodržován. Pouze 15% respondentů (tj. 

12) zažilo tento hodnotící rozhovor. Zbylých 50% respondentů (tj. 40) se setkalo s hodnotícím 

rozhovorem nepravidelně (zřídka kdy) a 35% respondentů (tj. 28) tento rozhovor nikdy 

nepodstoupilo.  
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Graf č. 4.6 Zjišťování názorů na absolvované školení 

 

Otázka č. 7.: Ve kterých z uvedených oblastí byste měl (a) zájem rozšiřovat své 

znalosti, schopnosti a dovednosti? 

Nejvíce respondentů, přesně 29 (tj. 35%), projevilo zájem o jazykový kurz. Přesně 20 

respondentů (tj. 25%) by se rádo zdokonalilo v manažerských dovednostech. Stejný počet 14 

respondentů (tj. 18%) by se rozhodlo pro vzdělávání v oblasti výpočetní techniky a pro 

prohloubení své kvalifikace. Zbylí 3 respondenti (4%) by se chtěli vzdělávat v jiné oblasti, ale 

neuvedli v jaké.  

Graf č. 4.7 Oblasti rozšiřování svých znalostí, schopností a dovedností 
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Otázka č. 8.: Se kterými metodami vzdělávání se na pracovišti setkáváte? 

(možnost označit více odpovědí) 

V této otázce jsou uvedeny metody vzdělávání, se kterými se zaměstnanci mohou 

setkat na pracovišti. Respondenti měli označit metodu nebo metody, se kterými se přímo 

setkali. Vzhledem k tomu, že respondent mohl označit více odpovědí tak se zaměřím na 

pořadí a četnost metod. 

Graf č. 4.8 Metody vzdělávání na pracovišti 

 

Z grafu jasně vyplývá, že nejčastější odpovědí je metoda vzdělávání pomocí počítačů. 

Je to logické, protože hlavně povinné školení (BOZP, požární školení, školení řidičů) probíhá 

přes počítač formou testu, který poskytuje externí firma. Dále patří mezi nejčastější metody 

vzdělávání na pracovišti metoda konzultace a koučování. Podle četností odpovědí dále 

následuje metoda pracovních porad, rotace práce, pověření úkolem, konzultace a poradenství.  

Otázka č. 9.: Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? 

(možnost označit více odpovědí) 

Rovněž u této otázky měli respondenti možnost vybírat s více odpovědí. Tentokrát ale 

vybírali z metod vzdělávání, se kterými se už setkali mimo pracoviště. V grafu opět uvedu 

četnosti odpovědí u daných metod. 
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Graf č. 4.9 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

 

Z grafu vidíme, že nejčetnější odpovědí byla odpověď s metodou simulace a případové 

studie. Tyto metody jsou, jak vidíme z grafu následovány metodou hraní rolí. Tyto tři metody 

se rozhodně hojně využívají při vzdělávání mimo pracoviště a jsou častou náplní školení a 

kurzů, které pro společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. realizuje externí firma. Mezi další 

metody vzdělávání patří podle četnosti z grafu metoda přednášek, workshopu, assessment 

centre a brainstorming. 

Otázka č. 10.: Byl (a) byste ochoten (ochotna) se vzdělávat i mimo pracovní dobu 

bez náhrady mzdy? 

Odpovědi na tuto otázku mne celkem překvapily. Nečekal jsem, že poměr mezi ano a 

ne bude tak vyrovnaný. Celkem projevilo v dotazníku ochotu vzdělávat se mimo pracovní 

dobu 43% respondentů (tj. 34). Naopak negativně se k vzdělávání mimo pracovní dobu 

vyjádřilo 57% respondentů (tj. 46). Vzhledem k těmto číslům by se dalo uvažovat o zavedení 

některých vzdělávacích aktivit mimo pracovní dobu. Díky tomu by se neubíral zaměstnancům 

čas, který potřebují na splnění svých pracovních úkolů.  
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Graf č. 4.10 Ochota vzdělávat se mimo pracovní dobu 

 

Otázka č. 11.: Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

U této otázky se dala očekávat jasná odpověď, ale jedná se především o odpověď, 

která není moc povzbudivá. Až 72% respondentů (tj. 58) vidí finance jako hlavní motivační 

faktor, který jim stojí za to, aby se účastnili vzdělávacího programu. Z toho tedy plyne, že 

pokud by organizace nabídla finanční prostředky po absolvování školení, tak by se zájemci 

jen hrnuli. Procentuálně daleko za financemi jsou odpovědi prohloubení kvalifikace a profesní 

růst. Z odpovědí vyšel jeden respondent, který není motivován vůbec, takže ani nemá potřebu 

se vzdělávat. Dva respondenti vidí motivaci v něčem jiném, avšak jen jeden uvedl proč. 

Motivací by pro něj bylo to, že si u svého vedoucího udělá dobré jméno, když bude jevit 

zájem o vzdělávání.  
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Graf č. 4.11 Motivace ke vzdělávání 

 

Otázka č. 12.: Jste dostatečně informován (a) o probíhajících a plánovaných 

školeních a kurzech spojených se vzděláváním? 

Z odpovědí respondentů je zřejmé, že s informovaností o probíhajících a plánovaných 

kurzech spojených se vzděláváním jsou na velmi špatné úrovni. Více jak polovina 

respondentů hodnotí informovanost o vzdělávacích programech nedostatečně. Přesně 74% 

respondentů (tj. 60) je nedostatečně informováno o probíhajících a plánovaných vzdělávacích 

akcích. Pouhých 26% respondentů (tj. 20) je dobře informováno o možnostech vzdělávání. 

Graf č. 4.12 Informovanost o probíhajících a plánovaných školeních a kurzech 
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Otázka č. 13.: Kdo ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. rozhoduje o 

zařazení do vzdělávacího kurzu? 

Celkem 73% respondentů (tj. 59) si správně myslí, že o zařazení do kurzu rozhoduje 

ředitel personálního úseku. Právě on má poslední slovo. Dalších 27% respondentů (tj. 21) je 

přesvědčeno, že do kurzu je zařazuje přímý nadřízený. Přímý nadřízený si sice vybírá 

zaměstnance, které je vhodné zapojit do vzdělávacího programu, ale schválení potřebuje od 

ředitele. 

Graf 4.13 Kdo ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. rozhoduje o zařazení 

do vzdělávacího kurzu 

 

Otázka č. 14.: Máte možnost informovat nadřízeného o svých požadavcích 

týkajících se školení? 

Na tuto otázku jsem dostal téměř jednoznačnou odpověď. Celkem 96% respondentů 

(tj. 77) ví o možnosti informovat svého nadřízeného o svých požadavcích týkajících se 

školení. Po konzultaci s vedoucím pracovníkem jsem ale zjistil, že to není jen tak. 

Zaměstnanec si může zažádat u svého vedoucího o školení, ale nemusí mu být vždy 

vyhověno. Zaměstnanci si nemůžou sami diktovat, kdy a jak se budou vzdělávat. Finance na 

vzdělávání jsou omezené, takže pokud není zaměstnanci vyhověno, musí si školení uhradit 

sám nebo využít jiných možností. Tři respondenti odpověděli, že nemají možnost informovat 

svého nadřízeného o potřebě vzdělávání. Nevím, jestli tak opravdu chtěli odpovědět, ale 

pokud se nejednalo o popletení odpovědi, tak může jít o špatnou zkušenost nebo o špatný 

vztah s vedoucím.  
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Graf č. 4.14 Možnost informovat nadřízeného o požadavcích týkajících se školení 

   

Otázka č. 15.: S čím jste v oblasti vzdělávání ve společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s. nespokojeni? 

Na tuto otázku mi neodpověděla ani polovina respondentů. Tuto otázku vyplnilo 21 

respondentů. Jejich odpovědi byly různé a tak uvedu některé z nich: 

 Vzdělávání se účastní stále ti samí zaměstnanci. 

 Na smysluplnější a efektivnější vzdělávací kurzy se dostane jen zaměstnanec, 

který je už delší dobu v organizaci. Nováček nemá šanci a chodí stále na ty 

samé kurzy. 

 Načasování vzdělávacích kurzu není vhodné. Nestíháme práci. 

 Velký objem informací během školení. Nelze pochytit vše. 

 Systém vzdělávání je neúplný. 

 

Otázka č. 16.: Vaše pohlaví 

Dotazníkového šetření se účastnilo 50 mužů (tj. 62%) a 30 žen (tj. 38%).  
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Graf č. 4.16 Vaše pohlaví  

 

Otázka č. 17.: Věková skupina 

Mezi respondenty je nejpočetněji zastoupena věková skupina 35-43 let. Těchto 

respondentů je celkem 26. Druhá nejpočetnější skupina respondentů je ve věku 44-52 let, 

kterých je celkem 22. Tyto dvě skupiny tedy tvoří vetší polovinu z respondentů. Za nimi 

následují respondenti ve věku 26-34 let (18%, tj. 14), 53 a více let (13%, tj. 10) a do 25 let 

(10%, tj. 8). 

Graf č. 4.17 Věková skupina 
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Otázka č. 18.: Vaše dosažené vzdělání 

Ve společnosti pracuje 43 respondentů se středoškolským vzděláním, 24 respondentů 

má vysokoškolské vzdělání, 13 respondentů je s výučním listem. Všichni z respondentů mají 

vyšší než základní vzdělání, což je v této společnosti samozřejmě podmínkou.  

Graf č. 4.18 Vaše dosažené vzdělání 

 

Otázka č. 19.: Počet odpracovaných let ve společnosti 

Většina mých respondentů je ve společnosti 6 a více let (54%, tj. 43 respondentů), 22 

respondentů (tj. 28%) pracuje ve společnosti 3-5 let a 0-2 roky pracuje ve společnosti 15 

respondentů (tj. 18%), mezi kterými jsou zaměstnanci ve zkušební době. 

Graf č. 4.19 Počet odpracovaných let ve společnosti 
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Shrnutí 

Po vyhodnocení dotazníků jsem zjistil, že se systémem vzdělávání a rozvoje je ve 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. spokojena většina zaměstnanců, ale 25% respondentů 

(tj. 20) se systémem vzdělávání spokojena není. Jedná se především o starší respondenty, kteří 

jsou spokojeni se systémem vzdělávání. U mladších lidí převažovala spíše nespokojenost.  

S ohledem na počet absolvovaných školení ročně byla nejčastější odpověď 1-2x / rok. 

Celkem 60% respondentů (48) označilo tuto odpověď. Dalších 19% respondentů (tj. 15) se 

školilo 3-4x / rok. Přínosem je skutečnost, že respondenti vidí přínos po absolvování kurzů 

v možnosti získání nových zkušeností v oboru a ve zvyšování výkonnosti a produktivity 

práce. Tyto odpovědi označilo celkem 76% respondentů (61). Pouze 5% respondentů (tj. 4) 

nevidí ve vzdělávání žádný přínos.  

Pro společnost je důležité, aby vložené finanční prostředky do vzdělávacích akcí byly 

využity vhodně a pro vhodné zaměstnance. Proto je důležité, aby po absolvování kurzu uměl 

každý školený zaměstnanec aplikovat v praxi získané poznatky ze školení. Celkem 68 

respondentů odpovědělo, že po školení uplatňují nově získané poznatky v praxi při výkonu 

svého zaměstnání. Z výsledků je zřejmé, že školení a kurzy mají ve společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s. pro její zaměstnance význam a nejsou zde zbytečně vynakládány finanční 

prostředky na školení.  

Ve společnosti dobře nefunguje zpětná vazba v problematice vzdělávání. Po 

absolvování každého školení by měl každý zaměstnanec absolvovat hodnotící rozhovor, ve 

kterém osobně hodnotí vzdělávací akci. Společnost tímto získává dojmy, názory a postřehy, 

díky kterým neustále pracuje na zdokonalování vzdělávacích akcí. Ovšem tento systém 

nefunguje a rozhovory se neprovádějí pravidelně po každém školení. 

V otázce týkající se zájmu rozšiřovat své schopnosti a znalosti respondenti projevili 

největší zájem o jazykové kurzy. Další respondenti zmínili svůj zájem o manažerské 

dovednosti a prohloubení své kvalifikace. Jednoznačně nejvíce respondenty motivuje finanční 

odměna získaná po absolvování školení.  

Překvapivé byly odpovědi na otázku ohledně ochoty vzdělávat se mimo pracovní dobu. 

Zde byl výsledek téměř 50 na 50, tudíž polovina respondentů by se vzděláváním mimo 

pracovní dobu nemělo problém.  
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Ne příliš dobrý výsledek jsem získal z odpovědí na otázku ohledně informovanosti o 

probíhajících a plánovaných vzdělávacích programech. Celkem 74% respondentů (tj. 59) 

potvrdilo, že informovanost v oblasti vzdělávání je nedostatečná.  

Respondenti jsou seznámeni s možností informovat svého nadřízeného o požadavcích 

týkajících se školení a velká většina z nich ví, že o zařazení do školení rozhoduje ředitel 

personálního útvaru.  

Výzkumná otázka 1, že 70% respondentů je spokojeno se současným systémem 

vzdělávání a rozvoje ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. a chtěli by dále rozšiřovat 

své znalosti a dovednosti, se potvrdila. Celkem 75% respondentů (tj. 60) je spokojeno se 

současným stavem sytému vzdělávání a chtěli by své znalosti a dovednosti dále rozvíjet. 

Výzkumná otázka 2, že alespoň 60% respondentů je dostatečně seznamováno 

s plánovanými a  připravovanými vzdělávacími programy, se nepotvrdila. Celých 74% (tj. 59) 

respondentů odpovědělo, že není dostatečně informováno o plánovaných a probíhajících 

vzdělávacích akcích.  

Výzkumná otázka 3, že pro více jak 60% respondentů je největší motivací při 

absolvování vzdělávacího programu finanční motivace, se potvrdila. Až 72% respondentů (tj. 

58) vidí finance jako hlavní motivační faktor, který jim stojí za to, aby se účastnili 

vzdělávacího programu.   
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5 Návrhy a doporučení na změnu procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Na základě konzultací s personálním ředitelem, vlastního pozorování a provedení 

dotazníkového šetření jsem našel návrhy a doporučení na zlepšení systému vzdělávání a 

rozvoje ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Návrhy a doporučení se budou týkat 

zvýšení informovanosti zaměstnanců o plánovaných vzdělávacích akcích, motivace 

zaměstnanců, e-learningu, zapojení zaměstnanců do systému vzdělávání, vedení vzdělávacích 

akcí mimo pracovní dobu, zaškolení vlastních vzdělávacích lektorů a vytvoření dotazníku 

týkajícího se osobního hodnocení vzdělávací akce.  

Zvýšení informovanosti zaměstnanců o plánovaných vzdělávacích akcích 

Celých 74% respondentů (tj. 59) není dostatečně informováno o plánovaných a 

probíhajících vzdělávacích akcích. Zaměstnanci z velké části nevědí o plánovaných 

vzdělávacích programech. Z toho důvodu je potřeba zvýšit jejich informovanost.  

O zvýšení informovanosti by se měl především snažit jejich přímý nadřízený, který by 

pravidelně informoval své podřízené o možnosti se vzdělávat. Tento způsob jistě pomůže 

zvýšit informovanost, ale nepovede k úplnému vyřešení problému týkajícího se 

informovanosti. 

Daleko efektivnější je způsob informovat zaměstnance o plánovaných a probíhajících 

vzdělávacích akcích prostřednictvím firemního intranetu. Společnost Kooperativa pojišťovna, 

a.s. má svůj vlastní interní informační systém. Proto bych navrhoval, aby se informovanost 

zvýšila prostřednictvím tohoto systému. Aktuální vzdělávací akce by byly přehledně vloženy 

do interního systému a každý zaměstnanec by jedním kliknutím myši měl přehled o všech 

dostupných vzdělávacích akcích. V systému by byla zavedena karta s názvem vzdělávání, ve 

které by se rozbalil seznam všech vzdělávacích kurzů. Vzdělávací kurzy by mohly být dále 

rozčleněny podle příslušných profesí, kterých se dané kurzy týkají.  

S konzultace se zaměstnanci ovšem vím, že většina má problém s orientací v interním 

informačním systému. Je tedy nutné buď zpřehlednit obsah systému, nebo proškolit 

zaměstnance v oblasti využívání interního informačního systému.  
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Další možností je vypsání vzdělávacích kurzů a školení na nástěnkách. Tyto nástěnky 

by měly být umístěny na pracovištích a chodbách, kde mají přístup všichni zaměstnanci.  

Motivace zaměstnanců 

Společnost by měla zesílit motivaci jednotlivých zaměstnanců ke vzdělávání a posílit 

jejich povědomí a sžití s cíli společnosti. Z dotazníkového šetření jsem zjistil, že hlavní je 

finanční motivace. Organizace se musí snažit o to, aby zaměstnanci viděli vzdělávání i jako 

přínos pro organizaci. Aby se snažili dobrovolně si zvyšovat kvalifikaci a tím i zvyšovali 

produktivitu a kvalitu odvedené práce. Neměli by vnímat jen vidinu finanční odměny za 

absolvování školení. Ztotožnění zaměstnance s cíli organizace vede k úspěšnému naplnění 

jejich cílů. 

Za pomoci plánování kariéry by organizace poukázala na možnost kariérního růstu, při 

soustavném zvyšování kvalifikace. Zaměstnanci by měli alespoň částečně vytvářet či se 

podílet na cílech vzdělávání a rozvoje organizace, aby měli pocit, že je tvořili společně a nesli 

si za ně pocitově svůj díl odpovědnosti. 

V jedné z odpovědí se objevil negativní postoj ke vzdělávání z důvodu, že 

vzdělávacích akcí se účastní převážně stále ti samí zaměstnanci. Tento fakt rozhodně 

nepodporuje motivaci ostatních zaměstnanců, kteří mají zájem o jiné vzdělávací akce, na 

které se bohužel nedostanou.  

E-learning 

Jednou z překážek byl v dotazníku uveden čas, který chybí na plnění svých pracovních 

úkolů vlivem absolvování školení. Nedostatek času je tedy pro zaměstnance překážkou. 

Společnost by tak měla více využít možnosti moderní metody e-learningu. Vše spočívá v tom, 

že zaměstnanec nemusí docházet mimo pracoviště za lektorem nebo školitelem, ale 

prostřednictvím počítače se s lektory rychle poradí, aniž by opustil své pracovní místo. Při 

řadě vzdělávacích kurzů by tak nemuseli absolvovat cestování za lektory a ušetřili by tak 

náklady plynoucí ze vzdělávání mimo pracoviště.  

Vzdělávání mimo pracovní dobu 

Skoro polovina, přesněji 43% respondentů (tj. 35) nevidí problém ve vzdělávání mimo 

pracovní dobu. Proto by měla organizace zvážit přesunutí některých kurzů mimo pracovní 
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dobu. Rovněž by se tím vyřešil nedostatek času, na který si zaměstnanci ztěžují při 

absolvování vzdělávacích kurzů.  

Společnost Kooperativa umožňuje absolvovat jazykový vzdělávací kurz v rámci 

pracovní doby. Zde bych jednoznačně stanovil, že tento kurz lze absolvovat výhradně jen 

mimo pracovní dobu. Je to velký luxus, který firma nabízí. Někteří zaměstnanci toho tak 

můžou zneužívat.  

V rámci hospodárnosti by se tedy měly vyčlenit některé vzdělávací kurzy s termíny 

absolvování mimo pracovní dobu. Vzhledem k dotazníkovému šetření by to polovině 

respondentů nedělalo problém. Navíc by kurzy nebyly zneužívány jako způsob vyhnutí se 

pracovním povinnostem a úkolům.  

Interní vzdělávací kurzy 

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. využívá především externí vzdělávací kurzy, 

které jim poskytují externí vzdělávací společnosti. Tento způsob sice zaručuje určitou míru 

kvality a kvalifikovanosti školicích lektorů, ale náklady těchto kurzů jsou o to vyšší.  

Společnost interně školí pouze PC vzdělávací kurzy a práce s interními databázemi. 

Jde o velmi malou skupinu vzdělávacích kurzů. Organizace by proto měla najmout své vlastní 

školitele, kteří by figurovali jako lektoři a navýšili by tak počet interních vzdělávacích kurzů. 

Tento krok by určitě vedl k úsporám nákladů plynoucích ze vzdělávání mimo pracoviště a 

ušetřil by také čas. Interní školení by totiž probíhalo na půdě organizace.  

Zapojení zaměstnanců do systému vzdělávání a rozvoje 

Každý vedoucí zaměstnanec má pod sebou několik podřízených. Přímý nadřízený 

dává podnět a vybírá ze svých podřízených, koho by doporučil pro určitý vzdělávací program. 

Ne vždy má přímý nadřízený dokonalý přehled o nedostatcích potřebě vzdělávání u určitého 

zaměstnance. Proto by nebylo od věci zapojit zaměstnance do tzv. programu „Dohazování“.  

Zaměstnanci jako kolegové mají mezi sebou úzký a většinou neformální vztah. Sami o 

sobě navzájem znají své chyby a nedostatky, se kterými se setkávají během výkonu pracovní 

činnosti. Zaměstnanec, který tedy ví o nedostatcích svého kolegy, by o těchto nedostatcích 

informoval nadřízeného s úmyslem zbavit kolegu nedostatků a chyb zařazením do 

vzdělávacího kurzu. Přímý nadřízený by tak měl okruh zaměstnanců s jejich výkonnostními 

rezervami v určitých oblastech a v případě plánování vhodné vzdělávací akce by daného 
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zaměstnance zařadil do programu a pokusil se tak prostřednictvím školení odstranit jeho 

nedostatky a zvýšit jeho výkonnost. 

Tato možnost donášení na kolegu by samozřejmě byla vysoce anonymní, aby 

nevznikaly konflikty mezi zaměstnanci. 

Vytvoření dotazníku pro osobní hodnocení vzdělávací akce  

Ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. probíhá po absolvování školení hodnotící 

rozhovor. Z dotazníkového šetření ovšem vyplynulo, že tento rozhovor probíhá velmi 

nepravidelně a velká část zaměstnanců se s ním ještě ani nesetkala.  

Proto navrhuji vytvoření hodnotícího dotazníku, ve kterém zaměstnanec zhodnotí 

právě absolvované školení. Dotazník bude předložen každému proškolenému zaměstnanci 

ihned po absolvování kurzu. Společnost tím bude neustále pracovat na zdokonalení 

vzdělávacích kurzů. 

Zároveň tento dotazník ušetří čas vedoucím zaměstnancům, kterým odpadne povinnost 

provádět hodnotící rozhovor s každým zaměstnancem, který se účastnil školení. 

Návrh dotazníku je uveden v příloze č. 2.  
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6 Závěr 

V mé diplomové práci jsem se věnoval problematice vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Diplomová práce je rozdělena do 

čtyř částí. 

V první části jsem zmínil teoretická východiska procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Čerpal jsem z odborné literatury, abych získal přehled o dané problematice. 

Podrobně jsem charakterizoval oblasti vzdělávání a rozvoje, složky vzdělávání, systém 

vzdělávání, identifikaci potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, metody, které se nejčastěji 

uplatňují v procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, realizaci vzdělávání, vyhodnocení 

výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího procesu a úlohu vedoucích zaměstnanců a 

úlohu personálního útvaru ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.  

Druhá část obsahuje charakteristiku společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Společnost jsem krátce představil, zmínil se o základních údajích a historii firmy. Zmínil jsem 

se o produktech firmy a popsal jsem organizační strukturu firmy. V této části jsou také 

uvedena ocenění, kterých firma dosáhla na domácím trhu.  

V třetí části jsem analyzoval proces vzdělávání a rozvoje ve společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s. Postupně jsem zde popsal celý systém vzdělávání a rozvoje společnosti. Začal 

jsem identifikací potřeby vzdělávání, plánováním vzdělávání, realizací vzdělávání a nakonec 

vyhodnocením vzdělávání.  

V této části jsem si stanovil výzkumné otázky, které se týkaly systému vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve společnosti kooperativa, a.s., a které byly díky provedení 

dotazníkového šetření potvrzeny nebo vyvráceny. Dotazník byl rozdán 85 zaměstnancům, 

z nichž řádně odevzdalo dotazník 80 zaměstnanců. S rozdáním dotazníků mi pomohl ředitel 

personálního úseku.  

Cílem mé diplomové práce byla analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. a následné zpracování návrhů a 

doporučení na zlepšení současného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Cíl diplomové 

práce byl splněn. 

Výčet návrhů a doporučení je uveden ve čtvrté části diplomové práce. Společnosti 

Kooperativa pojišťovna, a.s. jsem doporučil zvýšit informovanost zaměstnanců o 
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probíhajících a plánovaných kurzech vzdělávání a rozvoje. Zde jsem navrhl problém vyřešit 

pomocí interního informačního systému, ve kterém by byly přehledně vypsány všechny 

vzdělávací kurzy a byly by roztříděny podle profesí. Zaměstnanci by tak získali lehce přehled 

o těchto akcích a kurzech. 

Dalším mým doporučením je zvýšení motivace zaměstnanců v oblasti vzdělávání. 

Velká většina zaměstnanců je motivována ke vzdělání pouze finančně. Organizace se musí 

snažit o to, aby zaměstnanci viděli vzdělávání i jako přínos pro organizaci. Aby se snažili 

dobrovolně si zvyšovat kvalifikaci a tím i zvyšovali produktivitu a kvalitu odvedené práce. 

Neměli by vnímat jen vidinu finanční odměny za absolvování školení. Ztotožnění 

zaměstnance s cíli organizace vede k úspěšnému naplnění jejich cílů. 

Společnost by tak měla více využít možnosti moderní metody e-learningu. Vše 

spočívá v tom, že zaměstnanec nemusí docházet mimo pracoviště za lektorem nebo 

školitelem, ale prostřednictvím počítače se s lektory rychle poradí, aniž by opustil své 

pracovní místo. Při řadě vzdělávacích kurzů by tak nemuseli absolvovat cestování za lektory a 

ušetřili by tak náklady plynoucí ze vzdělávání mimo pracoviště.  

Mým dalším návrhem je přesunutí vybraných vzdělávacích kurzů mimo pracovní 

dobu. V dotazníku s tím neměla problém polovina respondentů. Rovněž by se tím vyřešil 

nedostatek času, na který si zaměstnanci ztěžují při absolvování vzdělávacích kurzů. 

Typickým kurzem, který doporučuji na přesunutí mimo pracovní dobu je jazykový kurz. 

Dále by společnost měla navýšit počet interních vzdělávacích kurzů. Společnost 

interně školí pouze PC vzdělávací kurzy a práce s interními databázemi. Jde o velmi malou 

skupinu vzdělávacích kurzů. Organizace by proto měla zaškolit své vlastní zaměstnance, kteří 

by figurovali jako lektoři a navýšili by tak počet interních vzdělávacích kurzů. 

Dalším mým návrhem je zapojení zaměstnanců do systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Jde o zapojení zaměstnance do tzv. programu „Dohazování“. Zaměstnanec, 

který by věděl o nedostatcích svého kolegy, by o těchto nedostatcích informoval nadřízeného 

s úmyslem zbavit kolegu nedostatků a chyb zařazením do vzdělávacího kurzu. 

Posledním návrhem je navržení dotazníku, který bude předložen každému zaměstnanci 

po absolvování vzdělávací akce. V dotazníku se bude hodnotit vzdělávací akce a zjistí se 

dojmy a názory proškolených zaměstnanců.  
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                                         Vaše osobní hodnocení vzdělávací akce                   Příloha č. 2 

Protože neustále pracujeme na zdokonalování našich kurzů, Vaše dojmy, názory a 

postřehy jsou pro nás velmi cenné. Proto si dovolujeme Vás požádat o krátké zamyšlení nad 

průběhem této vzdělávací akce a podělili se s námi o svůj názor, který využijeme dále při 

přípravě dalších vzdělávacích akcí pro Vás i Vaše kolegy. Děkujeme za spolupráci, Váš čas a 

otevřená vyjádření.  

U otázek s možnostmi volby zaškrtněte, prosím, variantu, která nejlépe vystihuje 

Váš názor. U ostatních otázek uveďte, prosím, Vaše slovní vyjádření. Pokud by Vám 

nestačil vymezený prostor, pokračujte, prosím, na zadní straně tohoto dotazníku, popř. na 

další list papíru.  

1. Akci považuji pro sebe za: 

 

velmi přínosnou              převážně přínosnou            částečně přínosnou  nepřínosnou 

 

2. Pro sebe považuji za nejpřínosnější a v praxi se budu snažit využívat: 

 

 

3. Na této vzdělávací akci by, pro mě osobně, byla přínosná tato změna: 

 

 

4. Vzájemná komunikace mezi mnou a lektorem byla: 

 

  výborná dobrá               dostatečná  nedostatečná 

 

5. Organizační zajištění akce já osobně vnímám: 

 

       výborně     dobře                     dostatečně  nedostatečně 

 

6. Ve skupině jsem se cítil(a):  

 

  výborně   dobře                    přijatelně                    nepříjemně 

 

7. Moje další názory na akci? 

 

8. K tomu, aby má práce byla ještě efektivnější, bych potřeboval(a) následující 

zaměření vzdělávacích akcí: 

 



 

1 

 

                                                             DOTAZNÍK                                       Příloha č. 3 

Dobrý den, 

chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vyhodnocení dotazníků mi poslouží ke zpracování 

mé diplomové práce. Dotazník má 19 otázek, je anonymní a jeho časová náročnost je zhruba    

10-15 minut. U každé otázky zvolte vždy jednu odpověď zakroužkováním (pokud v zadání 

otázky není uvedeno jinak). Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

                                                            David Garai 

1. Jste spokojen (a) s Vaším současným vzděláváním ve společnosti? 

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

2. Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní činnosti? 

 □ ano 

 □ ne 

3. Jak často se účastníte školení a kurzů? 

 □ 1-2x / rok 

 □ 3-4x / rok 

 □ 5-6x / rok 

 □ dosud jsem se neúčastnil (a) 

4. Jaký přínos vidíte v absolvování školení a kurzů?  

 □ zvyšování výkonnosti a produktivity práce 

 □ získání nových poznatků ve svém oboru 

 □ možnost seberealizace 

 □ žádný         
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5. Uplatňujete nově získané poznatky ze školení a kurzů při výkonu zaměstnaní? 

 □ velmi často 

 □ často 

 □ zřídka kdy 

 □ ne 

6. Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované školení vedoucími 

 zaměstnanci? 

 □ ano 

 □ zřídka kdy 

 □ ne 

7. Ve kterých z uvedených oblastí byste měl (a) zájem rozšiřovat své znalosti,  schopnosti a 

dovednosti? 

 □ výpočetní technika 

 □ manažerské dovednosti (komunikace, teambuilding, vyjednávání) 

 □ jazykové kurzy 

 □ prohloubení kvalifikace 

 □ jiná oblast (uveďte).................................................................................................. 

8. Se kterými metodami vzdělávání se na pracovišti setkáváte? (možnost označit více 

 odpovědí) 

 □ instruktáž při výkonu práce (zkušený pracovník předvede pracovní postup novému 

nebo méně zkušenému zaměstnanci) 

□ koučování (vysvětlování a sdělování připomínek, podněcování a směrování 

zaměstnance k pracovnímu výkonu nadřízeným) 

 □ vzdělávání pomocí počítačů 

 □ konzultace (vzájemné konzultování a ovlivňování školeného pracovníka) 

 □ pověření úkolem (školený zaměstnanec je sledován při plnění daného úkolu) 

 □ rotace práce (plnění různých pracovních úkolů v různých částech společnosti)  
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 □ poradenství 

 □ pracovní porady 

9. Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? (možnost označit 

více odpovědí) 

 □ přednáška 

 □ případové studie (smyšlený problém, jež umožní školenému samostatně myslet a 

 nalézt řešení) 

 □ workshop (praktické problémy se řeší týmově)  

 □ brainstorming (navrhování řešení zadaného problému a následuje diskuse) 

 □ simulace (účastníci získají scénář a musí udělat různá rozhodnutí) 

 □ hraní rolí (je orientována na rozvoj praktických schopností účastníků) 

 □ Assessment centre, development centre (účastníci plní různé úkoly a řeší problémy, 

 které tvoří každodenní náplň manažerů) 

10. Byl (a) byste ochoten (ochotna) se vzdělávat i mimo pracovní dobu bez náhrady 

mzdy?  

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

11. Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

 □ finanční motivace 

 □ prohloubení kvalifikace 

 □ profesní růst 

 □ nejsem motivován (a) 

 □ jiná motivace (uveďte jaká)..................................................................................... 
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12. Jste dostatečně informován (a) o probíhajících a plánovaných školeních a kurzech 

spojených se vzděláváním? 

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

13. Kdo ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. rozhoduje o zařazení do vzdělávacího 

kurzu? 

 □ přímý nadřízený 

 □ ředitel personálního útvaru 

14. Máte možnost informovat nadřízeného o svých požadavcích týkajících se školení? 

 □ ano 

 □ ne 

15. S čím jste v oblasti vzdělávání ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. nespokojeni? 

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

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

 

Identifikační údaje 

 

16. Vaše pohlaví 

 □ žena 

 □ muž 

17. Věková skupina 

 □ do 25 let 

 □ 26-35 let 

 □ 36-45 let 

 □ 46-55 let 

 □ 56 a více let 
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18. Vaše dosažené vzdělání 

 □ základní 

 □ vyučen 

 □ středoškolské 

 □ vysokoškolské 

19. Počet odpracovaných let ve společnosti 

 □ 0-2 let 

 □ 3-5 let 

□ 6 a více let 

 


