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Anotace 

Dizertační práce se zabývá přístupem ke koncepci učící se organizace na úrovni organizačních 

procesů u společností působících v České republice, a dále posouzením stavu efektivního vyuţívání 

procesů vzdělávání a práce se znalostmi v návaznosti na rozvoj potenciálu zaměstnanců. 

Hlavním cílem dizertační práce je zjistit, nakolik jsou v současné době v České republice 

přijímány přístupy koncepce učící se organizace, zvláště v oblasti vzdělávání pracovníků na vedoucích 

a manaţerských pozicích. Nejdříve je vymezen vývoj pojetí koncepce učící se organizace, dále je 

popsán úvod do této problematiky. Bliţší pozornost je věnována jednotlivým pilířům této koncepce, 

kterými jsou osobní mistrovství, týmová forma učení, mentální modely, sdílení vizí a systémové 

myšlení. Je provedena obsahová analýza klíčových slov definic autorů k této koncepci. Následně jsou 

popsány základní poznatky z oblasti vzdělávání a učení v organizaci. Jádrem práce jsou výsledky 

terénního organizačního výzkumu exploračního typu. Jsou zkoumány také moţné závislosti 

jednotlivých proměnných. Konkrétnější informace o stavu této koncepce ve dvou konkrétních 

organizacích jsou získány pomocí strukturovaných rozhovorů. V závěru je provedeno shrnutí 

získaných výsledků. 

Annotation 

 The dissertation thesis deals with the approach to the conception of the learning oraganisation 

at the level of the organizational processes in the companies in the Czech Republic. Further it deals 

with the examination of the state of effective exploitation of processes of education and knowledge 

work in sequence to the employees potential development. 

The main goal of the dissertation thesis is to find out how much the approaches of the 

conception of a learning organisation are accepted in the Czech Republic, especially in the area of the 

staff education at the lead and manager positions. First of all the development of the conception 

approach of the learning organisation is determinated, further the introduction into this dilemma is 

described. A patent attention is paid to the particular pillars of this conception, which are personal 

mastery, team form of studying, mental models, sharing the visions and system thinking. The content 

analyse of the key words of the definitions to this conception is performed. Consequently the basic 

findings from the area of education and studying in an organisation are described. The substance of the 

work are the results of the field organisation research of an exploration type. Further the possible 

depende ncies of the single variables are explored. More concrete information about the condition of 

this conception in two concrete oragnisations are gained by the help of structurated interviews. At the 

close the summary of the gained records is performed. 
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1 Úvod 

 Pokročilá transformace české ekonomiky a její integrace do vyšších hospodářských 

soustav vyvolává mnohostranný tlak na podnikatelské subjekty a jejich schopnost obstát 

v náročném konkurenčním prostředí. Jedním ze stěţejních úkolů pro ambiciózní 

podnikatelské subjekty je nalézt vhodný a perspektivní segment pro svou podnikatelskou 

aktivitu a přizpůsobit vnějším poţadavkům a podmínkám své vnitřní prostředí – struktury, 

procesy, potenciály. 

Současné vnější úkolové a operační prostředí organizací se vyznačuje narůstající 

sloţitostí, proměnlivostí, nejednoznačností a konkurenčností. Podnikům, které chtějí v této 

konkurenci obstát, nezbývá neţ se zaměřit na všestranné zvyšování jejich konkurenčních 

schopností. K dosaţení tohoto cíle nabízí manaţerská teorie v současné době řadu koncepcí 

systematizujících postupy. V návaznosti na různá pojetí organizačního rozvoje, organizační 

učení se, zvyšování efektivnosti a eficience vnitropodnikových procesů, racionalizaci 

rozhodování, reengeneering, inovativní myšlení, zavádění projektového a procesního řízení, 

teorii úzkých míst a další manaţerské teoretické koncepce byla v posledních letech věnována 

značná pozornost teoretiků managementu rozvoji potenciálu organizací a koncepci učící se 

organizace, znalostního managementu a zvyšování adaptivních schopností organizace, které 

mají zajistit konkurenční výhodu.  

Podniky usilující o excelenci se v současné době zaměřují na zjišťování a transfer 

nejlepších podnikatelských a manaţerských praktik do své podnikatelské praxe.  Axson 

(2010) uvádí: „Dnes si žádná organizace nemůže dovolit luxus setrvávání na osvědčených 

postupech. Zvyšující se vliv propojeného světa a nestálých podmínek vyžaduje pružnost, 

rychlost a důvěru ve všechny aspekty procesu řízení. Rostoucí globalizace poháněná rozvojem 

technologií redefinovala ekonomiku podnikání.“. Svět, vyznačující se rychlými 

nepředvídatelnými změnami a volatilitou proměnných, je pro podniky a organizace 

v nejširším smyslu slova mnohem důleţitější udrţitelná moţnost změny, neţ schopnost 

změnu vytvářet.  Podniky, resp. společnosti, jako kaţdý ţivý organismus, se musí stát učícími 

se organizacemi, tj. organizacemi, které se mění a přizpůsobují, aby vyhovovaly změnám 

v jejich vnějším  podnikatelském prostředí (Adaptive organization).  Pro opravdu adaptivní 

podnikatelský subjekt se proměnlivost a diskontinuita vývoje stává jeho strategickou 

výhodou.  
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Jednou z významných koncepcí, která v posledních letech získala značnou atraktivnost 

pro podnikatelské subjekty je koncepce učící se organizace, vypracovaná v osmdesátých 

letech P. Sengem v návaznosti na fundamentální práce Lewinovy, Argyrisovy, Schonovy, 

Scheinovy a dalších. Principy učící se organizace se snaţí zavádět i některé české společnosti. 

Otevřenou otázkou, zasluhující si soustavné pozornosti zůstává otázka, které z principů učící 

se organizace si současné podnikatelské subjekty osvojily a nakolik se tyto principy staly 

organickou součástí strategie a kultury soudobých firem, působících v českém prostředí. Zda 

koncepce učící se organizace je v českých podnicích skutečně uplatňována, zda pojem učící 

se organizace není v českých podmínkách pouze módním slůvkem, jimţ se manaţeři ohánějí 

ve snaze zlepšit jméno a posílit reputaci svého podniku.  Jde také o to posoudit, nakolik tyto 

praktiky přispívají k efektivnosti organizací a nakolik byly zuţitkovány všechny potenciálně 

uplatnitelné přístupy k této koncepci. Efektivní organizační učení a rozvoj lidského potenciálu 

by měly přispět k vyšší konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, a tato konkurenční 

výhoda by se měla odrazit v určitých podnikových procesech, které ji vytvářejí.  

Význam vzdělání, osobnostního růstu a jeho permanence ve svém díle popisoval jiţ 

„učitel národů“ J. A. Komenský (1592–1670). Ve vzdělávání spatřuje nepostradatelnou jeho 

nepřetrţitost, zdůrazňuje nutnost začínat od základů a mít jasný cíl. Říká: „Cokoli konáš a 

konati budeš, měj před očima cíl; zkoumej prostředky k cíli; když jsou dány prostředky, 

osvojuj si přesný způsob jejich využití…“ (Všetečka, 1987). Tento učenec předběhl o několik 

století svou dobu a i dnes můţeme v jeho díle nacházet ponaučení platná pro dnešní dobu. 

Vzdělávání a učení se vţdy hrálo rozhodující roli v otázkách úspěchu či neúspěchu, ať uţ se 

jednalo o oblast organizační, hospodářskou, politickou či jen osobní rovinu. Jeho důleţitost si 

lídři uvědomují stále častěji. Otázkou zůstává, jak s tímto nástrojem naloţí, jaká přijmou 

opatření, a kterým se vydají směrem. 

Dizertační práce shrnuje teoretická a koncepční východiska autora, slouţící 

k zaměření srovnávacího terénního organizačního výzkumu exploračního typu, majícího za 

cíl zjistit, nakolik české průmyslové organizace uplatňují principy učící se organizace a jaký 

je u nich přínos aplikace těchto principů k posílení jejich konkurenceschopnosti, za jejíţ 

základní prvek povaţuje autor v návaznosti na učící se organizaci zejména efektivní proces 

vzdělávání zaměstnanců. Nevhodně nastavený způsob rozvoje lidského potenciálu, nejen ţe 

nemůţe přinést očekávaný uţitek, ale stává se nákladovou poloţkou bez patřičného efektu do 

příjmové oblasti organizace. 



7 

 

2 Cíl práce a použité metody 

Koncepce učící se organizace je v odborné literatuře velmi často popisována jako 

ideální stav, ke kterému by organizace měly směřovat. Problém však spočívá v neexistenci 

určité kostry, či informačního modelu, díky kterému je moţno povaţovat tuto koncepci 

v organizaci za přijatou, dokončenou. Organizace se učí více způsoby, jednak spontánně, 

často i ovlivňováním a v neposlední řadě záměrně (pomocí investovaných prostředků). Proces 

sledování efektivnosti učení je velmi problematický a měřitelnost účinnosti a dopadů učení je 

nesnadno kvantifikovatelná. Stav učení ovlivňuje také organizační kultura, která můţe působit 

buď ve prospěch či proti organizaci (pracovníci hledají cesty, jak získat vlastní obohacení na 

úkor efektivnosti procesů – korupční aféry). Je tedy vhodné si s koncepcí učící se organizace 

pokládat například následující otázky. Kdy se můţe organizace povaţovat za učící se? Je 

v učící se organizaci důleţité akumulovat znalosti organizace a jak? Jaký je význam procesu 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pro organizační učení se? Autor práce povaţuje za klíčové 

propojení efektivního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s akumulací znalostí pro další moţné 

vyuţití a organizačním učením. Dlouhodobá mediální kampaň u odborné veřejnosti, 

soustřeďující se hlavně v odborných časopisech, na vyzdviţení významu koncepce učící se 

organizace a následně firmy v České republice, které dle tohoto „módního trendu“ se za 

takovéto označují, byly prvotní impulsy pro stanovení hlavního cíle dizertační práce - zjistit 

nakolik jsou v současné době v České republice přijímány přístupy koncepce učící se 

organizace, zvláště v oblasti vzdělávání pracovníků na vedoucích a manaţerských pozicích. 

Při stanovování cílů práce byla vodítkem také typická česká povaha, projevující se ve snaze 

neustále „obejít systém“, ulehčit si práci, coţ můţe vést jak k negativním, tak i pozitivním 

(např. inovativním) jevům, a zvláště pak snaha českých firem, za kaţdou cenu se ukazovat 

v lepším světle, neţ jaká je mnohdy skutečnost. 

Dílčími cíli práce jsou: 

 prozkoumat, zda se v ČR vyuţívá měření efektivnosti přínosů z finančních 

 prostředků vloţených do vzdělávání zaměstnanců, a toto je zahrnuto do systémů 

řízení. Práce bude zaměřena především na analýzu současné situace v českém 

managementu, potřeby a moţnosti vzdělávání, nástroje hodnocení účinnosti 

vzdělávání a vystiţení zpětných informačních vazeb důleţitých z hlediska řízení, 
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 analyzovat vyuţití efektivní akumulace znalostí a zkušeností z řešení problémů ve 

smyslu učící se organizace, umoţňující jejich následné vyuţití v kontextu 

zabránění vzniku jiţ řešených problémů v podnikatelském prostředí ČR. 

 specifikovat moţnou podobu efektivního procesu akumulace znalostí a 

zkušeností, získaných např. z dřívějších řešení problémů, pro budoucí předcházení 

těmto problémům, 

 ověřit, do jaké míry mohou pracovníci ovlivnit druh vzdělávací aktivity,  

a v jakých oblastech vidí moţnosti svého budoucího rozvoje, a zda organizace 

vyuţívají nástroj zpětného hodnocení účinnosti absolvovaných vzdělávacích akcí. 

K naplnění takto stanovených cílů jsou stanoveny výzkumné hypotézy, proveden 

výzkum s následnou analýzou a vyhodnocením – kapitola 5. V dizertační práci jsou vyuţity 

jak metody logické, tak i metody empirické, vztaţené ke stanoveným cílům práce. Empirické 

metody jsou dále členěny na metody vyuţívané ke shromaţďování dat a dále metody potřebné 

pro zpracování dat. 

Mezi logické metody patří metoda indukce, která představuje myšlenkový postup 

poznání reality, při němţ se z jednotlivých faktů přechází k obecnějšímu tvrzení, dále metoda 

abstrakce, která umoţní zobecňování při snaze o nalezení dokonalé učící se organizace. Při 

vyjadřování vlastních názorů a závěrů bude často pouţita metoda dedukce, která vychází z 

nastudování domácí i zahraniční problematiky týkající se koncepce učící se organizace. Ke 

zjištění současné situace jaké principy učící se organizace jsou přijaty v managementu 

organizací v České republice, byla provedena situační analýza. Další exaktní metody, které 

byly vyuţity v analytické části práce, jsou kauzální analýza a pro analýzu kvalitativních dat 

obsahová analýza, která zkoumala klíčová slova při srovnání ideových struktur koncepcí učící 

se organizace jednotlivých autorů. 

Pro praktickou část byla data získána metodou kvantitativního výzkumu, kterou bylo 

dotazníkové šetření. Tento způsob získání informací je povaţován za nejvhodnější metodu jak 

získat rozsáhlé informace od většího mnoţství respondentů/organizací. I přes takto zdánlivě 

rychlou metodu sběru dat, byl tento proces v českých podmínkách velmi náročný a 

zdlouhavý. Získané poznatky byly vyhodnoceny pomocí relevantních statistických 

charakteristik a analýz. Šlo zejména o analýzu ovlivňujících faktorů, analýzu četností, 

středních hodnot, korelace, mír poloh a další. Součástí praktické části dizertační práce jsou 

také dva strukturované rozhovory s vhodnými zástupci organizací, u nichţ vznikl předpoklad, 
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ţe naplňují základní kritéria učící se organizace, a pomocí těchto rozhovorů je snaha ukázat, 

jak u těchto podniků zkoumaná koncepce funguje, a případně jaké problematické oblasti 

v rámci procesů v jejich firmách nejsou řešeny. 

Teoretická část dizertační práce je členěna v této návaznosti: nejprve jsou rozvedena 

základní teoretická východiska, která stála za vznikem koncepce učící se organizace. Jedná se 

především o práce Argyrise, Schona a Sengeho. Vzhledem k oblíbenosti autorů zmiňovat 

v odborné literatuře tuto koncepci, následuje kapitola s uvedením cílů učící se organizace 

v pojetí jednotlivých autorů. Největší propagátor tohoto manaţerského přístupu Senge 

definoval 5 základních technologických procesů tzv. disciplín, tyto jsou podrobně popsány v 

samostatné podkapitole. Charakteristiky, které má organizace splňovat, chce-li se stát učící se 

organizací, je hlavním tématem další podkapitoly. Následuje obsahové analýza a její 

výsledky, které kvantifikují klíčová slova definic učící se organizace spolu s rozborem 

výsledků této sociálně psychologické metody. Za zásadní oblast pro přijetí principů této 

koncepce povaţuje autor efektivní podnikové učení a vzdělávání, rozvoj potenciálu 

zaměstnanců. Toto je předmětem poslední kapitoly teoretické části. Blíţe v ní je rozvedena 

teorie učení, význam a přístup k podnikovému vzdělávání, důleţitost hodnocení a měření 

vzdělávacích aktivit a také problematika znalostního managementu, který je často autory 

povaţován za nutnou součást cesty k učící se organizaci. Následuje kapitola s výsledky 

vědeckého výzkumu a jejich rozbor. Teoretické poznatky mohou mít odezvu v reálné praxi, 

na druhé straně praxe můţe jen těţko existovat bez určitých teoretických poznatků. 

Vzájemným propojením obou částí, je moţné získat cenné poznatky pro manaţerskou praxi i 

oblast pedagogickou. 
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3 Teoretická východiska koncepce učící se organizace 

3.1 Pojetí učící se organizace a jeho vývoj 

U kolébky moderních koncepcí učící se organizace stál s největší pravděpodobností 

Chris Argyris. Společně s Donaldem Schonem napsal základní práci o učení se organizací 

Organizational Learning (Argyris a Schon, 1978), ale velký úspěch s tímto dílem 

nezaznamenali. Doba ještě nebyla dostatečně zralá. V knize popisuje, jak podnikům brání 

jejich neschopnost učit se v rozpoznávání hrozeb a příleţitostí. Přínosem je zejména 

charakteristika vlastností, které by jednotlivci i podniky z hlediska učení měli mít. Argyris 

chápal učení se jako nepřetrţitý proces, týkající se kaţdého zaměstnance. Šlo spíše o 

organizační učení se, podněcující k činnosti kaţdého jednotlivce, ale ještě ne v komplexním 

systémovém přístupu. O dvanáct let později, kdy uţ vstupuje razantně na scénu management 

znalostí, oţivil pojem organizačního učení se Peter Senge (1990) v knize The fifth discipline.  

Ta jiţ vzbudila značný zájem odborné veřejnosti, působící jak v oblasti manaţerské teorie, tak 

i praxe. Senge obohatil původní koncepci organizačního učení se o komplexní a systematický 

pohled. Jiţ se hovoří o učící se organizaci. 

Argyris, který patřil mezi kritiky formálních programů manaţerského vzdělávání a do 

praxe prosazoval proces permanentního učení, vyvinul společně s Donaldem Schonem 

koncept tzv. jednoduché a dvojité smyčky učení. V souvislosti s řešením problémů poukazuje 

na častý postup obvyklý v praxi, který nazývá obrannou rutinou. Argyrisovy a Schonovy 

přístupy jsou stále ţivé a postupně se staly součástí managementu znalostí. Kaţdá firma 

usilující o úspěch v náročnějším podnikatelském prostředí devadesátých let se především 

musí vypořádat se základním dilematem: úspěch na trhu je stále závislejší na schopnosti 

organizace učit se, přesto však se většina lidí učit neumí. (Argyris, 1993) 

Mnoţství změn během posledního desetiletí dalo Argyrisovi a Schonovi za pravdu. 

Jejich myšlenky přišly najednou do módy. Nejvíce je to vidět na vzestupu zájmu o koncepci 

„učící se organizace“. Argyris a Schon zkoumali dva základní modely organizace. První 

model je zaloţen na předpokladu, ţe usilujeme o manipulaci a formování světa v souladu 

s našimi individuálními záměry a touhami. Manaţeři se v tomto modelu soustřeďují na 

stanovování individuálních cílů. Organizace je charakterizována tím, co Argyris a Schon 

označují jako „single-loop learning“ (učení s jednoduchou smyčkou), kdy zjištění a náprava 

chyby organizace umoţňují její další pokračování v současné politice a dosahování 

dosavadních běţných cílů. Jednoduchá smyčka učení je jako termostat, který se učí, kdyţ je 
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příliš horko nebo příliš chladno, přepnout na zahřívání či ochlazování nebo naopak. Termostat 

můţe vykonávat tento úkol proto, ţe můţe přijmout informaci o teplotě místnosti a učinit 

následně nápravné opatření.  

Ve druhém modelu „double-loop learning“ (učení s dvojitou smyčkou) stav popisuje 

Argyris (1993) takto: „Je-li nalezena chyba organizace, je napravena takovým způsobem, 

který zahrnuje úpravu dotčených norem, metod a cílů“. V tomto modelu je kladen důraz na 

učení se od druhých, kterým se vytváří kruh učení a porozumění.  

Obr. 3-1 Jednoduchá a dvojitá smyčka učení (Lægard, Bindslev, 2006) 

Jak je vidno z obrázku 3-1 základními prvky procesu jsou základní předpoklady, dle 

nichţ se řídí procesy, jako jsou vývoj, výroba, prodej a další. Následuje akce a její výsledky. 

Rozdíl mezi jednoduchou smyčkou učení a dvojitou je patrný. Zatímco při jednoduché je 

odchylka řešena jen v rámci procesu, kterého se týká, při dvojité je potřeba změnit základní 

předpoklady, normy a metody. „Většina organizací má docela dobré výsledky při učení 

s jednoduchou smyčkou, ale s učením se dvojitou smyčkou má velké problémy,“ usuzují 

Argyris a Schon.  Jako výslednou formu učení, která nabízí ještě větší moţnosti, navrhují 

„deutero-learning“ (coţ lze přibliţně přeloţit jako „druhotné učení“ ve smyslu učení se 

tomu, jak se učit). Popisují je jako zkoumání systému učení, kterým organizace vyhledává a 

napravuje svoje chyby. Zde mohou být nalezeny kořeny současných koncepcí učící se 

organizace. 

Jedním z nejčastějších úkazů narušujících smyčky učení je tzv. obranná rutina. 

Noonan (2007) říká: „Organizační obranné rutiny vznikají, když se ocitneme v podmínkách 

ohrožení, nebo rozpaků. V reakci na tyto podmínky zapojujeme obranné uvažování a chování. 

Myslíme si, že problém nejsem já, ale Vy.“ Jedním z autorů, který se touto problematikou také 

podrobně zabýval je Argyris (1993) - chápe ji jako úkaz, který se hojně vyskytuje v celé řadě 

organizací a zabraňuje nejen rozvoji učení, ale také řešení kardinálních problémů. Některé 

nepříjemné problémy, které je ovšem nutno řešit, by mohly ohrozit kariéru nebo existenci 
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některého z vedoucích, popř. by jejich řešení bylo jen velmi obtíţné. Jsou proto neustále 

odsouvány. Porady se zpravidla zabývají nepodstatnými maličkostmi a zásadní problémy se 

často ventilují jen v kuloárech. Postupně tak narůstají bariéry mezi vedoucími pracovníky a 

znemoţňují řešení podstatných problémů. Jestliţe se dostatečně brzy nenajde nikdo z vedení, 

kdo by problém včas odhalil a rázně vyřešil, můţe tento přístup postupně ovlivnit i zbytek 

podniku, který tak začíná odumírat zevnitř. Rozeznáváme několik úrovní učení. Jako základní 

úroveň většinou označujeme povrchní reakci podniku na určitou informaci, která zapadne a 

ţádné závěry se z ní neučiní nebo je ponecháno na příslušných pracovnících, jak s ní naloţí. 

Vyšší formou učení je snaha nalézt vysvětlení proč dochází v určitém prostředí k daným 

jevům, provést podrobnou analýzu a poučit se pro případný další výskyt těchto nedostatků. 

Nejvyšší úroveň učení se organizace je takové chování, kdy se zkoumá jednak externí 

prostředí a jednak vlastní procesy, aby organizace mohla produkovat nejlepší moţné 

produkty. 

Koncepce učící se organizace se dostala do ohniska pozornosti manaţerů v 90. letech. 

Důvodů bylo hned několik. Především docházelo k rapidnímu rozvoji technologií a ke 

globalizaci podnikání, které je s technologiemi úzce spjato. Prostředí začalo být stále 

nejistějším a proměnlivějším, coţ vyţadovalo od organizací nový, proaktivní přístup. Pouhá 

adaptace na měnící se podmínky uţ nestačila. Ovšem prvky učící se organizace lze spatřit jiţ 

v první polovině minulého století, kdy jiţ Tomáš Baťa dal pracovníkům moţnost odborně se 

vzdělávat a začal pracovníka vyuţívat nejen fyzicky, ale chtěl vyuţít také jeho dalších 

schopností a intelektu.  Baťa (1990, s. 5) často zdůrazňoval: „Učme se prací. Skutečná práce 

je nejlepší metodou. Velkým bohatstvím je vlastní zkušenost, protože teprve ona zhodnocuje 

naše vědomosti. Vědomosti můžeme druhému dát, ale zkušenosti si musí každý vykoupit 

vlastním potem, vlastními mozoly“.  

Přechod od tradiční, setrvačné organizace – schopné sice reagovat na měnící se 

situace, avšak neschopné vyvodit poučení ze svých úspěchů i nezdarů – k učící se organizaci 

je chápán jako zásadní posun organizačního paradigmatu, který přináší některé nové, 

zlomové charakteristiky a přístupy. Pracovník jiţ není pokládán jen za náklad, ale stává se 

investorem svého intelektuálního kapitálu. Pohled na pracovníka a na jeho přínos z hlediska 

pracovního výkonu a intelektového vkladu pro podnik se v poslední době zásadně změnil. 

V industriální společnosti byl manuální pracovník povaţován za náklad a náklady bylo nutno 

sniţovat. Tradiční pohled na znalostního pracovníka jako na ceněné aktivum směřuje ke 

skutečnosti, ţe je povaţován za samostatného podnikatele, nezávislého investora 
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intelektuálního kapitálu, který investuje svůj čas, talent, úsilí, energii a vlastní 

zainteresovanost. Jako investor se tedy můţe do značné míry svobodně rozhodnout, zda a 

nakolik se bude v dané organizaci angaţovat. Tento vztah se v poslední době chápe tak, ţe 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dochází k uzavření jisté psychologické smlouvy, ve 

které pracovníci nabízejí svůj intelektuální kapitál, a zaměstnavatel se zase zavazuje vytvořit 

k jeho uplatnění optimální podmínky. Prostředkem k uplatnění je decentralizace pravomoci 

zaměstnanců a posilování jejich odpovědnosti. Organizace musí ve vlastním zájmu vytvořit 

takové prostředí, ve kterém by se intelektuální kapitál dobře rozvíjel a uplatňoval.  

Dobré řízení organizace lze popsat jako klíč, který zajišťuje poţadované výsledky 

zaměstnanců vůči organizaci a její odpovídající vztah k zaměstnancům, a také se stará o to, 

aby organizace mohla dosáhnout svých cílů, aniţ by plýtvala časem, energií či penězi. 

Chceme-li tedy provozovat management v současných poţadavcích na dobré úrovni, musíme 

se zaměřit nejen na řízení organizace jako celku, ale hlavně na práci s lidským potenciálem a 

plánovat rozvoj ve všech firemních oblastech. Důleţitou součástí řízení organizace je také 

rozvoj firemní kultury s důrazem kladeným na lidské zdroje, týmovou spolupráci a stálé 

vzdělávání jako prostředku vedoucího k dosaţení úspěchu. Manaţer je v moderním pojetí 

řízení organizace povaţován za nositele neustálých změn, stává se spíše spojovacím prvkem 

neţ kontrolorem, jak tomu bývalo ve dřívějším pojetí řízení organizace i přesto, ţe monitoring 

a kontrola stále zůstává jedním z jeho úkolů. Vývoj managementu se ubírá od direktivního k 

participativnímu přístupu vedení organizace. Znamená to, ţe rozhodování a řízení organizace 

se jiţ neúčastní pouze vedoucí, ale všichni členové týmu. V tomto modelu řízení organizace je 

manaţer tím člověkem, který řídí, plánuje, vyhodnocuje činnost a implementuje změny. Měl 

by být tím, kdo umí přivést své zaměstnance k připravenosti na změny, k iniciativě a snaze se 

neustále zlepšovat. 

Důraz je kladen na učení se. V dnešní době je vzdělání a rozvoj jedince chápán jako 

výsledek. Aktivity musí být měřitelné a musí směřovat k uskutečnění cílů společnosti. 

Organizace by měly mít zájem o výsledky a ne o to, vyslat pracovníka na školení. V tomto 

směru se od sebe terminologicky oddělují procesy vzdělávání a učení se. Vzdělávání je 

aktivita, učení se je osobním výsledkem zvýšením dovedností a schopností pracovníka. 

Systém vzdělání musí jednoznačně vést k dosaţení ţádoucích výsledků. Tomu také odpovídá 

pohled na znalosti jako na určitou akci. Od osmdesátých let 20. stol. se začínají vyvíjet nové 

moderní manaţerské teorie v souvislosti s dynamicky vyvíjející se oblastí technologií 

(počítače, internet, mobilní telefony atd.), a změnami v chování společností i zákazníků. Svět 
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se neustále díky dokonalejšímu propojení (globalizace, rychlost přenosu informací) zmenšuje 

a tato doba doslova volá po přeměně nasbíraných informací ve znalosti. Znalostí se informace 

stane v okamţiku, kdy víme, jak ji pouţít. Dle Kleina (Truneček, 2004) je znalost určitá 

schopnost vyuţít své vzdělání, zkušenosti, hodnoty a odbornost jako nutný rámec pro 

vyhodnocení dat, informací a jiných zkušeností k výběru odpovědi na danou situaci. Mezi 

discipliny a novější teoretické koncepce a konstrukty, které povaţují znalosti za klíčový prvek 

konkurenční výhody, patří vedle kybernetiky a umělé inteligence mj. znalostní management 

(knowledge management), učící se organizace (learning organization), intelektuální kapitál 

(intellectual capital), lidský potenciál (human potential) aj. Model učící se organizace je 

forma řízení organizace, kterou v současnosti pouţívají úspěšné organizace. Jedná se o model 

řízení, jehoţ opěrným bodem je vzdělávání jako hlavní zdroj úspěchu organizace. Lidé jsou 

průběţně připravováni na různé moţnosti vývoje organizace a jsou vedeni ke stálému hledání 

nových příleţitostí a zavádění změn. (Kubrt, 1995)   

V současné světové manaţerské literatuře existuje několik směrů rozvoje názorů a 

poznatků jak „učící se organizaci“ vytvářet. Obvykle se uvádějí tři základní směry: 

 názorový směr „organizací založených na znalostech“, vycházející z prací 

Nonaky a Takeuchiho, zejména pak z jejich díla „The knowledge Creating 

Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Inovation“ z roku 

1995; 

 myšlenková koncepce tzv. „intelektuálního kapitálu organizace“, kterou rozvíjí 

především skandinávští odborníci např. L. Edvinsson, J. Roos, G. Roos; 

 klasická koncepce „učící se organizace“. Ta je zaloţena především na pracích 

amerického odborníka P. M. Sengeho a jeho spolupracovníků. Klíčovým 

východiskem je zde Sengeho „Pátá disciplína“, česky vyšla v roce 2007.  

Na obrázku 3-2 je vyobrazena analogie horkovzdušného balónu, jako učící se 

organizace, kterou uvádí Pearn, Roderick, Mulrooney (1995).  Jednotlivé části představují 

určitý systém, kde samotný balón je potenciál organizace pro učení, brzdné vaky a kotvící 

lana představují individuální a organizační „zpomalovače“, od země ke koši se nachází 

dočasná struktura lešení jako zástupce stávajícího systému organizace a posledním prvkem je 

tzv. vylepšovač v podobě hořáku. Autoři tohoto vyobrazení jej vysvětlují: „Hodnota analogie 

horkovzdušného balónu je způsob, jak nutné je vzít v úvahu všechny přispívající síly s cílem 

optimalizovat příležitosti vzdělávání v organizaci. Aby se tato mohla stát učící se organizací, 
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je nutné průběžně identifikovat a odstranit neopodstatněné organizační inhibitory nebo 

omezení a také odstranit individuální či skupinová omezení pro udržitelné kontinuální 

vzdělávání. Zdánlivou nevýhodou balónové analogie je fakt, že vzduchoplavec má malou 

kontrolu směru letu a místa určení. Balón je kdykoliv velmi závislý na převládajících větrech. 

Naopak organizace, která se pokládá za učící se organizaci, musí mít velmi jasnou představu 

o svých celkových cílech, a čeho se snaží dosáhnout (její poslání a vize), a jak se dozví, kdy se 

jí to daří.“. Zcela jistě se jedná o zajímavé přirovnání, i přes mnohá zjednodušení a nutnou 

míru představivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-2  Analogie horkovzdušného balonu jako učící se organizace  

(Pearn, Roderick, Mulrooney, 1995) 

Čeští autoři Vodáček, Vodáčková (2009) říkají, ţe anglický název „learning 

organization“ poukazuje na to, ţe jde o aktivní proces „učení se“. V manaţerské literatuře se 

totiţ rozlišují dva základní procesy učení. Je to jednak pojem „učení“ („teaching“), pod 

kterým se rozumí tradiční, ale zároveň poměrně pasivní přejímání faktů a zkušeností od 

někoho jiného. Druhým způsobem osvojování si znalostí je proces „učení se“ („learning“). Je 

to podstatně účelnější, účinnější a aktivnější způsob získávání poznatků na základě vlastní 

práce, zkušeností, chyb a omylů, tvůrčích diskusí. A o tento druhý způsob v učící se 

organizaci především jde. 
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Vzdělání musí být úzce spjato s podnikovou strategií. „Nová ekonomika“ je často 

charakterizována jako kvalifikovaná, zaloţená na znalostech a vědomostech. Větší podíl 

přidané hodnoty bude realizován lidským mozkem daleko více neţ lidskými svaly. Z hlediska 

konkrétní organizace to znamená, ţe všechny vzdělávací aktivity musí být velmi úzce spjaty 

s podnikovými cíli. Pro organizace to není lehce splnitelný poţadavek, ale má-li být 

vzdělávání efektivní, není jiné cesty. 

Permanentní učení se stává součástí vývoje znalostního pracovníka. Poţadavky 

dnešní praxe vyţadují kontinuální, celoţivotní vzdělávání. Jeho obsah musí být 

přizpůsobován často se měnícím potřebám organizace. Stálé „kamenné instituce“ poskytující 

vzdělání jsou sice základem, ale pracovník sám musí přispívat k permanentnímu vzdělávání. 

Nenásilné skloubení vzdělávacího a pracovního procesu je nezbytná nutnost a je v zájmu 

pracovníka i organizace, aby se realizovalo.  

Učením se v konceptu učící se organizace dle Sengeho (2007) není myšleno 

systematické osvojování si znalostí formou studia, nýbrţ proces nepřetrţitého 

formování/změny chování člověka v důsledku nabývání nových zkušeností. Pojem učení zde 

nejlépe vystihuje výraz „metanoia“ skutečné učení míří k samé podstatě toho, co to znamená 

být lidskou bytostí. Prostřednictvím učení sami sebe znovuvytvoříme. Díky učení získáváme 

schopnost dělat něco, co jsme dosud dělat neuměli. Prostřednictvím učení získáváme nový 

pohled na svět a na svůj vztah k němu. Na základě učení rozšiřujeme svou schopnost tvořit, 

být součástí plodného ţivotního procesu.  

Základním stavebním prvkem jakékoliv organizace jsou její členové. Chceme-li 

provést změnu v organizaci, nositelem změny budou lidé. Pokud chceme vytvořit učící se 

organizaci, budou to její členové, kteří musí mít motivaci se učit. K. Inamori (Senge, 2007 

str. 124) říká: „Ať jde o výzkum a vývoj, řízení firmy nebo o jakýkoli jiný aspekt podnikové 

činnosti, jeho aktivní silou jsou lidé. A lidé mají svou vlastní vůli, svou vlastní hlavu a své 

vlastní způsoby myšlení. Pokud zaměstnanci sami nebudou dostatečně motivováni k tomu, aby 

posunovali cíle růstu a technického rozvoje…, nebude prostě žádný růst, nedostaví se žádné 

přírůstky produktivity a žádný technický rozvoj.“  V souvislosti s uvědomováním si významu 

lidského činitele pro organizační rozvoj, je často zdůrazňováno myšlení o podniku jako o 

ţivém organismu. Zatímco u stroje nedochází k učení, dá se pouze programovat dopředu, ţivé 

organismy se mohou učit jako celek i prostřednictvím kaţdé ze svých jednotlivých částí.  

Zelený (2011) zmiňuje v této souvislosti firmu Baťa & Co. jako organizaci autopoetickou, 

chápáno sebetvornou. O’Brien podobně jako Inamori tvrdil, ţe manaţeři se musí vzdát 
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starého dogmatu řízení – plánování, organizování, kontrola – a více zajišťovat příznivé 

podmínky pro lidi, aby mohli vést co nejbohatší ţivot, jakého jsou schopni. (Senge, 2007)  

Konkurenceschopnost, respektive schopnost konkurovat, se dá definovat jako určitý soubor 

institucí, regulací a politik podporující a podněcující dlouhodobě udrţitelný růst. Mezi 

významné faktory zvyšování konkurenceschopnosti firem patří také zvyšování hodnoty 

lidského kapitálu a práce s talentovanými zaměstnanci. Vodák a Kucharčíková (2011) 

poukazují na skutečnost, ţe investice do lidského kapitálu přidávají hodnotu podnikání, a 

firmy ochotné investovat do rozvoje svých zaměstnanců jsou ekonomicky úspěšné a úměrně 

s výškou investice roste rovněţ přidaná hodnota na zaměstnance. Folwarczná (2010) 

upozorňuje, ţe jsou to právě lidé v organizaci, jejich motivace a angaţovanost jako faktor 

vytváření konkurenční výhody. Způsob vedení a zacházení se svými zaměstnanci silně 

ovlivňuje způsob, jak tito zaměstnanci komunikují se zákazníky, jaký mají zájem o inovace a 

hledání nových řešení. Inovace a invence jsou hnacím motorem kaţdé organizace, a mohou se 

stát zdrojem klíčové konkurenční výhody. I na základě těchto názorů povaţuje autor 

podnikové vzdělávání a rozvoj za jednu z klíčových oblastí při přijímání principů učící se 

organizace. 

Shrnutí -  koncepce učící se organizace vychází z prací o učení se organizací, kterými 

se významně zabývali Argyris a Schon. Způsob řešení odchylek formou jednoduché smyčky 

učení, kdy je vyuţita změna procesu a dvojité smyčky učení, kdy je naopak potřeba změnit 

předpoklady, a metody jsou hlavní koncepty, ze kterých vzešla potřeba permanentního učení. 

To je povaţováno za součást vývoje znalostního pracovníka. Učící se organizace představuje 

posun organizačního paradigmatu. Pracovník jiţ není jen nákladovou jednotkou, nýbrţ 

investorem intelektuálního kapitálu. Tento postup jiţ v polovině minulého století vyuţíval 

podnikatel Tomáš Baťa. V učící se organizaci probíhá nepřetrţitý proces formování, změny, 

znovuutváření chování člověka důsledkem nabývání nových zkušeností. 

3.2   Cíle učící se organizace v pojetí jednotlivých autorů 

V literatuře se setkáme s mnoţstvím různých definic učící se organizace. Peter Senge 

(1994) rozumí učícími se organizacemi „… organizace, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji 

schopnost tvořit skutečně poţadované výsledky, kde jsou ţiveny nové a expanzivní způsoby 

myšlení, kde se otvírají brány kolektivním aspiracím a kde se lidé průběţně učí jak se 

společně učit.“ Aby procesy učení splnily tyto cíle, doporučuje Senge pouţívat pěti 
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technologických prvků či tzv. disciplín, kterými jsou systémové myšlení, osobní dokonalost, 

myšlenkové (mentální) modelování, sdílení vizí a týmová forma učení. 

Pojem učící se organizace, který je často s učením probíhajícím v organizaci spojován, 

definovali Scarborough a Carter (Armstrong, 2002) jako organizaci, která pomocí 

přeformulovávání svých vlastních zkušeností a učení se z probíhajících procesů je schopna 

objevovat, co je a není efektivní. 

Naproti tomu Watkins a Marsick (Tichá, 2005) jsou v tomto směru přesnější; podle 

nich v takové organizaci „… dochází k učení na úrovni jednotlivců, týmů, organizace, 

dokonce i na úrovni komunity, se kterou je organizace v kontaktu…. (je) …. to setrvalý, 

strategicky vyuţitý proces – integrovaný a paralelně běţící spolu s pracovním procesem… 

rozvíjí způsobilost organizace inovovat a růst. Učící se organizace má zabudované systémy, 

které podchycují učení a umoţňují jeho sdílení.“ 

Někteří autoři se snaţí dát ve svých definicích organizačnímu učení směr, např. Dixon 

(Tichá, 2005) přidává prvek uspokojení zájmových skupin. Podle něj učící se organizace 

vyuţívá záměrně proces učení na úrovni jednotlivce, skupiny i systému jako celku k postupné 

transformaci organizace ve směru, který ve zvýšené míře uspokojuje zájmové skupiny. 

Kratší a elegantnější definici nabízejí Burgyone a Boydell (Tichá, 2005). Podle nich 

je učící se organizace „… organizací, která podporuje učení všech svých členů a která se na 

základě učení postupně transformuje“. 

Johnson, Scholes (2000) definují učící se organizaci jako organizaci, která se 

soustavně zlepšuje rychlým rozvojem a zdokonalováním svých schopností pro svoji budoucí 

úspěšnost. 

Poručíkplukovník S. J. Gerras (2002) z U.S. Army War College zabývající se 

problematikou učící se organizace ji popisuje jako tu, v níţ organizační myšlení, ať je to 

běţné plánování, nebo vysoká úroveň rozhodování je vedeno týmem vůdců, kteří usnadňují 

hodnotný reflektivní dialog, nové způsoby myšlení a rozvoj předpokladů.  

Wick a Leon (Armstrong, 1999) definovali učící se organizaci, jako organizaci, která 

„se soustavně zlepšuje rychlým vytvářením a zdokonalováním způsobilostí potřebných pro 

budoucí úspěšnost.“  

Principy učící se organizace, zaujaly i tak obrovskou, organizačně a hierarchicky 

rozvětvenou kulturu, jakou je největší armáda na světě – U. S. Army. Ta ve svých 
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dokumentech orgánu slouţícího ke strategickým inţenýrským záměrům U. S. Army Corps of 

Engineers z roku 2003, dokonce stanovuje model učící se organizace jako nutný pro úspěšnou 

transformaci armády. Generálporučík R. B. Flowers (2003) píše: „Učící se organizace se 

systematicky učí ze svých zkušeností o tom, co funguje a co nefunguje. Cílem vzdělávání je 

větší míra inovací, účinnosti a výkonu. Učící se organizace je zmocněná kultura, kde vedení a 

zaměření na pracovní sílu neustále rozvíjí organizační schopnosti.“ 

Liker (2007) popisuje, ţe má-li být organizace učící se organizací, je nezbytné 

stabilizovat personál, mít systém pomalého povyšování, dále propracovaný systém 

nástupnictví ve funkcích, který zajišťuje moţnou ochranu vlastní báze znalostí. Toto je velmi 

zajímavý postřeh, jelikoţ není mnoho organizací, které by si tímto způsobem zajišťovaly 

v podstatě ochranu investic vloţených do lidského kapitálu.  

Také Jacobs (9/2007) vnímá učící se organizaci jako místo, kde je organizační vize 

vytvořena pomocí informací získaných ze všech klíčových oblastí a je podporována všemi 

zaměstnanci. Zaměřuje se na průběţnou analýzu vzorců systému, v probíhající komunikaci je 

důleţitý kaţdý názor, a není zatracen, jen z důvodů jinak smýšlející většiny. Taková 

organizace je zaměřena na dosaţení budoucího stavu, který sama utváří, nikoliv na opravy a 

pokusy o stabilizaci starých struktur. Podporuje své zaměstnance k nalézání nových myšlenek 

a postupů. 

Většina autorů zabývajících se problémem učení v organizacích zdůrazňuje, ţe systém 

řízení učící se organizace je synergickým výsledkem působení všech subsystémů 

podnikového řízení. Z tohoto hlediska je moţno v současné literatuře vysledovat tendenci, 

kdy do středu všeho podnikového dění je stavěn proces učení v přesvědčení, ţe vše ostatní se 

jeho působením „automaticky zlepší“. Typickým reprezentantem těchto přístupů je například 

Marquardtův model učící se organizace (viz obr. 3-3). 
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Obr. 3-3  Marquardtův model učící se organizace (Marquardt, 2002) 

Šestifaktorový model učící se organizace nabízejí Kandola a Fullerton (Armstrong, 

1999), skládá se z následujících faktorů: 

 sdílená vize, umoţňující organizaci rozpoznat budoucí příleţitosti, reagovat na ně 

a mít z nich prospěch, 

 struktura poskytující moţnosti, které usnadňují celý proces učení, 

 podporující kultura, která povzbuzuje k útoku na status quo a ke zpochybňování 

zaběhnutých východisek a způsobů vykonávání práce, 

 řízení posilující pravomoci – manaţeři upřímně věří, ţe delegované rozhodování a 

lepší týmová práce mají za následek zlepšený výkon, 

 motivované pracovní síly, které se chtějí soustavně učit, 

 důraz na vzdělávání – existují postupy a politika povzbuzující zaměstnance ke 

vzdělávání. 

Shrnutí - učící se organizace je moţno definovat jako podnikatelský subjekt se 

schopnostmi a dovednostmi získávat, vytvářet a vyuţívat znalosti v zájmu změny svého 

chování při reakci na nové podmínky. Organizace je povaţována za učící se pouze tehdy, 
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dokáţe-li nové poznání zhodnotit v procesu vlastní změny. Neměla by ovšem při hledání 

nových znalostí zapomenout na efektivnost procesu, jak efektivně nové znalosti a dovednosti 

získává. Všechny výše uvedené definice jednotlivých autorů, se snaţí stanovit cíle, kterých je 

potřeba dosáhnout, nebo nabízejí faktory, které je nutno dodrţet, procesy, jeţ mají fungovat. 

V ţádné se bohuţel neobjevuje zmínka a dodrţování základních ekonomických pravidel 

efektivity, je však moţné, ţe tuto autoři povaţují za samozřejmou, vycházející z podstaty 

podnikání. Je nutné se přizpůsobovat změnám, ovšem za podmínky neohroţení stability 

organizace. 

3.3 Principy a základní rysy učící se organizace 

Při vytváření učící se organizace je nezbytně nutné, aby se do tohoto procesu zapojili 

všichni její členové. Tedy ne jenom management, který řídí a organizuje, ale i členové 

nejniţších struktur. Jak vysvětluje Wheelwright a kol. (1993) je důleţité mít informace a 

snahu proniknout do podstaty věcí, které se vyskytují na všech úrovních organizace. Je však 

samozřejmě potřeba náleţitě všechny pracovníky motivovat a povzbuzovat k tomu, aby se na 

neustálém zlepšování chtěli podílet. Takto orientovaní pracovníci pak často mohou objevit 

příleţitost ke zlepšení některého procesu bez jakékoliv formální nebo systematické analýzy. 

Chceme-li, aby v organizaci docházelo k neustálému zdokonalování, je třeba všechny 

pracovníky neustále povzbuzovat k tomu, aby kromě svých úkolů vyplývajících z pracovní 

náplně měli zájem problémy vyhledávat a řešit, zájem sledovat dění kolem sebe a 

upozorňovat na nedostatky, ne však formou kritiky druhých, ale formou přicházení s návrhy 

na zlepšení. Pokud členové organizace chtějí jednat společně a týmově, bere se problém 

jednoho za problém všech a úspěch jednoho za úspěch všech. 

Vyjdeme-li z definice učící se organizace, jak ji předkládá jeden z autorů této 

koncepce Senge (1990) je to organizace, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji schopnost tvořit 

skutečně poţadované výsledky, kde jsou ţiveny nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se 

otvírají brány kolektivním aspiracím a kde se lidé průběţně učí, jak se společně učit. Aby 

procesy učení splnily tyto cíle, doporučuje Senge pouţívat 5 technologických principů či 

tzv. disciplín:  

3.3.1 Systémové myšlení 

Senge tvrdí, ţe toto je nejdůleţitější disciplína, a proto ji nazývá pátou. Bouře je jev, 

který se skládá z řady vzájemně propojených atmosférických sloţek. Porozumět její dynamice 
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lze jen v celku. Podobně i chování organizace je výslednicí řady často ve skrytu působících 

faktorů. Je nutno chápat v celku jejich působení. Bez systémového myšlení nemá nic 

z předchozího celku vliv. Je nutno brát zřetel na to, ţe struktura ovlivňuje chování. Při vyuţití 

simulace a modelování můţeme potlačit osobní ambice jednotlivců a získat cenné informace 

pro budoucí reálné situace. Příleţitosti k simulacím a modelování by měly být zakotveny 

z hlediska potřeby při postupu řešení problémů. Umoţní nám predikovat moţný vývoj a 

eliminovat tímto způsobem rizika a ohroţení. Hroník (2007) popisuje stav systémového učení 

v učící se organizaci, kde se manaţeři snaţí dění uchopit nelineárně, vidět vzájemné vztahy 

neţ řetězec příčin a následků. Jedná se o tzv. vidění v pohybu, nikoli statický řez realitou. 

V lineárním myšlení, jak je vidno z obrázku 3-4 chybí zpětná vazba, a je základem 

symptomatického řešení, které nevede k systémové změně, jedná se v podstatě o vytloukání 

klínu klínem.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-4 Lineární myšlení, upraveno (Šusta v Hroník, 2007) 

Sweeney a Meadows (2010) uvádí: „Systémy myšlení jsou široce používaný pojem 

reprezentující soubor metod a nástrojů, které se zaměřují na systémy  - spíše než jednotlivé 

části - jako kontext pro definování a řešení složitých problémů, a pro podporu více efektivního 

učení“. Systém archetypů popisuje společné vzorce chování v organizacích. Ty pomáhají 

vůdcům rozpoznat vzorce chování, které jsou v jejich organizacích zakořeněny, a poskytují 

způsob předvídání budoucího chování organizace. (Williams, www.dtic.mil) Jacobs (3/2008) 

vysvětluje, ţe ačkoliv můţe systémové myšlení vypadat jako na první pohled poměrně snadný 

proces, opak je pravdou. Existuje mnoho výzev k implementaci systémového přístupu, za 

největší z nich povaţuje tradice a zvyky. Vzorové chování lze těţko rozpoznat a ještě těţší je 

změnit. Dnes často cítíme tlak konat rychle, avšak s minimem systémových informací. 

V organizacích, které se snaţí vyuţívat systémového myšlení, se snaţí nepřijímat jen rychlá a 

snadná řešení, avšak taková, která berou do úvahy širší kontext a řešení v souvislostech. 

Nedochází tak ke zjednodušování problémů a hledání řešení stylem příčina – následek. Velký 
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propagátor systémového myšlení a vědec v oblasti systémové dynamiky Forrester (1992) 

připouští existenci tří moţných důsledků systémového myšlení, přičemţ dva povaţuje za 

konstruktivní a třetí za škodlivý: 

1) systémové myšlení můţe účinně poskytnout široké veřejnosti úvod k existenci a 

významu systémů. Analogií je popularita zdravotnických článků o nemocech a 

léčení, které nalézáme v novinách. Jejich úkolem je lidi upozornit a motivovat, 

aby případná onemocnění řešili u svého lékaře, a hledali u něj radu. Nicméně tyto 

články nemohou být základem vlastní diagnostiky a léčby. Stejně tak systémové 

myšlení upozorňuje veřejnost (manaţery) na příčiny problémů obchodních a 

společenských aktivit, ale moudrý člověk nemůţe vyuţívat takovéto povrchní 

znalosti jako základ pro opatření k nápravě; 

2) systémové myšlení můţe sehrát konstruktivní úlohu při pronikání do systémové 

dynamiky a seriózní práci k pochopení samotných systémů. Pokud vede 

k hlubšímu porozumění prostřednictvím systémové dynamiky, pak výsledek bude 

pozitivní; 

3) na druhé straně, nekritické a povrchní nadšení pro systémové myšlení můţe 

přivést některé do potíţí. Lidé povaţující systémové myšlení za samospasitelné, 

jsou v ohroţení, neboť systémy myšlení nevyřeší jejich problémy, nebo ještě hůře, 

učiní nerozumná opatření, která celou situaci ještě zhorší. V případě, ţe 

důsledkem systémového myšlení je negativní reakce proti dynamice systému, 

výsledek bude škodlivý.  

Systémový přístup umoţňuje systémově myslet, chápat věci v souvislostech, ve 

vazbách vnitřních i vnějších, celostním přístupem. V praktickém vyuţití tohoto přístupu 

nalezneme usnadnění zvládání problémů se zřetelem k jejich kontextu, tedy k souvislostem, 

vztahům a vazbám. Přístup systémového myšlení se můţe uskutečňovat, jak jej chápe Barták 

(2006) na třech úrovních: empiricko-analytické, logicko-teoretické a komplexně-totalitní. 

Jacobs (3/2008) při snaze vystihnout výhody systémového myšlení, povaţuje toto za nit, která 

spojuje další čtyři disciplíny organizačního učení dohromady. Organizace snaţící se 

implementovat systémový přístup jsou schopny: 

 rozvíjet nové možnosti pohledu na staré problémy, 

 integrovat snáze nové informace, 

 vidět vzájemné vztahy, příčiny a následky jasněji, 
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 rozvíjet trpělivost při provádění změn a tolerovat zpoždění, 

 ustoupit od obviňování směrem ke sdílené odpovědnosti, 

 vidět celek a ne jen jeho části. 

 Při zhodnocení výše uvedených pozitiv Jacobs (3/2008) říká: „ I když každá z výše 

uvedených výhod může trvat nadměrné množství času k dokonalosti, investice do rozvoje 

systémového myšlení stojí čas a úsilí. Nakonec však organizace praktikující tento systémový 

přístup dosáhnou vyšší úrovně myšlení v řešení problémů a vytvářejí požadovanou 

budoucnost. Budou mít větší kontrolu nad svým osudem a rychlejší reakci na změny 

prostředí.“ 

3.3.2 Osobní dokonalost 

Mistrovství spočívá v dokonalém zvládnutí činností, které lidé v organizaci 

vykonávají. Schopnost organizace dělat věci lépe a její schopnost učit se nemůţe být nikdy 

větší neţ je u jejich členů. Jednotlivci se tedy učí a zdokonalují své schopnosti. Dobré týmy 

vyţadují schopné a kvalifikované příslušníky.  

Podstatou osobního mistrovství je osvojování si toho, jak ve svém ţivotě vyvolávat a 

udrţovat tvůrčí napětí. Učení je v tomto smyslu povaţováno za celoţivotní dosahování cílů, 

které opravdu chceme. Pokud nebudou lidé s touto filozofií součástí organizace, nelze hovořit 

o učící se organizaci. Jedinci s vysokou úrovní osobního mistrovství jsou lidé, kteří nejsou 

prakticky nikdy sami se sebou spokojeni, nepřetrţitě se snaţí dosahovat vyššího stupně 

vlastní dokonalosti a jsou velice zvídaví. Nejde však o určitý bod, ke kterému chtějí dojít, jde 

o cestu ţivotem a o to, jak kvalitní je. Osobní mistrovství je zaloţeno na pěstování a 

dodrţování vyšších hodnot. (Senge, 2007) Jacobs (10/2007) popisuje osobní mistrovství jako 

proces, kdy lidé s vysokou úrovní osobního mistrovství neustále rozšiřují své schopnosti a 

vytvářejí tak svou poţadovanou budoucnost, právě přitom vytvářejí potenciál pro budování 

značných organizačních schopností. 

Podle Vodáčka, Vodáčkové (2009) znamená osobní mistrovství především umění 

vyrovnat se s problémy účelnosti („effectiveness“) i účinnosti („efficiency“) procesů učení se a 

schopnosti vyuţít získané znalosti při řešení problémů. Sám proces učení se, by měl být 

celoţivotním úsilím jednotlivců, spolu se zvyšováním kvalifikace dílčích kolektivů a 

organizace jako celku. Osobní mistrovství není nutné chápat pouze ve spojitosti s učením, ale 

například jak uvádí Hroník (2007, str. 80): „Nabýt osobního mistrovství znamená schopnost 
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vybírat si to podstatné, nebýt jen reagující bytostí, ale člověkem, který je schopen zaujetí, 

vášně. Bez zaujetí a vášně se nelze stát mistrem svého oboru. Být mistrem svého oboru však 

neznamená být jen odborníkem, ale inspirací pro druhé“. Jacobs (10/2007) popisuje 

charakteristiky, které se dají rozpoznat u jedinců s vysokou mírou osobního mistrovství: 

 mají zvláštní cílevědomost; 

 správně hodnotí současnou realitu, rychle rozpoznávají nepřesné předpoklady; 

 umí využít tvůrčího napětí k inspiraci pokroku vpřed; 

 vidí změnu jako příležitost; 

 jedná se o systémové myslitele, vidí sebe jako jeden díl většího systému. 

 Udrţovat osobní mistrovství je tedy trvalý, nikdy nekončící proces, kdy se 

soustřeďuje energie na vize, pěstuje vytrvalost i objektivní pohled. Kořeny této disciplíny jsou 

v Západní i Východní duchovní tradici. Přesto je zcela běţné, ţe mladí, věci oddaní lidé po 

příchodu do organizace po čase ztrácejí zaujetí pro věc – a mizí tak to nejcennější. Zůstává tak 

jen nutná energie, vkládaná do práce. Tradiční manaţeři vţdy mysleli, ţe jsou to oni, kdo má 

všechny odpovědi pro svou organizaci. Ovšem manaţeři učící se organizace vědí, ţe jsou to 

především jejich zaměstnanci, kteří mají odpovědi. Prací manaţera v učící se organizaci je být 

do jisté míry učitelem nebo trenérem, který pomáhá rozpoutat tvořivou energii v kaţdém 

jednotlivci. Profesí učitele i trenéra, je nejen předávání informací studentům, či hráčům, ale 

také energizace jejich vlastní tvořivosti k nalézání vlastních přístupů. Organizace se učí 

skrze synergii jednotlivých učících se zaměstnanců. Manaţeři by měli zmocňovat své 

zaměstnance k plnění nejrůznějších úkolů a dovolovat jim, aby experimentovali, tvořili a 

zkoumali to, co chtějí. To můţe vést k rozvoji jejich osobního mistrovství. Problémem však je 

skutečnost, ţe lidé jsou zpravidla odměňováni za rychlé řešení, neţ za hlubší zkoumání 

povahy problému. V tomto směru je proslulá například analýza „pětkrát proč“, která je 

praktikována firmou Toyota, a snaţí se zkoumat hlubší příčiny, jak uvádí Liker (s. 312, 

2007): „Skutečné řešení problémů vyžaduje poznání nejhlubší příčiny, spíše než zdroje 

problému. Nejhlubší příčina bývá skryta za takovým zdrojem.“ Je třeba ptát se „proč“?, dokud 

nebude určena nejhlubší příčina problému a poté je třeba přijmout protiopatření v oné 

nejhlubší rovině k tomu vhodné, zejména té, která předejde opakovanému výskytu problému. 

U nových zaměstnanců, kteří ještě nejsou asimilováni do kultury organizace, můţeme najít 

nové způsoby nahlíţení a perspektivu k hledání dlouhodobých řešení. Rozvoj osobního 
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mistrovství tedy není jednodenní záleţitost ani krátký proces, jedná se o běh na dlouhou trať, 

jehoţ výsledky přijdou časem. 

3.3.3 Myšlenkové (mentální) modelování 

Senge vychází z práce Chrise Argyrise. Ten věří, ţe se lidé mohou naučit vidět trhliny 

ve svých duševních modelech. Je ovšem velmi důleţité, aby to co bylo myšleno, bylo také 

řečeno. Jako kultura se musíme naučit říct, co si myslíme a připustit si kritiku. Lidé a 

organizace tím rozpoznají své chyby a opraví je. Ţádný postup nemůţe být dokončen, jestli 

budeme předstírat, ţe se chyba nikdy nestala. Naše vnitřní představy o světě a o tom jak věci 

fungují, včetně předpokladů, předsudků i zobecnění, mají výrazný vliv na naše jednání. 

Příklady předsudků a zobecnění: lékaři jsou úzkoprsí, sestry jsou podřídivé, doktoři nerozumí 

řízení. Jiné příklady se mohou týkat organizací: s lidmi na vyšších úrovních se zachází jinak 

neţ s těmi dole, „tak se to u nás dělá“. Arie de Geus (Senge, 1994, str. 11) tvrdí: „Trvalá 

adaptace a růst firmy v měnícím se ekonomickém prostředí závisí na schopnosti instituce učit 

se, což je proces, kdy vedoucí týmy mění své mentální modely společnosti, jejich trhů i 

konkurence. Z tohoto důvodu chápeme plánování jako proces učení se a plánování uvnitř 

korporace je institucionalizovaným učením.“  Jacobs (4/2008) spatřuje práci na mentálních 

modelech organizace za nejtěţší část při budování učící se organizace, která však můţe 

přinést největší mnoţství změn. Vývoj a utváření mentálních modelů znamená měnit jak 

individuální tak organizační chování. Tento proces vyţaduje především trpělivost a 

vytrvalost. A to především z důvodů, jak uvádí Marquardt (2011), jelikoţ mentální modely 

jsou hluboce zakořeněnými předpoklady, které ovlivňují naše porozumění světu a přijímání 

opatření k různým situacím, aktivitám či konceptům. A tyto mentální modely toho, co můţe, 

nebo nemůţe být provedeno v různých situacích, se ohromně mění od člověka k člověku, a 

jejich změna je velmi obtíţná. Jacobs (4/2008) nabízí podmínky, které mohou sníţit bariéry 

při úpravách a zkoumání mentálních modelů: 

 vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit příjemně, musí 

to však být také prostředí, kde se rozhoduje podle toho, co je nejlepší pro 

organizaci, ne o politice, 

 pomáhat svým zaměstnancům rozvíjet jejich schopnosti reflexí a dotazováním, 

 podporovat raději rozmanitost neţ shodu, 
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 souhlasím/nesouhlasím – kaţdý nemusí souhlasit s existujícími mentálními 

modely, je jen další částí informací, 

 pokud se spokojíme s nejistotou, nikdy nemůţeme dokončit proces. 

Typickou součástí při výzkumu mentálních modelů je důkladné přezkoumávání 

způsobu, jakým lidé pochopili nějakou oblast znalostí. Gentner a Stevens (1983) upozorňují 

na zváţení čtyř faktorů: cílového systému, koncepčního modelu tohoto systému, mentální 

model uţivatele systému a vědecké přezkoumání tohoto mentálního modelu. Na základě 

svých výzkumů tito autoři stanovili několik obecných poznámek o mentálních modelech: 

 „ jsou neúplné, 

 lidské schopnosti řídit své modely jsou velmi omezené, 

 mentální modely jsou nestabilní, lidé zapomenou detail používaného modelu, 

pokud jej delší dobu nepoužívají, 

 mentální modely nemají pevné hranice, způsob přirovnávání a duševní pochody se 

často matou navzájem, 

 mentální modely jsou nevědecké, lidé totiž zastávají pověrčivé vzorce chování, i 

když vědí, že je nepotřebují,  

 mentální modely jsou přehnaně spořivé ve smyslu, kdy lidé často dělají další 

fyzické úkony, i přesto, že duševní činnost by jim umožnila vyhnout se různým 

složitostem.“ (Gentner, Stevens, 1983, str. 8)  

3.3.4 Sdílení vizí 

Senge hovoří o „vytváření sdílených vizí budoucnosti“, protoţe to není jen myšlenka, 

ale zapálenost lidí pro věc, která činí smysluplným vše, co lidé dělají. Učící se organizace 

nejsou moţné bez těchto sdílených vizí, protoţe bez nich mnoţství individuálních potřeb vede 

lidi různými směry. Sdílená vize je něco jiného neţ strategické plánování, kde většinou 

vrcholové vedení oznamuje, co se plánuje. Nejde o to podat návod na budoucnost a ostatní 

přesvědčit, aby ji následovali, ale spíše jde o společné principy, v rámci nichţ si aktivně 

vytvářejí svou vlastní, je osobně mobilizující vizi. Sdílení vizí organizace musí být postaveno 

na vizích jednotlivých členů. Pro vůdčí osobnosti v učící se organizaci to znamená, ţe vize je 

tvořena společným působením jednotlivců, nikoliv jenom jím. Jsou kompromisy mezi 

jednotlivými vizemi a jejich společný vývoj pomůţe ke sdílení vizí. Vůdce sdílí vlastní vize 
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se zaměstnanci. Je naivní očekávat změnu u lidí třeba přes noc a přinutit je ke sdílení 

vlastních vizí. Hroník (2007) chápe sdílení vizí jako pocit smyslnosti, zapálenost pro určitou 

věc, potřebu vnímat vizi organizace jako svou vlastní. Sdílená vize má mít charakter 

commitmentu, tedy závazku, ne jen aktivního vyhovění – compliance. Upozorňuje na vize a 

lidi, kteří ovlivňovali 20. století, např. W. Churchill („krev, pot a slzy“), J. F. Kennedy (cesta 

na Měsíc), R. Reagan (hvězdné války, říše zla), nebo Jana Pavla II. Všechny jejich vize měly 

dle Hroníka pět dimenzí: 

 osobní (pro kaţdého zvlášť) a zároveň totální (pro všechny ve společnosti), 

 na dnešek i na dobu za pět, deset let, 

 smělou, povznášející a věrohodnou, 

 metaforickou a hmatatelnou, 

 dovnitř a ven.  

Jedná se především o proces vytváření společného obrazu budoucnosti organizace i 

okolního světa. Posiluje identifikaci spolupracovníků s organizací, jejich motivaci a 

loajalitu angaţovat se za ni. Výrazné poslání má aktivizující a usměrňující úloha koncepčně 

myslících lídrů (Vodáček, Vodáčková, 2009). Barták (2006) uvádí pět faktorů, na kterých má 

být zaloţeno efektivní vyuţívání nástrojů změn tak, aby toto vedlo k transformaci v učící se 

organizaci: 

 strategie a organizace – vytváření kultury permanentního učení se, formování 

prostředků k učení se, tréninky, facilitaci, propojování učení se s praktickou 

odbornou činností; 

 systémy a procesy – hledat nové role, kompetence, rozvíjet znalosti a týmovou 

práci, efektivní způsob řízení lidí, systém odměňování; 

 plnění funkcí – podporovat prostředí pro výměnu zkušeností, vhodný pracovní a 

časový reţim, sniţování nákladů neproduktivních činností ve prospěch „učících 

se“ aktivit; 

 výsledky – rozvoj a akceptování firemní kultury, tvůrčí řešení firemních procesů, 

permanentní vzdělávání jednotlivců i týmů; 

 zpětná vazba – neustálé hodnocení potenciálu a produktu všech pracovníků a 

efektivnosti prostředků vynaloţených na cílené vzdělávání v organizaci. 

Je dobré na tomto místě také zmínit aktuální poznatky z českého podnikatelského 

prostředí. V březnu 2012 uskutečnila Asociace malých a středních podniků průzkum týkající 
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se, mimo jiné, finančního plánování. Vyplynul z něj zajímavý poznatek, ţe 70% dotázaných 

firem (vzorek byl 524 organizací) nemá dlouhodobý finanční plán, myšleno na dobu delší 

neţ 1 rok. (Aspectio Research, 2012) Je patřičné se domnívat, ţe pokud tyto organizace 

nemají finanční plán, je pravděpodobné, ţe ani dlouhodobé cíle a vizi. V českých podmínkách 

často chybějí vizionáři schopni vtisknout své organizaci dlouhodobou vizi a dlouhodobé cíle, 

které jsou schopni také popsat kvantifikovatelnými parametry. Chocholatý (2012) přirovnává 

sdílení vizí k výpravě mířící na nějaký vrchol. Buďto jdete s lidmi, kteří chtějí na vrchol 

stejně jako vy, nebo se ve skupině najde někdo, kdo nedokáţe překonávat strasti cesty a hledá 

důvody proč nikam nechodit. Pokud nikdo takový ve výpravě není, je pravděpodobnost 

úspěchu vysoká. Jiţ Henry Ford řekl: „Kdyţ si budete myslet, ţe něco dokáţete, tak to 

dokáţete. Kdyţ si budete myslet, ţe něco nedokáţete, tak to nedokáţete.“ Pokud se tedy 

obklopíte správnými lidmi, se kterými budete sdílet své vize, je to nejlepší moţná cesta 

úspěchu dosáhnout. Jacobs (11/2007) upozorňuje na sloţitost procesu vytváření společných 

vizí. Nejedná se o snadnou ani rychlou činnost, a výsledky přijdou teprve časem. Inspirovaní 

a energizovaní lidé pracují ve shodě sami se sebou a mohou dosáhnout výkonů, které si nikdy 

nepředstavovali. Naprostou nezbytnost vize dobře vyjádřil Lewis Caroll ve své knize Alenka 

v říši divů: „Pokud tě nezajím, kam jdeš, nezáleží, jakou cestou půjdeš.“ 

3.3.5 Týmová forma učení 

Senge povaţuje tým za klíčovou jednotku učení v organizaci. Podle Sengeho  

nejdůleţitější část definice učícího se týmu je rozvojovou kapacitou týmu vytvořit výsledky, 

kde je opravdová touha jich dosáhnout u členů daného týmu. To staví na disciplíně rozvoje 

sdílení vizí, ale souběţně také na osobním mistrovství. Talentované týmy jsou tvořeny 

z talentovaných jednotlivců. (Senge, 1994) Základem učících se organizací nejsou špičkoví 

jedinci, ale učící se týmy. Výkon týmu také závisí na profesionalitě členů a na jejich 

schopnosti pracovat dohromady, tedy spolupracovat. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba najít 

správně vyladění, ve kterém lidé jednají jako tým a ne jako skupina individualit 

s divergujícími zájmy. Barták (2006) vyzdvihuje týmovou spolupráci při řešení problémů a 

rozhodování zvláště pro efekty, které můţe přinést. Ty rozděluje do dvou rovin, efekty 

v oblasti myšlení a jednání (hodnotové, percepční, hodnotící, komunikační, strukturální, 

facilitací, konformní), a dále oblast skupinové práce (mnoţství práce a kvalita týmových 

řešení jsou asumativní vůči souhrnu individuálních řešení sebeschopnějších jedinců, 

organizační přínosy, ekonomické, specializační a inspirační). Jacobs (2/2008) upozorňuje na 

analogie sportovních a uměleckých týmů, kdy jsou lidé schopni vytvořit dobře fungující tým, 
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ať uţ na hřišti, či na jevišti. V zaměstnání to jde ovšem hůře. Ke zvládnutí týmového učení, 

které povede ke kvalitnější a efektivnější práci, je totiţ potřeba učit se kolektivně. To je 

hlavní rozdíl mezi pracovním týmem a výkonnostním. Zatímco sportovce by nešlo poslat 

konat bez potřebné praxe, z nějakého důvodu v organizačním ţivotě je to běţné. Jedním 

z rozdílů jsou také pravidla. Zatímco výkonností týmy je mají pevně dané, pracovní týmy si 

v podstatě scénář píšou sami, co jak je. Organizace přehlíţejí potřebu týmů cvičit dovednosti, 

povaţují tuto činnost za neproduktivní aţ frivolní. Je zde výzva pro hledání spojení mezi 

počáteční investicí do cvičení týmů a dlouhodobým přínosem více efektivního týmu. Rychlé 

opravy jsou velmi lákavé a jednoduché, ale často selhávají. Dialog a diskuze jsou dva 

základní prvky vedoucí ke sdílení vizí v týmech. 

Shrnutí – pět pilířů, na kterých Senge staví koncepci učící se organizace, tvoří celek, 

díky němuţ můţe dojít k přeměně organizační kultury s cílem být úspěšný na trhu, a to nejen 

dnes, ale i do budoucna. Systémový přístup umoţňuje systémově myslet, chápat věci 

v souvislostech s celostním přístupem. V praktickém vyuţití dochází k usnadnění zvládání 

problémů, nedochází k jejich zjednodušování. Hledání probíhá stylem příčina – následek. 

Systémovým myšlení propagoval vědec v oblasti systémové dynamiky Jay Forrrester. Osobní 

mistrovství, které je jedním z pilířů, nachází svou podstatu v osvojování si jak vyvolávat a 

udrţovat tvůrčí napětí. Učení je v tomto smyslu povaţováno za celoţivotní dosahování cílů, 

kdy se jednotlivci učí a zdokonalují své schopnosti. Organizace se učí skrze synergii 

jednotlivých učících se zaměstnanců. Vývoj a utváření dalšího pilíře – mentálních modelů – 

znamená měnit jak individuální tak organizační chování. Naše vnitřní představy mají výrazný 

vliv na naše jednání (problémem jsou předsudky). Základem učících se organizací nejsou 

špičkový jedinci, ale učící se týmy. Ke zvládnutí týmového učení (další pilíř) je potřeba se 

učit kolektivně, v tom je rozdíl mezi pracovním a výkonnostním týmem. Sdílení vizí (pilíř) je 

především proces vytváření společného obrazu budoucnosti organizace. Posiluje identifikaci, 

motivaci, loajalitu a angaţovanost spolupracovníků. Inspirovaní lidé mohou dosáhnout 

výkonů, které si nepředstavovali. 
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Pokud budeme při pokusu nalézt charakteristické spojitosti mezi konceptem učící se 

organizace a praxí vycházet ze základních názorových myšlenek autorů, kteří stáli u zrodu 

tohoto pojmu, můţeme dojít ke zjištění následujících pozitivních prvků, viz Tab. 3-1. 

Tab. 3-1  Charakteristické spojitosti mezi učící se organizací a praxí 

  (vlastní zpracování, zadaptováno dle Sengeho, 1990; Argyrise a Schona, 1996) 

 

Vlastnost Definice Nejlepší spojení s praxí Pozitivní produkty 

Osobní 

mistrovství 

Schopnost upřímně 

a otevřeně vidět 

realitu 

1. Pozitivní výztuha z role   

modely/manaţeři 

2. Sdílení záţitků 

3. Více vzájemného ovlivňování  

4. Důraz na odezvu 

5. Rovnováha práce/osobní ţivot 

Větší závazek k organizaci 

a práci; menší 

racionalizace záporných 

událostí; schopnost čelit 

omezením; schopnost 

jednat se změnou 

Duševní 

modely 

Srovnávat realitu a 
osobní vizi 

s vnímaným, 

k souvislému 

porozumění 

1. Čas pro učení  
2. Vzájemná otevřenost 

3. Hledání nového 

4. Sebeodpuštění 

5. Flexibilita/přizpůsobivost 

Menší pouţití obranných 
rutin v práci; menší sklon 

vedoucí k dysfunkčním 

vzorům chování; menší 

vyhýbání se obtíţným 

situacím 

Sdílení vize 

Schopnost skupiny 

jedinců drţet 
společně 

pouţívaný obraz 

vzájemně ţádoucí 

budoucnosti 

1. Participativní  otevřenost 

2. Důvěra 

3. Empatie směrem k jiným 

4. Důraz na spolupráci  

5. Společný jazyk 

Závazek přes souhlas, 

rychlejší změna, větší 
důvěra uvnitř skupiny; 

menší čas ztracený na 

prosazování zájmů; 

efektivnější komunikace  

Týmové učení 

Schopnost skupiny 

jedinců pozastavit 

osobní 

předpoklady 

1. Participativní otevřenost  

2. Komunikace shora dolů, zdola 

nahoru  

3. Podpora přes vinu 

4. Tvořivé myšlení 

Skupina samo--uvědomění; 

zvýšené kolektivní učení; 

učení "nahoru a dolů" 

hierarchie; větší 

soudrţnost; zvětšená 

tvořivost 

Systémové 

myšlení 

Schopnost vidět 

vzájemné vztahy, 

schopnost myslet v 

souvislosti a ocenit 

důsledky působení 

na další části 

systému 

1. Praxe sebezběhlosti 

2. Mít shodné duševní modely 

3. Společné sdílení vizí 

4. Důraz na týmové učení 

Dlouhodobé zlepšení nebo 

změna; sníţený 

organizační konflikt; 

nepřetrţité učení mezi 

skupinovými členy 

3.4 Charakteristiky učící se organizace v podání dalších autorů 

Charakteristika dle J. Prokopenka, M. Kubra a kol. (1996) 

Koncepce učící se organizace vnáší do diskuze o učení nový rozměr. Místo toho, aby 

se o učení mluvilo jako o separátní funkci, povaţuje se celá organizace za učící se systém, 

v němţ se jednotlivci učí z činností, které jsou v organizacích vykonávány, a v němţ 
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organizace jako celek se učí z aktivní činnosti jednotlivců. V dnešní podnikové sféře se často 

apeluje na týmovou práci a na spolupráci týmů, avšak naučit se „myslet společně“ vyţaduje 

nesmírně sofistikované dovednosti a vytříbenou senzitivitu, jeţ mají pouze někteří manaţeři. 

V blízké budoucnosti se do středu pozornosti managementu organizací dostane otázka 

„maximalizace vyuţití lidského potenciálu“. Vyuţívání individuálních schopností a řízení 

individuálně odlišných jedinců není jen nutností, ale zároveň představuje zásadní příleţitost 

pro uplatnění lidského potenciálu v ambiciózních podnicích blízké budoucnosti. Příkladem 

moţných situací k učení se organizace z vnitřního a vnějšího okolí mohou být: 

 návrhy nebo kritiky na poradách, finanční zprávy, 

 objevení nové technologie, 

 jednání konkurence, změny preferencí zákazníka, 

 inovace nových výrobků, výsledky analýzy podnikového klimatu, 

 stíţnosti zákazníků, otevírání nových trhů. 

 

Charakteristiky učící se organizace dle Pedlera 

Vyjdeme-li z autorova pohledu (Prokopenko, Kubr a kol., 1996) nalezneme čtyři 

základní charakteristiky učící se organizace. Je to taková organizace, která: 

 má klima, které jednotlivé členy povzbuzuje, aby se učili a plně rozvíjeli své 

moţnosti: lidé dělají více neţ je jejich povinností, vyvíjejí iniciativu, uţívají 

iniciativu, uţívají a rozvíjejí svou inteligenci a v práci se realizují, zkrátka se 

chovají proaktivně, 

 rozšiřujeme tuto kulturu učení i na zákazníky, dodavatele a jiné významné 

partnery, kdekoli je to moţné: některé programy komplexního řízení jakosti 

obsahují společné semináře s dodavateli, zvou zákazníky, aby se účastnili 

vnitropodnikových vzdělávacích a rozvojových programů, 

 staví strategii rozvoje lidských zdrojů do středu své podnikové politiky, takţe se 

procesy individuálního učení se a učení se organizace stávají jednou z hlavních 

podnikových činností 

 uskutečňuje nepřetrţitý proces přeměny organizace, která sklízí plody 

individuálního učení se, aby prováděla nezbytné změny v předpokladech, cílech, 

normách a prováděcích postupech na základě vnitřního směřování k novým cílům 

a nikoliv jen jako reakci na vnější tlaky. 
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Leon a Wick (Armstrong, 1999) na základě provedeného výzkumu stanovili, ţe 

charakteristiky úspěšné učící se organizace jsou: 

 vůdce s jasně definovanou vizí, 

 rychlé šíření informací, 

 vynalézavost a tvořivost, 

 podrobný a měřitelný plán činnosti, 

 schopnost realizovat plán činnosti. 

D. A. Garvin (Armstrong, 1999) z Harvard Business School oproti tomu došel 

k závěru, ţe učící se organizace projevují své dovednosti v těchto pěti hlavních činnostech. 

1) Systematické řešení problémů – které se opírá o filozofii a metody hnutí za kvalitu. Jeho 

základní poznatky jsou: při diagnóze problémů spoléhat spíše na vědecké metody neţ na 

dohady, jako podkladů pro rozhodování pouţívat spíše údaje neţ předpoklady, při 

analýze údajů a vyvozování závěrů pouţívat jednoduché statistické nástroje jako jsou 

histogramy (sloupcové grafy), Paretova schémata a grafy znázorňující příčiny a účinky.  

2) Experimentování – tato činnost zahrnuje systematické vyhledávání a zkoušení nových 

znalostí. Podstatným rysem učící se organizace jsou například programy neustálého 

zlepšování, známe pod japonským termínem kaizen. 

3) Učení se od ostatních – jako výchozí výraz pro učení se od ostatních můţeme pouţít 

marketingový termín benchmarking – znamená proces soustavného rozpoznávání 

nejlépe fungujících organizací a zkoumání toho, do jaké míry jsou jejich postupy 

přenosuschopné do podmínek naší organizace. 

4) Učení se z dosavadní zkušenosti – učící se organizace stále znovu a znovu zkoumají své 

úspěchy a neúspěchy, systematicky je hodnotí a vypracovávají o tom písemné materiály 

tak, aby zaměstnancům nic neskrývaly a byly jim dostupné. 

5) Rychlý a účinný přenos znalostí do celé organizace – např. pomocí vzdělávacích a 

výcvikových programů „nastavením“ podnikové kultury na efektivní, nebo organizační 

komunikaci, sdílení hodnot atd. 

Pearn, Roderick, Mulrooney (1995) popisují učící se organizaci jako celek 

vykazující tyto charakteristiky: inspirované zaměstnance, rozvíjející se organizační kulturu, 

vize pro učení, podpora učení, podpora managementu, transformace struktury podniku, vše 

viz obrázek 3-5. 
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Obr. 3-5  Model učící se organizace  

( Pearn, Roderick, Mulrooney, 1995) 

Doporučují manaţerům organizací si při touze stát se učící se organizací pokládat 

následující otázky. 

 Stará se kaţdý o své vlastní učení? 

 Učí se kaţdý uspokojit své osobní i týmové rozvojové potřeby? 

 Je kontinuální učení se a rozvoj důleţitou součástí role kaţdého pracovníka? 

 Snaţí se kaţdý neustále zlepšovat způsob, jakým se věci dají udělat? 

 Jsou všichni přesvědčeni o získávání nových dovedností a znalostí? 

 Je kaţdému jasná nutnost učit se ze zkušeností a vlastních chyb? 

 Jsou všichni v učení se dobří? Má kaţdý moţnost vyzkoušet si schopnost učit se? 

 Má kaţdý individuální a rozvojový plán, který je výslovně spojen 

s výkonnostními cíli? 

 Mohou všichni zpochybnit status quo a pokládat otázky? 

Tyto otázky by si podle autorů měli poloţit zástupci kaţdé organizace, která uvaţuje nad 

přijetím konceptu učící se organizace. Mnohé z nich mohou na první pohled vypadat jako 

zavádějící a neprůkazné. Je však zřejmé, ţe z takových maličkostí jakými jsou moţnost 
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zpochybnit zavedené postupy a nutnost hledat stále nové cesty ke zlepšení, je moţné 

vybudovat silnou organizační strukturu zaloţenou na permanentním učení se a efektivním 

fungování. 

Česky píšící autor Melichar (1998) pro koncept učící se organizace stanovuje 5 pilířů, 

a vidí sílu zvláště v týmové práci, coţ dokazuje ţe: 

 pracovníci firmy sdílejí společnou vizi – to jim umoţňuje nasměrovat všechny 

aktivity a zdroje k efektivnímu dosaţení společného cíle, 

 kultura produktivní komunikace je cíleně pěstována a posilována – je prokázáno, 

ţe extrovertní organizace jsou produktivnější neţ introvertní. V extrovertní firmě 

jsou informace a znalosti plánovitě sdíleny. Je v nich podporována otevřenost a 

upřímnost, 

 firma oceňuje znalosti, jejich vytváření a sdílení – to vyţaduje zamyšlení se nad 

současnými postupy a způsoby organizace za účelem jejich vylepšení. Podmínkou 

je stálé zvyšování kvalifikace, 

 rozhodnutí se provádějí na nejniţší moţné úrovni, pokud moţno týmově – to 

umoţňuje rozloţit odpovědnost, a tím sníţit mnoţství špatných rozhodnutí, ale 

hlavně zrychlit celý rozhodovací proces, 

 ve firmě je rozvíjen týmový duch – neboť podporuje motivaci pracovníků, 

komunikaci, rychlost a pruţnost organizace. 

Uznávaný český odborník na řízení lidských zdrojů F. Hroník (2007) píše o celostním 

přístupu ke vzdělávání, v němţ se uplatňují principy učící se organizace. Jiţ nejde o to, aby se 

nejvíce naučil jedinec, od něhoţ se očekává, ţe to, co do něj organizace vloţila, pak 

organizaci vrátí časem i s úroky. Vzdělávací aktivity, jakkoli provázané, jsou v pozadí. Učící 

se organizace není stav, ale proces. Stejně tak „nové trendy“ nejsou inventářem novinek a 

sadou hotových odpovědí, ale především podnětem. 

Mnoho zahraničních autorů se také pokusilo definovat základní principy, či 

charakteristiky, vztahující se na organizace zaloţené na učení se. Pět principů učení 

probíhajícího v organizaci definovala také Harrisonová (Armstrong 2005) kdy: 

1) vzniká potřeba silné a pevně skloubené vize organizace sdělované a neustále 

zdůrazňované všem pracovníkům za účelem zvýšení vědomí potřeby 

strategického myšlení na všech úrovních, 



36 

 

2) je nutné vytvořit strategii odpovídající této vizi, která bude nejen silná, ale také 

časově neomezená, jednoznačná a jasná. To podnítí k hledání spíše širšího neţ 

uţšího okruhu strategických moţností, zvýší míru myšlení v širších souvislostech 

a bude orientovat pracovníky k tomu, aby vytvářeli nové znalosti, 

3) v rámci této vize a těchto cílů jsou hlavními faktory usnadňujícími učení 

probíhající v organizaci častý dialog, komunikace a konverzace, 

4) je důleţité soustavně podněcovat lidi, aby se zamýšleli nad tím, co povaţují za 

dané a zaručené, odhalovat rutinní chování a místa k inovaci, 

5) panuje potřeba vytvářet klima přispívající k učení se a k inovacím. 

I. Tichá (Šigut, 2004) zabývající se problematikou učící se organizace uvádí, ţe 

z pokusů různých organizací stát se učícími se organizacemi lze odvodit obecné 

charakteristiky takovéto organizace: 

 učení jako součást formulace strategie - strategie podniku je vědomě 

strukturována tak, aby umoţňovala učení, a učení je součást zpětné vazby 

vyuţívané k upřesňování vývoje podniku; 

 participativní přístup - všichni nebo většina členů organizace mají šanci přispět 

nebo se spolupodílet na tvorbě strategie. V ideálním případě tak činí ve spolupráci 

s ostatními zájmovými skupinami tak, aby strategie respektovala a podporovala 

různorodé zájmy; 

 široká aplikace informačních a komunikačních technologií - informační 

technologie jsou v učící se organizaci vyuţívány nejen k automatizaci zpracování 

dat, ale hlavně ke zpřístupnění a sdílení informací o podstatných záleţitostech 

podniku tak, aby všichni zaměstnanci měli příleţitost a moţnost podílet se na 

jejich řešení na základě vlastní iniciativy; 

 formativní účetnictví - systémy účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví jsou 

strukturovány tak, aby členům organizace umoţňovaly učení o způsobu fungování 

financí v podniku; 

 vnitřní výměna - učící se organizace je charakterizovaná vysokou měrou vnitřní 

výměny informací a zkušeností, která jde napříč odděleními, funkcemi, 

jednotkami apod. Pracovníci různých organizačních jednotek se navzájem vnímají 

jako partneři v procesu učení; 
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 pružný systém odměňování - větší autonomie zaměstnanců a vyšší míra 

delegování vyţaduje pruţný systém odměňování a to jak v oblasti peněţního i 

nepeněţního odměňování tak, aby bylo moţné zohlednit individuální potřeby; 

 podporující struktury - široký koncept, který zahrnuje vytváření sítí a další 

aspekty jako role, procesy a procedury, které jsou vnímány jako dočasné a mohou 

se měnit s tím, jak se mění poţadavky na práci nebo potřeby zákazníků; 

 sběr informací o vnějším prostředí - pracovníci, kteří mají dobré kontakty na 

informační zdroje ve vnějším prostředí, zajišťují průběţný sběr informací o vývoji 

vnějšího prostředí. Stejnou důleţitost má proces zpracování i distribuce těchto 

informací k uţivatelům; 

 inter-organizační učení - učící se organizace vyuţívá zkušeností jiných 

organizací k vlastnímu učení – formou benchmarkingu, joint ventures, 

strategických aliancí apod.; 

 atmosféra podporující učení - dobrým předpokladem k vytvoření takové 

atmosféry je podpora experimentování a získávání zkušeností prostřednictvím 

vybízení, kladení otázek, zpětnou vazbou, vzájemnou informovaností apod.; 

 příležitost osobního rozvoje pro každého - moţnost učit se, získávat zkušenosti 

a odborně růst musí být nabídnuta všem členům organizace, ne jen vyvoleným.  

Nabízí se však otázka, jaký mají všechny výše uvedené charakteristiky dopad na 

chování se organizace v praxi. Je velmi důleţité, aby organizace, která se vydá cestou této 

koncepce, předem věděla, jakým způsobem napomůţe její přeměna na učící se organizaci ke 

zvýšení funkčnosti, efektivnosti a ziskovosti na daném trhu určitého odvětví. Všechny 

principy totiţ musí fungovat v naprosté spojitosti, jen potom můţe vzniknout synergický 

efekt. U obecných charakteristik, které uvádí Tichá (viz výše) by mělo být v organizaci 

zajištěno jejich procesní aplikování a především fungování, takové poznatky však jiţ autorka 

nenabízí. 

V zahraniční literatuře dává podobná doporučení – Rosengarten, který ve svých 

výzkumech (1999) vycházel z 10 základních charakteristik učících se organizací, podle 

kterých lze organizace poměřovat s ideálem. 

 Team Work and Team Learning / Týmová práce a týmové učení;  

 Free Vertical and Horizontal Flow of Information / Volné vertikální a horizontální 

toky informací;  
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 Education and Training of the Whole Workforce / Vzdělávání a trénink všech 

pracovních sil;  

 Systemic Thinking and Mental Models / Systémové myšlení a mentální modely;  

 Learning Reward System for Employees / Systém odměňování učení 

zaměstnanců;  

 Continuous Improvement of Work / Neustálé zdokonalování práce;  

 Learning Laboratories and Constant Experimentation / Výukové laboratoře a 

neustálé experimentování;  

 Decentral Hierarchies and Participative Management / Decentralizovaná 

hierarchie a participativní management;  

 Flexibility of Organization Strategy and Employees / Flexibilita strategie 

organizace a zaměstnanců;  

 Supportive Corporate Learning Culture / Kultura podporující organizační učení.  

Tyto základní charakteristiky doplňuje ještě o:  

o Continuous Improvement Systems / Systémy průběţného zlepšování.  

Vzájemné vztahy uvedených charakteristik jsou znázorněny na obrázku č. 3-6. Mnoho 

dalších autorů uvádí podobné, ale i jiné charakteristiky učící se organizace. Ve velké většině 

z nich se však objevují termíny, jako jsou: podpora učení se, proaktivní kultura, týmová práce, 

rozvoj lidského potenciálu, systémový přístup, sdílená a jasná vize. Vysoká výkonnost závisí 

hlavně na lidech v organizaci. Správné řídící principy, systémy a postupy hrají velmi 

důleţitou roli, ale schopnosti vytvářející konkurenční výhodu jsou v lidech – jsou to jejich 

dovednosti, disciplína, motivace, schopnost řešit problémy a učit se. Umoţňuje, aby se 

organizace odlišila od jiných takovými způsoby, které mohou konkurenti jen velmi nesnadno 

napodobit (Hayes, Wheelwright, 1993). 
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Obr. 3-6 Vzájemné závislosti charakteristik učící se organizace (Rosengarten, 1999) 

V knize věnované firmě Toyota (Liker, 2007), která je povaţována za jednoho 

z nejlepších zástupců, kteří přijali koncepci učící se organizace, můţeme najít, ţe 

přizpůsobivost, inovace a flexibilita srazily starý podnikatelský přístup z jeho výsluní a staly 

se nezbytnými podmínkami přeţití a poznávacími znameními úspěšného podniku. Udrţet 

takové organizační chování vyţaduje jednu zásadní vlastnost: schopnost učit se (obr. 3-7). 

Fakticky tou největší poklonou, kterou můţeme v dnešním podnikatelském prostředí 

nějakému podniku sloţit, je to, ţe jej označíme za opravdovou „učící se organizaci“.  

Obr. 3-7 Zvyšování hodnoty organizace (Liker, 2007)  
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3.5 Obsahová analýza klíčových slov pojmů týkajících se učící se 

organizace 

Pro účely specifikace zaměření své dizertační práce se jeví jako vhodné vyuţít metody 

obsahové analýzy a to při hledání nejčastěji zmiňovaných důleţitých prvků v definicích a 

popisech koncepce učící se organizace jednotlivých jak českých, tak zahraničních autorů. 

Tento vědecký nástroj doporučuje Krippendorf (2004) jako výzkumnou metodu, která nabízí 

nové pohledy a zvyšuje výzkumníkovo pochopení určitých jevů nebo informačně praktických 

opatření. 

Obsahová analýza představuje jeden z nejčastěji pouţívaných přístupů k analýze 

různých textů, dokumentů a sdělení. Širokého uplatnění se jí dostává v oblasti výzkumu 

masové komunikace. Původní, jednoznačně kvalitativní zaměření obsahové analýzy bylo 

pozitivně orientovanou sociologií a sociální psychologií změněno. Snahu o důkladné 

porozumění a interpretaci konkrétního textu vystřídalo hledání obecných charakteristik a 

prvků vlastních různým textům. (Pavlica, 2000) Západní sociologií je obsahová analýza 

rozpracována k objektivnímu, systematickému a kvantitativnímu popisu postojů autora textu 

k různým důleţitým otázkám, bez ohledu na to, jakými prostředky byl obsah vyjádřen. 

Kvantifikace jevů se touto technikou provádí tak, ţe se určuje frekvence určitých tendencí, 

výroků, motivací apod. (Kahuda, 1965).  Data, která mají být analyzována, obsahují i 

materiály, mající význam z hlediska podnikatelského výzkumu: knihy, kapitoly, historické 

dokumenty, projevy, rozhovory, reklamy, propagační broţury, skupinové interakce, paragrafy 

a slova (Cooper, Emory, 1995). Je potřeba si uvědomit, ţe obsahová analýza jako výzkumná 

metoda nevytváří pouze popis jevů, které se vyskytly. Jak říká Greener (2003): „Každá 

výzkumná studie, ať induktivní, nebo deduktivní, která se zavazuje k akademickým účelům, 

bude vždy vyžadovat přezkoumání příslušné literatury. A to nejen popisem toho, co již bylo 

řečeno, ale kritickým zhodnocením.“. Je třeba však pamatovat jak uvádí Neuendorf (2002), ţe 

termín obsahová analýza se nevztahuje na všechny vyšetření obsahu zpráv, ovšem pouze na 

ty, které splňují přísnou definici. V tabulce 3-2 jsou autoři jednotlivých definic a popisů učící 

se organizace seřazeni chronologicky, dle biografie z níţ je citováno. 
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Tab. 3-2 Srovnání ideové struktury koncepcí učící se organizace na základě obsahové analýzy klíčových pojmů 

 

 
Pedler 

1989  

Senge 

1990 

Garvin 

1993 

Kandola, 

Fullerton 

1994 

 
Leon, Wick 

1995 

Prokopenko, 

Kubr 

1996 

Melichar 

1998 

Stephen J. 

Gerras 

2002 

Robert B. 

Flowers 

2003 

proaktivní klima        proaktivita aktivita 
aktivní 

kultura 
    

rozvoj lidských 

zdrojů 

osobní 

dokonalost 
      lidský potenciál   

rozvoj 

předpokladů 
 

šíření kultury učení   kultura učení kultura učení         učení se 

přeměna               

  vize  vize  jasná vize  vize    

    přenos znalostí    šíření informací  
sdílení 

znalostí 
   

        měřitelnost       

  týmy  
týmová 

práce 
   týmy týmy tým  

  
mentální 

modely 
           

  
systémové 

myšlení 

systémový 

přístup 
       

organizační 

myšlení 
systematičnost 

    zkušenosti           zkušenosti 

    experimentování         

nové 

způsoby 

myšlení 

 

      vzdělávání          

      motivace           

                 výkon 
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Koncepce učící se organizace z pohledu autora této práce představuje určitý stav 

adaptace organizačních procesů, ke kterým můţe docházet inovačními podněty, vnitřními i 

vnějšími vlivy podnikatelského prostředí, legislativními úpravami, ale také při stanovování 

strategických cílů organizace, naplňování firemní vize a obměnou vedoucích pracovníků. 

Tento proces adaptace nepovaţuje za jakési pokorné přijímání změn, nýbrţ povaţuje za 

důleţité jejich aktivní dotváření jak ze strany zainteresovaných pracovníků, tak i s myšlenkou 

dalšího směřování v oblasti podnikových cílů a zejména osobního rozvoje zaměstnanců. Ten 

dle autora sehrává klíčovou roli v koncepci učící se organizace. Do rozvoje pracovníků 

vstupuje firemní vzdělávání, kdy je nutné nejen vhodně volit vzdělávací aktivity, ale také se 

při této činnosti chovat efektivně. Tedy snaţit se zajistit, aby nabývané znalosti a dovednosti 

byly voleny s ohledem k řešení problémů, inovační aktivitě, budoucím cílům, ale také byla 

zpětnou vazbou zajištěna jejich míra vyuţití, kvantifikovány přínosy těchto nových znalostí, 

měřen efekt vynaloţených prostředků.  Správně rozvíjený zaměstnanec ví nejen, kam směřuje 

firma, ale také on sám. Napomáhá tak budovat prostředí vhodné ke sdílení znalostí, týmové 

spolupráci a systémovému přístupu řešení úkolů. Nové znalosti a dovednosti, které přicházejí 

s kaţdou vzdělávací aktivitou, by podle vhodnosti a měly být také dále předávány ostatním 

zaměstnancům, nejen ţe se takto zajistí „levná“ forma vzdělávání ostatních, ale také dochází i 

k neformálnímu učení, a při těchto procesech nejčastěji můţe dojít i novým inovativním 

nápadům. Je také ţádoucí, aby znalosti byly shromaţďovány do určité znalostní databanky, 

podle charakteru. Můţe to být formou databáze, knihovny, shromaţďování postupů řešení, 

zápisy, zvolené metody. Takto vytvořené portfolio znalostní můţe výrazných způsobem sníţit 

náklady při opakování se problému, a přinést úsporu času při jejich hledání a zajištění, pokud 

odejde jejich nositel/pracovník. Podrobněji se vzděláváním, znalostmi, intelektuálním 

kapitálem zabývá kapitola 4 této práci. V organizaci, kde je takto zajištěno nejen získávání, 

ale i ukládání a ověřování znalostí a dovednosti zaměstnanců, dochází k výraznému nárůstu 

lidského kapitálu organizace, který dnes obecně představuje hlavní konkurenční výhodu, a 

často měřítko moţného úspěchu firmy. 

Z obsahové analýzy ideových koncepcí učící se organizace vidíme, ţe většina autorů 

píšících o učící se organizaci, a to ať uţ českých či zahraničních, pouţívá velmi podobné 

názvosloví, jímţ vyjadřuje základní stavební kameny, na kterých by měla organizace, 

vycházející z tohoto konceptu, stát. Pokud bychom měli na základě četností uvedených slov a 

slovních spojení vyjádřit průnik, jakousi podstatu, na níţ se shoduje většina autorů ve svých 

definicích, zjistili bychom, ţe základními pilíři učící se organizace by měla být: 
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 proaktivní kultura,  

 podpora učení se, 

 rozvoj lidského potenciálu vedoucí k osobní dokonalosti, 

 utváření týmů a týmová práce, 

 jasná a sdílená vize, 

 systémový přístup. 

Zde můţeme vidět takřka stejné pilíře, jaké vymezil M. Senge, ve své knize Pátá 

disciplína (podrobněji rozebrané na začátku této kapitoly). Nabízí se tedy otázky, jakými 

cestami dosáhnout určité úrovně zmíněných základních prvků a jak v jaké míře se zlepší 

efektivnější fungování organizačních procesů s dopady do finančních přínosů. Jelikoţ kaţdá 

koruna investovaná do zlepšení fungování se také stává investicí, která by se v ekonomicky 

uvaţujícím subjektu měla v určitém čase zhodnotit. Liker (2007) píše, ţe Toyota se orientuje 

na procesy a vědomě a zcela záměrně vynakládá dlouhodobé investice do systémů lidí, 

technologií a procesů, které spolupracují na poskytování vysoké hodnoty pro zákazníky. 

„Systémy“ nejsou míněny informační systémy, ale pracovní procesy a vhodné postupy, které 

umoţňují dosáhnout splnění úkolu co nejdříve a s co nejmenším vynaloţeným úsilím. 

Myšlenkový přístup firmy Toyota a její zkušenost podporují přesvědčení, ţe kdyţ se soustředí 

na proces sám a na jeho neustálé zlepšování, dosáhne i ţádoucích finančních výsledků. 

Učení je kontinuální, strategický proces, který musí být integrován do všech 

pracovních procesů. Pracovníci by měli mít neomezený přístup ke zdrojům informací (tzv. 

open book management), které jsou pro úspěch organizace rozhodující. Vysoká výkonnost 

závisí hlavně na lidech v organizaci. Správné řídící principy, systémy a postupy hrají velmi 

důleţitou roli, ale schopnosti vytvářející konkurenční výhodu jsou v lidech – jsou to jejich 

dovednosti, disciplína, motivace, schopnost řešit problémy a učit se. Umoţňuje, aby se 

organizace odlišila od jiných takovými způsoby, které mohou konkurenti jen velmi nesnadno 

napodobit (Hayes, Wheelwright, 1993). Výsledky učení v organizaci zcela jistě musí přispívat 

k rozvoji znalostí, schopností a dovedností zaloţených na zdrojích. Investice do lidí je 

nezbytná pro tvorbu intelektuálního kapitálu a moţnosti sdílení znalostí. Jak uvedli Ehrenberg 

a Smith (Armstrong, 2005), teorie lidského kapitálu říká: „Znalosti a dovednosti, které má 

pracovník a které jsou produktem vzdělávání – včetně odborného vzdělávání, které přináší 

zkušenost a praxe – vytvářejí produktivní kapitál.“ 
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Charakteristika a přínosy učící se organizace nejlépe vyniknou vzájemným srovnáním 

klasického vzdělávacího přístupu a přístupu učící se organizace, jak jej znázorňuje obr. 3-8. 

Následující komparace sleduje čtyři hlediska. 

Hledisko pracovníka - při klasickém přístupu je pracovník objektem vzdělávání a 

z toho vyplývá jeho jistá pasivita. Je vysílán na školení, za vzdělání odpovídá jeho nadřízený 

a vzdělávací aktivity organizuje, zajišťuje a kontroluje organizace. Aktivity jsou většinou 

organizovány jako hromadné a pracovník většinou není nucen k velké aktivitě: je pasivním 

příjemcem. V učící se organizaci je snaha vytvořit takovou situaci, aby se pracovník stal 

subjektem vzdělávání, tj. vyţaduje se jeho aktivita a všechny procesy učení jsou součástí 

plánování jeho kariéry. Zvyšování kvalifikace je individuální, vzdělávací aktivity jsou 

napojeny na cíle organizace a je cílevědomě vytvářeno a podporováno povědomí 

permanentního vlastního sebevzdělávání. 

Průběh vzdělávání - při klasickém průběhu je vzdělávání časově vymezeno. Je 

stanovena doba, v jejímţ průběhu budou učící se procesy probíhat. Jde víceméně o nárazové 

akce definované filozofií výuka „podle potřeby“. Při konceptu učící se organizace je důleţité 

vytvoření atmosféry permanentního vzdělávání vázaného na individuální plán rozvoje 

kaţdého jednotlivce, které je svázáno s cíli organizace a respektuje i cíle jednotlivce. 

Přístup ke vzdělávání - klasický přístup zpravidla vyţaduje vytrţení jednotlivce jednou 

za čas z pracovních úkolů za účelem „proškolení“ v určitých aktivitách. Vzdělávání se v učící 

se organizaci se odehrává co nejblíţe samotné práci a velmi často se stává přímo její součástí 

jako naprostá nezbytnost. Klasický přístup vytváří jasné hranice mezi interním a externím 

vzděláváním, zatímco v učící se organizaci pracují týmy lektorů sloţené podle potřeby 

z internistů i externistů a řešící konkrétní problémy dané organizace. 

Vzdělávací metody - klasický přístup preferuje spíše standardizaci vzdělávání a 

vzdělávací metody jsou zaměřeny na získávání stejné úrovně znalostí, neboť jednotlivé kurzy 

jsou pořádány zejména nárazově a počítají s hromadnou účastí. Koncept učící se organizace 

klade důraz na multimediálnost a diferenciaci, kdy se vyuţívají různé metody učení podle 

individuálních potřeb pracovníků. Je zdůrazňován špičkový výkon, který inspiruje ostatní. 

Jsou preferovány individuální metody, např. koučování a mentoring, které jsou zaloţeny na 

dlouhodobé interakci dvou lidí a jsou vyuţívány především k rozvoji osobnostního, 

profesionálního a kariérového potenciálu jedince. 
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Obr. 3-8 Klasický přístup vs. učící se organizace (Hroník, 2007) 

Pracovník jako objekt  

vzdělávání 

Je vzděláván v …, vzhledem k dané funkci 
musí absolvovat… Za jeho rozvoj odpovídá 

manaţer, lektor apod. Velký důraz se klade na 
„správnou“ identifikaci vzdělávacích potřeb 

vzhledem k současné či plánované pozici. 

Vzdělávání je více časově 

ohraničené od-do 

Velmi obvyklými jsou dvoudenní školení pátek 
– sobota. Ale také můţe jít o jednodenní či 

kratší, od nichţ se očekává podstatná změna. 

Vzdělávání se odehrává mimo 

chod firmy 

Na jedné straně umoţňuje odpoutání se od 
operativních úkolů a ohlédnutí se, na straně 

druhé je takové „vytrţení“ moţné jen 

jednou za čas (čtvrtroku, půlroku). 

Jasné hranice mezi interním a 

externím vzděláváním 

Je přesně definováno, které oblasti školí 
interní lektoři a které externí. Externí lektoři 
nebo vzdělávací firmy jsou pojímány jako 

expertní skupiny. Vzdělávání programy jsou 
dodávány „na klíč“. Vzdělávací firma připraví 

program podle poţadavků zadavatele. 

Důraz na nácvik  

a standardizaci 

Nácvik je upřednostňován před jinými 
metodami vzdělávání. Snahou je, aby co 

největší počet zaměstnanců byl ve znalostech 

a dovednostech na stejné úrovni. Pak je cílem 
tuto úroveň postupně zvyšovat. Cílem je druhé 

„dotlačit“. 

Pracovník jako subjekt  

rozvoje 

Nejpodstatnějším rysem je bezbariérový  
a individuální přístup. Pracovník si sám 

plánuje osobní a profesionální rozvoj. 
Odpovídá za svůj rozvoj. Kaţdý má stejnou 

příleţitost. 

Vytvoření atmosféry 

permanentního rozvoje, vzdělávání 

Vzdělávání neprobíhá jen na školení, 
důleţitější je mezidobí, ve kterém probíhá 
sdílení zkušeností, supervize, samostudium 

apod. Ze širšího úhlu pohledu se jedná  

o celoţivotní vzdělávání. 

Klasický přístup Učící se organizace 

Rozvoj a vzdělávání se odehrává 

co nejblíţe samotné práci 

Nejčastěji má podobu on-the-job tréninku 
nebo supervize a jiné formy zpětné vazby, 

které na místě poskytují kouči, trenéři  
a kolegové, v menší míře externisté. Externisté 

jsou však více vtahování do dění ve firmě. 

Tým lektorů sloţený z internistů 

a externistů 

Hranice mezi vlastní firmou a poradenskou  
a vzdělávací firmou jsou poskytnuty. 

Lektorskou dvojici tvoří interní a externí 
lektor, program také vznikal společně. Také je 

zde institut mentora a interního kouče. 

Důraz na multimediálnost a 

diferencializaci 

Zde je myšlena multimediálnost ve vlastním slova 
smyslu vycházet co nejvíce vstříc různým stylům 

učení. Oproti důrazu na standardní výkony je zde spíše 

„zdůrazňován špičkový výkon, který inspiruje. Cílem 
je druhé „přitáhnout“. Dobrým bude přidáno  

a slabším ještě ubráno. Je zde více diferencujících 

prvků. 
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4   Vzdělávání a učení v organizaci 

Cílem této kapitoly je seznámení s jednotlivými aspekty firemního vzdělávání, učení 

se a moderními přístupy k této problematice. Jaké moţnosti jednotlivec a organizace 

z hlediska učení se má. Firemní vzdělávání patří dnes k rozhodujícímu prvku na vahách 

budoucího úspěchu, či neúspěchu. Vyvstává však potřeba nejen své zaměstnance dále 

vzdělávat a zvyšovat jejich znalostní potenciál, a tím i intelektuální kapitál organizace, ale 

ptát se také, zda prostředky vynaloţené na takovouto investici, byly vyuţity efektivně a 

přinesly očekávaný přínos.  

4.1 Teorie učení 

Nejdříve je třeba si říci, jak lze učení definovat, Plháková (2005) definuje učení jako: 

„Veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem ţivotních zkušeností“.  

Hroník (2007) uvádí, ţe učení lze definovat jako rozvoj, který vede k přetrvávající a 

efektivní změně v duševní činnosti a konání. Zahrnuje tedy nejenom vědění, ale i konání. 

Učení je úsilí o dosaţení změny, jeţ má nastolit novou rovnováhu, která je však nemoţná 

nebo trvale neudrţitelná. Nelze se neučit. Kdo se neučí, není. Jde spíše o to, jestli se učíme 

dostatečně rychle. Člověk nebo firma, která zaostává v učení se, upadá. Pro Likera (2007) 

zkoumajícího principy učení se v uznávané celosvětové organizaci Toyota „učit se“ spíše 

znamená stavět na vlastní minulosti a přírůstkovým způsobem postupovat vpřed a nevracet se 

na začátek, při kaţdém novém projektu s novými lidmi objevovat kolo. 

Druhy učení – v zásadě můţeme rozlišit dva druhy učení: spontánní a záměrné 

(organizované). Jedno vytváří příleţitost pro druhé. Lze však také konstatovat, ţe pozornost je 

soustředěna především na organizované učení se, které je reprezentované vzděláváním. Jak 

však spontánní učení rozšiřuje naše obzory, dáváme mu směr, zaměření organizovaným 

učením. I v práci se řadě podstatných věcí učíme spontánně. Při koncipování rozvoje ve firmě 

se tedy orientujeme nejen na organizované učení. Potřebujeme počítat i s implicitním učením, 

které bude mít významnou roli například při „kolečku“ job station. 

Empirické výzkumy prokázaly, jak uvádí např. Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, (2005), 

ţe si člověk zapamatuje: 

10% z toho, co čte, 

20% z toho, co slyší, 
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30% z toho, co vidí, 

50% z toho, co vidí a slyší, 

70% z toho, co sám říká, 

90% z toho, co sám říká a dělá. 

Hodnota této statistiky spočívá ve zdůraznění role aktivního zapojení (tzv. akční 

učení) na míru zapamatování. Vztah mezi úrovní motivace a výkonem bývá nejčastěji 

zobrazován pomocí tzv. Yerkes-Dodsonova zákona a označován jako obrácená U-křivka 

(viz obr. 4-1). Na obrázku je vyjádřena závislost mezi intenzitou výkonu a úrovní podnícení 

(motivace). Při nízké úrovni podnícení je i úroveň výkonu nízká. S růstem podnícení se 

zvyšuje i intenzita výkonu, ale pouze do okamţiku, kdy motivovanost člověka přesáhne 

určitou hranici, poté se intenzita výkonu sniţuje.  Aktivační optimum, tedy úroveň zatíţení a 

úzkosti je odlišné pro různé formy činností. Hroník (2007) vyvozuje, ţe vyšší úzkost pomáhá 

při jednodušších rutinních úkonech, a naopak pro nové, sloţité a tvůrčí úkoly je aktivačním 

optimem nízká hladina úzkosti, zatímco střední úroveň uţ působí destruktivně. Nakonečný 

(1992) vysvětluje Yerkes_Dodsonův zákon podobně a mluví o optimální úrovni motivace. 

Pro kaţdý úkol pracovníka tedy existuje určitá optimální úroveň motivace. Tato úroveň se liší 

hlavně podle  náročnosti úkolů. Pro náročnější úkoly je optimálnější niţší úroveň motivace a 

naopak pro úkoly snadnější je motivovanost vysoká. 

 

Obr. 4-1 Yerkes-Dodsonův zákon (Clark, 2011) 
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Hroník (2007) uvádí patrný rozdíl rozpoznatelný při vzdělávací aktivitě, která je 

zaměřena na osvojení si principu, a při vzdělávací aktivitě, která je zaměřena na nácvik 

standardu pomocí několikerého opakování. Při jakémkoliv zpomalování růstu znalostí a 

dovedností, je povaţováno za potřebné lidem vytvářet podmínky vhodné k integraci 

naučeného a přejít posléze na vyšší úroveň. 

Mezi základní pojmy, které jsou často zaměňovány, patří učení se, rozvoj a 

vzdělávání.  

 Učení se – jedná se o proces změny, kdy se učíme organizovaně, i spontánně 

(nemusíme o tom vědomě vědět). Učení se zahrnuje více neţ rozvoj a vzdělávání. 

Nutno zde podotknout, ţe učící se organizace neznamená, ţe je tam vyšší míra 

vzdělávacích aktivit. 

 Rozvoj – pokud pomocí učení dosáhneme ţádoucí změny. Obsahuje záměr, který 

je ohraničen pomocí jednotlivých částí rozvojových programů. 

 Vzdělávání – je to jeden ze způsobů učení. Je charakterizováno jako 

institucializovaný a organizovaný způsob učení. Vzdělávací aktivity mají svůj 

začátek i konec, jsou tedy ohraničené. Snaţíme se proto postupovat systematicky. 

Teorie učení probíhajícího v organizaci je o tom, jak se lidé v organizacích učí. Učení 

probíhající v organizaci se týká vytváření nových znalostí nebo úhlů pohledů, které jsou 

schopny ovlivňovat chování. Zkoumá, jakým způsobem lze v těchto souvislostech učení 

probíhající u jednotlivců i v týmech přeměnit na zdroj organizace a jak je tudíţ propojeno 

s procesem řízení znalostí. Strategie vzdělávání se týká dlouhodobého pohledu na potřebu 

organizace v oblasti dovedností, znalostí a schopností jejích pracovníků. Filosofie vzdělávání 

zdůrazňuje, ţe vzdělávání a rozvoj by měly být integrální součástí procesu řízení (Armstrong, 

2005). Předpokladem pro efektivní rozvoj lidského potenciálu organizace je stejně jako u 

většiny procesů v organizaci nalezení rovnováhy mezi třemi kritérii, jeţ tvoří vrcholy 

pomyslného logického trojúhelníku. Tato kriteria jsou kvalita, čas a náklady. Učení na 

úrovních organizace by mělo mít jako hlavní cíl získat pro organizaci takové předpoklady, 

které jsou potřeba ke zvládnutí stanovených úkolů a dále okolností, které vyplývají z vnějšího 

prostředí a kterým je třeba se přizpůsobit. Hroník (2007) uvádí nutnost fungování organizace 

jako otevřeného dynamického systému, který je otevřený vnějším a vnitřním podnětům. 

Funguje jako bezbariérové prostředí, které smazává hranice typu „my a oni“. 
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Nedirektivní vzdělávání zastupuje v personalistických teoriích přístup Carla 

Rogerse, který se zajímá o dynamiku proměny osobnosti a obhajuje jejich pozitivní 

směřování. Za nejvyšší autoritu povaţuje zkušenost. Folwarczná (2010) uvádí principy učení 

podle Rogerse. Jsou zaměřeny především na osobní angaţovanost a iniciativu jedince. Učení 

proměňuje chování jedince a jeho hodnocení tím závisí na jedinci samotném. Lidské bytosti 

mají přirozenou schopnost se učit a vnímají důleţitost poznatků, které mohou takto získat. 

K jejich pochopení dochází při vykonávání činností zvláště tehdy, pokud nese jedinec také 

část odpovědnosti. Proces učení je maximalizován, kdyţ jedinec dokáţe formulovat vlastní 

problémy, být otevřený vlastním zkušenostem a integrovat do sebe proces změny. Rozsah 

vlivu jedince v rámci jeho pracovního místa studoval řadu let Demming. Výsledky jeho 

výzkumů ukázaly, ţe 85 % osobního vlivu je pohlceno strukturou, procedurami a systémem. 

Zbývá tedy pouze 15 % vlivu k prosazení změny. Je tedy nutné najít správný čas a správnou 

osobu, kterou je třeba ovlivnit k provedení změny. 

Z teorií a poznatků Rogerse vychází „učení se akcí“, propagované Revansem. Je 

metodou napomáhající manaţerům v rozvíjení jejich schopností tím, ţe je vystavuje 

skutečným problémům. Musejí tyto problémy analyzovat, formulovat doporučení a poté – 

místo aby se spokojili se zprávou či hlášením – podniknout příslušné kroky, k zabránění 

opakování se daného problému. Revans kladl důraz na učení se z reálné praxe. Armstrong 

(2002) popisuje šest Revansových předpokladů akčního učení: 

 zkušení manaţeři jsou velmi zvědaví na to, jak pracují jiní manaţeři; 

 neučíme se tolik, jsme-li motivováni k učení, jako v případě, jsme-li motivováni 

k učení něčeho konkrétního; 

 poznávání sama sebe, jestliţe má tendenci měnit naši představu o nás samotných, 

nás ohroţuje a máme k němu odpor. Je však moţné sníţit vnější hrozbu na 

úroveň, která uţ nebude překáţkou pro poznávání sama sebe; 

 lidé se učí pouze, kdyţ něco dělají, a učí se tím více, čím daný úkol povaţují za 

odpovědnější; 

 učení je hlubší, pokud je do něj zapojena celá osoba – myšlení, hodnoty, tělo, 

emoce; 

 učící se osoba ví lépe neţ kdokoliv jiný, co se naučila. Nikdo jiný nemá takovou 

moţnost to zjistit. 
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V České republice není metoda „učení se akcí“ příliš rozšířena. Folwarczná (2010) 

upozorňuje na zahraniční zkušenosti s touto metodou, které vykazují význačný nárůst 

produktivity jednotlivců, týmů i celých organizací. Jedná se tedy o velmi efektivní metodu, a 

vzhledem ke skutečnosti, kdy celosvětové trendy ve vzdělávání a rozvoji manaţerů přinášejí 

odklon od metod vzdělávání mimo pracoviště směrem ke vzdělávání na pracovišti. Můţeme 

očekávat v blízkém časovém horizontu rozšíření těchto metod i v podmínkách ČR.   

Velmi důleţitou součástí kaţdého systému řízení, nejen v učících se organizacích, by 

měla být zpětná vazba, díky níţ jsme schopni zjistit, zda naše rozhodnutí či chování má 

takový účinek, abychom mohli říci, co funguje a co je třeba ještě vylepšit. Di Kamp (2000) 

uvádí, ţe informace mají pro efektivní práci rozhodující význam. Kdyţ budete zlepšovat 

způsoby, jak vyuţíváte informace, budete zároveň vytvářet pravidla pro předávání a vyuţívání 

informací v celém vašem týmu“. Podniky vynakládají spoustu času a peněz na získání zpětné 

vazby od zákazníků a uţivatelů svých výrobků a sluţeb, ale zpravidla mnohem méně času a 

peněz věnují získání zpětné vazby od vlastních zaměstnanců. Hampl (2009) deklaruje 

důleţitost zaměstnanců, kdy jsou to právě oni, kdo rozhoduje o tom, jak kvalitní výrobky a 

sluţby se k zákazníkům dostanou. Právě v horších časech je potřeba znát názory a nápady 

zaměstnanců největší. Taková znalost můţe totiţ být účinnou pomocí a cestou ke zlepšení 

podnikatelské situace.  

Je to právě orientace dynamiky rozvoje komponentu „pracovníci“ k systematickému 

„učení se“, která zakládá její strategický rozvoj a je klíčem pro rozvojové síly personální 

strategie organizace (Vodáček, Vodáčková, 2009) Zavedením koncepce učící se organizace 

lze očekávat přínosy z projektového řízení: 

 návratné investice do lidí; 

 stanovení osobních cílů; 

 hodnocení dosaţených výsledků; 

 plán osobního rozvoje; 

 uplatnění způsobilosti; 

 řízení výkonu v závislosti na rozvoji způsobilostí; 

 zhodnocení lidského kapitálu a jeho soustavné zdokonalování; 

 lepší produktivita, výkonnost a efektivnost. 
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4.2 Vzdělávání zaměstnanců a jeho význam 

Uţ je tomu dávno, kdy člověk po celou dobu své ekonomické aktivity si vystačil 

v podstatě s tím, co se naučil během přípravy na své povolání. V moderní společnosti se 

poţadavky na znalosti a dovednosti člověka neustále mění, a aby mohl člověk fungovat jako 

pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále rozšiřovat a 

prohlubovat. Vzdělávání znamená investovat do lidského potenciálu za účelem dosaţení 

lepšího výkonu a lepšího vyuţívání schopností. Díky tomuto procesu by mělo docházet 

k naplnění organizačních cílů a strategických záměrů. 

Investovat do lidí za účelem dosaţení jejich lepšího výkonu a lepšího vyuţívání jejich 

schopností, tak je dnes chápáno vzdělávání. Ovšem nemělo by to být investování bez zpětné 

vazby. V dnešní době si firmy aţ příliš zvykly hodnotit úroveň vzdělávání svých zaměstnanců 

dle vykázané částky, která za tímto účelem byla vynaloţena. Rozvoj způsobilosti zaměstnance 

je však nepřetrţitý proces poskytování příleţitostí ke vzdělávání a osobnímu rozvoji 

směřujícímu k rozšíření znalostí a k rozvoji dovedností zaměstnance.  A díky tomuto procesu 

by mělo dojít k naplnění organizačních cílů. Napomoci by k tomu měli správní lidé se 

správnými znalostmi na správných místech. V moderním podniku patří vzdělávání, 

systematické hledání nových příleţitostí kombinované se schopností racionálního 

rozhodování, tvořivost a nadšení lidí k reálným předpokladům pro úspěšné dosaţení 

vytyčených cílů a také k tomu, aby organizace v nelehkých konkurenčních podmínkách 

úspěšně obstála. Je proto pro organizaci nutností přemýšlet o tom, jak přispívá vzdělávání k 

naplňování dlouhodobých podnikatelských cílů a pruţně reagovat na všechny změny vnějšího 

i vnitřního prostředí a podmínek.  

Vzdělávání zaměstnanců je velmi důleţité, zejména v oblasti managementu jakosti. 

Většina současných absolventů středních a vysokých škol má znalosti právě v oblasti 

managementu jakosti malé, většinou však ţádné. Naprostá většina studijních oborů na 

zmíněných školách totiţ dodnes neposkytuje svým absolventům v tomto směru ţádné hlubší 

poznatky. Vedení organizace je pak postaveno před problém, jak zajistit potřebné vzdělání.  

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců se řídí ekonomickými a personálními potřebami 

organizace. V mnohých našich organizacích je vzdělávání povaţováno jen za nutné výdaje. 

Organizace, kterým se ekonomicky dobře daří, jsou ochotny vynakládat na vzdělávání velké 

finanční částky. V případě, ţe se však některá organizace dostane do finančních problémů, je 

to jedna z prvních oblastí, kde dochází k redukci finančních prostředků. Vzdělávání by 
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nemělo být povaţováno za nutný výdaj, ale za investici. Neboť výdaje na vzdělávání, výcvik 

a rozvoj zaměstnanců lze povaţovat za účelně vynaloţené investice, přinášející významné 

výsledky v podobě zvýšení výkonu podniku a zisku. Investice do rozvoje způsobilosti 

zaměstnanců mají stejný význam jako investice do strojů a zařízení. V silné konkurenci lze 

dosáhnout konkurenční výhody pomocí vyšší kvality lidí zaměstnaných v organizaci. 

Nedostatek způsobilých zaměstnanců můţe ohrozit budoucí prosperitu organizace. 

(Armstrong, 1999) Dle Mikoláše (2005) je třeba tento potenciál chápat jako rozdíl mezi tím, 

co existuje, a stavem, který můţe, má nebo musí nastat. 

Na vzdělávání se nelze dívat pouze jako na krátké, izolované vzdělávací akce 

poskytované zaměstnancům v různých okamţicích jejich kariéry. Vzdělávání je nepřetrţitý 

proces vycházející ze zásad podnikové politiky vzdělávání, který sleduje cíle podnikové 

strategie. Ve vybrané literatuře a v normě ISO 10015 je znázorněn jako čtyřfázový cyklus: 

1) Identifikace potřeby vzdělávání.  

Vzdělávání musí mít nějaký důvod. Tento důvod lze definovat pouze tehdy, jestliţe 

jsou systematicky rozpoznávány a analyzovány potřeby vzdělávání u jednotlivců, 

skupin i celé organizace.  Důvody pro vzdělávání mohou být různé. Mezi 

nejvýznamnější patří: 

 získané výsledky z hodnocení způsobilosti zaměstnanců, 

 rozhodnutí organizace pouţívat koncepci TQM a filozofii neustálého 

zlepšování, 

 vznik nové pracovní funkce, 

 zavádění nových technologií a zařízení, 

 pravidelné vzdělávání a školení, které je vyţadováno předpisy, 

porovnání úrovně znalostí s konkurencí (benchmarking), a další. (Armstrong, 

1999 a Koubek, 1995) 

2) Plánování vzdělávání a jeho programu. 

 Za vypracování celkového plánu vzdělávání organizace a jeho plnění je většinou 

odpovědný personální útvar, který spolupracuje s jednotlivými vedoucími pracovníky. 

Personální úsek také zjišťuje neshody a navrhuje nápravná opatření týkající se procesu 

vzdělávání. Při sestavování plánu vzdělávání se vychází z plánů osobního rozvoje 

jednotlivých zaměstnanců. 
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3) Realizace vzdělávací aktivity. 

4)  Vyhodnocení výsledku vzdělávání.  

Tento cyklus popisují také Vodák a Kucharčíková (2007) viz Obr. 4-2. Efektivně 

realizované podnikové vzdělávání představuje dlouhodobý cyklus, jehoţ výhodou je 

propracované systematické vzdělávání pracovníků, díky němuţ by měly být vykazovány lepší 

výsledky. Toto je také jedním ze základních úkolů systému podnikového vzdělávání. Příprava 

zaměstnanců takovým způsobem, aby došlo ke zvýšení jejich schopnosti přispívat k dosaţení 

stanovených cílů, tím také k naplňování podnikové strategie a v neposlední řadě prosperitě 

podniku. 

Obr. 4-2 Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců  

(vlastní zpracování, Vodák, Kucharčíková, 2007, str. 68) 

Plánování vzdělávání - dobře vypracovaný plán podnikového vzdělávání pracovníků 

by měl odpovědět na následující otázky.  

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? 

 Pro koho? (Kolika zaměstnanců se bude týkat?) 

 Jakým způsobem? 

  Kdy? 

Identifikace potřeb, 
definice cílů vzdělávání

Plánování 
vzdělávání

Realizace vzdělávacího 
procesu

Vyhodnocování 
výsledků 

vzdělávání
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  Kde?  

  Kým?  

 Za jakou cenu? 

 Co vzdělání přinese podniku? 

 Co bude jeho výstupem? 

Kdybychom se měli zaměřit na rozvoj způsobilosti manaţerů, pak je potom vhodné se 

věnovat odlišnostem v rozvoji a vzdělávání těchto vedoucích pracovníků, neboť právě tito 

zaměstnanci se významnou měrou podílejí na plnění strategických cílů organizace. Za 

manaţera lze povaţovat zaměstnance, který má rozhodovací pravomoci k ovlivňování chodu 

organizace. Jsou to nejčastěji členové vrcholového vedení, ředitelé divizí, vedoucí 

jednotlivých útvarů a podobně. Schopnost organizace plnit svou podnikovou strategii z 

hlediska rozhodujících faktorů podnikového úspěchu (jakost, inovace, náklady, dodací lhůty 

atd.) závisí do značné míry na schopnostech jednotlivých manaţerů a na jejich ochotě se dále 

rozvíjet. Naprosto nezastupitelnou úlohu hraje při prosazování koncepce TQM do organizace. 

Rozvoj způsobilosti manaţerů probíhá téměř na stejných principech jako u ostatních 

zaměstnanců, ovšem existují zde odlišnosti vyplývající z podstaty hierarchického postavení. 

První odlišností můţe být způsob hodnocení způsobilosti manaţerů, zejména pak členů 

vrcholového vedení. Z důvodu objektivity je vhodné provést hodnocení nezávislou 

organizací. Obvykle ale posuzování způsobilosti jednotlivých členů vrcholového vedení 

provádí vlastníci organizace, popř. představenstvo podle vlastních kriterií. (Prokopenko, 

Kubr, 1996) 

 Při plánování vzdělávacích akcí, zejména pokud jde o určování náplně a délky 

vzdělávání, je vhodné rozdělit zaměstnance podle poţadovaného rozsahu a úrovně znalostí do 

dvou základních skupin: 

1. skupina – zaměstnanci, kteří by měli získané vědomosti a dovednosti (např. v oblasti metod 

a nástrojů pro neustálé zlepšování) uplatnit při své práci, a kteří by měli být 

schopni interpretovat výsledky;  

2. skupina – zaměstnanci, kteří by měli být s danou problematikou seznámeni (aby např.  v 

případě přeřazení na jinou funkci, mohli získané vědomosti uplatňovat při své 

práci).  

Schéma EOQ rozlišuje dokonce tři základní úrovně znalostí: 
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A – zaměstnanec musí vědět, referovat a být schopen popsat; 

B – zaměstnanec musí vědět, být schopen popsat, podat výklad, určit a vypracovat 

metodu; 

C – zaměstnanec musí vědět, být schopen popsat, podat výklad, určit a vypracovat 

metodu, integrovat s dalšími metodami a interpretovat výsledky. (European 

Quality Vision). 

Prakticky existují tři základní druhy vzdělávání:  

1) Základní vzdělávání - toto vzdělávání je povinné pro všechny zaměstnance a 

periodicky se opakuje (nejméně 1 x do roka). Je také poskytováno nově příchozím 

zaměstnancům. Součástí tohoto vzdělávání je např. bezpečnost práce a poţární 

ochrana, seznámení s cíli podniku, základní školení z oblasti managementu 

jakosti, seznámení s novými předpisy a postupy, a další.  

2) Odborné vzdělávání - souvisí bezprostředně s prací zaměstnance a do velké míry 

ovlivňuje jeho způsobilost. Jednotlivé vzdělávací akce nebo školení jsou vţdy 

určeny jen pro vybrané zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců.  

3) Speciální vzdělávání - zdánlivě bezprostředně nesouvisí s vykonávanou prací 

zaměstnance, ale můţe vykonávanou práci podstatně zjednodušit a zkvalitnit. 

Součástí tohoto vzdělávání mohou být např. jazykové kurzy, znalosti metod a 

nástrojů managementu jakosti, práce s počítačem (kancelářské programy, práce s 

internetem), a další. 

Výrazně odlišnější je ale sestavování plánu osobního rozvoje pro jednotlivé manaţery. 

Zde se očekává mnohem větší angaţovanost jednotlivých manaţerů. Manaţeři musí převzít 

hlavní odpovědnost za svůj rozvoj a musí se proto maximálně podílet na sestavování svého 

plánu osobního rozvoje. Mezi základní předpoklady pro úspěšné sestavování plánu osobního 

rozvoje patří: 

 jaké úkoly bude manaţer plnit, musí vědět, co se od něho očekává,  

 manaţer musí vědět, jakým způsobem bude hodnocen jeho výkon. Na základě 

výsledků hodnocení musí být sám schopen posoudit, ve kterých oblastech je třeba 

zlepšit úroveň svých dovedností a znalostí, 

 musí byt ochoten dále rozvíjet své dovednosti, rozšiřovat své znalosti, a svým 

přístupem k svému vzdělávání musí být příkladem zejména pro své podřízené.  
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Metody vzdělávání jak je popisuje např. Armstrong (2005) je moţné rozdělit na: 

 metody vzdělávání při výkonu práce, které se pouţívají v kaţdodenní praxi jako 

součást vzdělávacího programu. Zahrnují demonstrování, koučování, rotaci práce, 

plánované záţitky, mentoring a ostatní aktivity osobního rozvoje, 

 metody vzdělávání mimo pracoviště, pouţívané ve formálních vzdělávacích 

kurzech konaných ve vzdělávacích zařízeních. Zahrnují přednášky, diskuse, 

metodu objevování, případové studie, hraní rolí, simulaci, skupinová cvičení, 

team building, distanční vzdělávání, učení se hrou a semináře. Mohou také 

zahrnovat vzdělávání za účelem osobního rozvoje, jako například neuro-

lingvistické programování, 

 metody pouţívané na pracovišti i mimo pracoviště, zahrnující instruktáţ, otázky a 

odpovědi, učení se akcí, pověření úkolem, projekty, e-learning, interaktivní video. 

Ačkoli na sestavování plánu osobního rozvoje se očekává účast jednotlivých 

manaţerů, i zde má významnou úlohu personální útvar. Jeho úkolem je zejména podporovat 

rozhodnutí manaţerů dále se rozvíjet, navrhovat vhodné způsoby rozvoje, pomáhat při 

zajišťování a zprostředkování vhodných kurzů a stáţí, apod. Základní způsoby rozvoje 

manaţerů jsou: 

 vzdělávání formou interních i externích kurzů, 

 rozvoj pomocí získaných zkušeností (dočasné působení v různých pracovních 

funkcích, účast v projektových týmech, stáţe mimo vlastní organizaci), 

 rozvoj probíhající individuálním způsobem – sebevzdělávání (studium literatury a 

aktivity, které nejsou organizovány organizací). (Armstrong, 1999) 

Podmínkou přeţití a dalšího rozvoje kaţdého podnikatelského subjektu v současné 

době je jeho flexibilita a připravenost na změny. Potřeba přizpůsobování pracovních 

schopností zaměstnanců můţe být, jak uvádí Stýblo (1998) vyvolána těmito vlivy: 

 intenzivním technickým rozvojem přinášejícím nové objevy, rychle měnící se 

technologie a poţadavky trhu na kvalitu a technickou úroveň výrobků či sluţeb; 

 všeobecnými tendencemi k růstu podniků, objemu jejich výroby a neustálému 

obměňování sortimentu výrobků a sluţeb; 
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 rozvojem kooperačních vztahů, potřebou neustálého zdokonalování organizace 

výroby a práce i hospodaření se všemi vstupy výrobního procesu včetně pracovní 

síly; 

 růstem sloţitosti řídících operací v neustále se měnících podmínkách, rozvoji 

informačních technologií. 

Sebevzdělávání je proces rozvoje způsobilosti zaměstnance (manaţera), zaloţený na 

vlastní zodpovědnosti a ochotě se dále rozvíjet. Pojem sebevzdělávání se poprvé objevil v 

osmdesátých létech právě v souvislosti s rozvojem manaţerů. Dnes je to jedna ze základních 

metod manaţerského rozvoje. Jinými slovy, zaměstnanec dobrovolně usiluje o vlastní rozvoj 

zejména ve svém osobním volnu, aby:  

 snáze a efektivněji vykonával svou práci, 

 mohl budovat kariéru, 

 si zvýšil sebedůvěru, 

 získal nové znalosti a dovednosti, apod.  

Sebevzdělávání je přínosem i pro organizaci. Projevuje se zejména ve zvýšené 

produktivitě práce dotyčných zaměstnanců. Úkolem celé organizace je vytvořit vhodné 

podmínky pro rozvoj manaţerů. Sebevzdělávání je také základním kamenem „učící se 

organizace“. (Armstrong, 1999 a Prokopenko, Kubr, 1996) 

Vzdělávání obecně představuje systematický proces modifikace znalostí, dovedností, 

schopností, postojů a chování člověka, směřující k dosaţení efektivního výkonu v určité 

činnosti či okruhu činností tím, ţe se člověk učí pomocí vzdělávacích programů, instruktáţí, 

rozvojových programů a plánovaného získávání zkušeností. Dobře organizovaný systém 

profesního vzdělávání je nejefektivnějším procesem u pracovníků v organizaci. Je cyklem 

vycházejícím ze zásad personální politiky rozvoje, sledujícím cíle strategie rozvoje znalostí a 

dovedností, opírajícím se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální předpoklady 

vzdělávání.  

Systematické vzdělávání pracovníků dle Koubka (1995) má mnoho předností, kterými 

jsou především: soustavné zlepšení kvalifikace, znalostí, dovedností i osobností jednotlivých 

pracovníků; přispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků, 

sluţeb; lépe umoţňuje předvídat důsledky ztrát pracovní doby související se vzděláváním, 

eliminuje důsledky ztrát; zlepšuje vztah pracovníků k organizaci a zvyšuje jejich motivaci; 
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průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají niţší neţ při jiném způsobu 

vzdělávání. Je moţné nalézt spoustu dalších předností, avšak systematické vzdělávání 

pracovníků představuje jeden z nejvýznamnějších a nejefektivnějších nástrojů plnění všech 

hlavních úkolů personální práce. Vedle přímého vlivu na kvalitu fungování firmy jako celku 

má vzdělávání také vliv na osobní motivaci zaměstnanců. Problémem většiny zaměstnavatelů 

zůstává skutečnost, ţe na prostředky vynaloţené na vzdělávání nahlíţejí jako na náklady, 

nikoli jako na investice, které se časem vrátí, uvádí Sýkorová (HN, 2002).  

Gregar (2004) upozorňuje na vhodnost řídit se určitými zákonitostmi vzdělávání při 

volbě metod vzdělávání. Především zmiňuje skutečnost, ţe s vyšší mírou aktivního učení se 

zlepšují i výsledky vzdělávání. Metody je třeba volit tedy tak, aby odpovídaly obsahu 

vzdělávání. Vodák a Kucharčíková (2007) uvádějí na jednoduchém schématu faktory 

ovlivňující volbu vzdělávacích aktivit, viz obrázek 4-3. Upozorňují nejen na lidský faktor, ale 

také na principy učení. Právě tato oblast můţe sehrát klíčovou roli v úspěšnosti celého 

vzdělávacího procesu.  

Obr. 4-3 Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích aktivit  

(vlastní zpracování, Vodák, Kucharčíková, 2007, str. 96) 

Faktory ovlivňující 
volbu vzdělávacích 

aktivit

předmět a obsah

- specifické ožadavky podniku

- interdisciplinární těžkosti

principy učení

- motivace

- aktivní zapojení

- individuální přístup

- zpětná vazba

lidské faktory

- lektoři

- účastníci

- prostředí

časové a materiální 
faktory

- čas

- finance

- vzdělávací zařízení

cíle učení

- vědomosti

- dovednosti

- schopnosti

- postoje a hodnoty
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Pokud v souvislosti s cílem učení vybereme vhodný obsah, jehoţ přínos bude 

z pohledu financí i času i lidskému faktoru úměrný potřebě organizace, ale i vzdělávaných, a 

jednotlivec nebude k tomuto motivován, neproběhne zpětná vazba, kontrola vyuţití aplikace 

nových vědomostí, bude se jednat o zmařený čas a zbytečně vynaloţené finanční prostředky. 

Vědomosti představují dle Vymětala (2005) ve smyslu vzdělávacího procesu, souhrn 

dříve ověřených zapamatovatelných faktů a jasně vymezených vztahů mezi nimi. Vyuţíváním 

vědomostí v praxi a hodnocením výsledků tohoto vyuţívání se postupně formují individuální 

zkušenosti. Na obrázku 4-4 můţeme pozorovat pomyslný průnik vzdělávacího a informačního 

procesu, kde dochází k řízení znalostí například vyuţitím koncepce učící se organizace. 

Důleţité je si povšimnout termínů data – informace – znalosti.  Kdy data jsou povaţována 

Armstrong (2002) za základní skutečnosti, jakési stavební bloky pro informace a znalosti. 

Informace jsou data, která jsou zpracována tak, aby to lidem dávalo smysl a mělo to pro ně 

význam. Takto je popisuje i Drucker, kdy informace povaţuje za data mající význam a účel. 

Znalosti jsou informace uzpůsobené k produktivnímu vyuţití. Jsou vytvářeny v lidech a mezi 

lidmi. 
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Obr. 4-4 Vztahy v informačním procesu (Vymětal, 2005) 

Jak uvádí Hladíková (Nový Profit, 45/2010) bez neustálého učení sebevzdělávání se, 

bez ochoty něco vykonat a obětovat dnes nelze v managementu ani v podnikání fakticky 

uspět. Důvodů je řada. Úkolem manaţera je vést a řídit lidi. I přirozenou autoritu, která je při 

řízení lidí nezbytná, si musíme postupně vytvářet, není moţné ji nařídit. Lidé vás musí „brát“, 

abyste byli schopni prostřednictvím jejich odbornosti a schopností dosahovat optimálních 

výkonů. K tomu musíte mít vedle empatie a dostatku flexibility i dostatečný přehled a 

znalosti. Ti, kteří během své manaţerské praxe studovali nebo studují, vědí, ţe ze studia si 

odnášíme daleko víc neţ jen znalosti, tituly a diplomy. 

 Poznáme zde mnoho nových, část celoţivotních přátel, nových obchodních partnerů, 

odborníků i vzorů, kteří nás otevřenými diskuzemi a polemikami dále profesně i jako 
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osobnosti inspirují a rozvíjejí. A nemůţeme zapomenout ani na fyziologický přínos učení, 

kterým je „trénování“ mozkových buněk, a tím zpomalování stárnutí mozku a zachování si 

schopnosti učit se co nejdéle. Je správné, kdyţ jedinci, kteří jiţ dosáhli výrazných profesních 

úspěchů mají i tak zájem o další prohlubování svých znalostí. Někteří mají i ambice nejvyšší 

– studují nejen v jiţ zavedených manaţerských programech MBA, ale například i v dnes 

nových, moderních manaţerských doktorských programech Ph.D. nebo DBA.  

Rozvoj organizace a jejich lidí vede ke zvýšení výkonnosti celé firmy. Nelze se 

zaměřit jen na jedno, a druhému se nevěnovat. Obvykle však dáváme na jedno větší důraz neţ 

na druhé. V současné době mnoho velkých firem dává důraz na organizační učení, 

organizační rozvoj, protoţe prostředí organizace je důleţité pro uplatnění individuálních 

kvalit, ale i pro jejich rozvoj. (Hroník, 2007) 

Rozvoj individuálních znalostí: 

Seizing – Je věcí kaţdého pracovníka, aby znal a uměl, co vyţaduje daná funkce. 

Kaţdý se stará o sebe. Na druhé straně jsou nezřídka znalosti a dovednosti přísně testovány. 

Jsou poskytovány „hotové odpovědi“, není zde prostor pro tvořivé uchopení problému. 

Bestowing – Probíhá výměna zkušeností, pochopení podstaty věci a souvislostí, aniţ 

se hledají pravdy. Firma poskytuje jedincům moţnost systematického rozvoje. 

Rozvoj znalostí organizace. Při rozvoji znalostí organizace se uplatňuje řada metod 

(reálný projekt, job-rotation, mentorink a další) viz knowledge management. 

Transacting – Firma dá vše k dispozici (manuály, pravidla, výcvik) a je povinností 

kaţdého pracovníka aby se naučil, co je k dané funkci třeba (hotové odpovědi). Má velmi 

blízko k explicitním znalostem, které se udrţují v jasně definovaných strukturách. Prostředí je 

věcné, pragmatické a „chladné“. 

Indwelling – Sdílení má charakter společného zvnitřňování znalostí a dovedností 

v souladu s firemní kulturou. Objevují se nové a nové otázky. Vznikají neformální sítě. 

Probíhá hledání řešení reálných problémů. Prostředí je vyváţené v orientaci na cíl a vztahy. 

Tato oblast odpovídá tomu, jak rozumíme učící se organizaci a knowledge managementu. 

(Hroník, 2007) 
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4.3 Hodnocení a měření vzdělávání 

Kaţdá vzdělávací aktivita si v prvopočátku klade za cíl zvýšit pracovní výkon. Pro 

efektivní fungování organizace je tedy nutné vědět, do jaké míry byl cíl splněn.  Vedoucí jako 

schvalovatel takové investice od znalostí, by si měl být schopen odpovědět, zda vedla 

vzdělávací aktivita ke zvýšení výkonnosti o tolik a tolik procent, či k odstranění chyby a tím 

ke zvýšení výkonnosti, zkrátka jednoznačně určit vliv vynaloţených prostředků. Základním 

problémem měření účinnosti vzdělávání je skutečnost, ţe naprostá většina vzdělávacích 

aktivit a jejich nových znalostí působí se zpožděním, a často není moţné oddělit jejich podíl 

od jiných vlivů.  Proto je vhodné jiţ ve fázi plánování vzdělávání definovat kritéria pro 

hodnocení vzdělávání. U jednotlivých vzdělávacích kurzů lze například hodnotit a posuzovat: 

 vhodnost kurzu pro vybraného zaměstnance, 

 vliv na zvýšení produktivity práce a jakosti produkce,  

 přínos v orientaci na zákazníka, 

 rozsah, 

 časovou náročnost, 

 organizační zajištění, 

 odbornou úroveň lektora, apod.  

Před zahájením vzdělávacích kursů je důleţité, aby vedoucí zaměstnanci přesvědčili 

své podřízené o významu toho kterého konkrétního školení nebo vzdělávání. Zaměstnanci si 

musí být vědomi, ţe se od nich očekává uplatňování získaných vědomostí a dovedností při 

jejich práci. Vzdělávání zaměstnanců není levnou záleţitostí, zejména pokud je prováděno 

externími školiteli. Je tedy pochopitelná snaha o to, aby bylo co nejúspěšnější a aby splnilo 

očekávání. Má-li vzdělávání proběhnout úspěšně, je nutné splnit některé základní podmínky:  

 musí být jasně definovaný cíl vzdělávání,  

 zaměstnancům musí být vytvořeny podmínky pro vzdělávání (např. dočasné 

uvolnění zaměstnance z práce), 

 musí být zvolena vhodná forma učení a přiměřený čas, 

 musí být sestaven program a náplň vzdělávání, 

 vedení organizace musí jít při vzdělávání příkladem,  
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 učení musí být aktivní, nikoliv pasivní proces, 

 vzdělávající se zaměstnanci potřebují kvalitního školitele nebo lektora, který je 

dokáţe povzbudit nebo jim v případě potřeby pomůţe,  

 vzdělávající se zaměstnanci musí mít vhodnou motivaci a pocit uspokojení ze 

svého vzdělávání (ţe budou moci uplatnit nové vědomosti při své práci), 

 vzdělávání musí být průběţně vyhodnocováno a v případě potřeby je nutné učinit 

nápravné opatření. 

Vzdělání je investice, která musí přinést organizaci uţitek. Rozhodujícím faktorem by 

mělo být, jaký objem budoucího zisku přináší konkrétní navýšení dovedností. Při sestavení 

bilance výhod vůči nákladům je třeba poměřovat penězi. V případě úspěchu by měl být tento 

poměr vyšší než 1:1. Hroník (2007) uvádí, ţe kaţdá vzdělávací aktivita si v prvním plánu 

klade za cíl zvýšit pracovní výkon. Proto nezbytně potřebujeme vědět, v jaké míře 

designovaná a realizovaná vzdělávací aktivita naplnila svůj cíl. Také potřebujeme vědět, koho 

a jak budeme seznamovat s výsledky hodnocení. Zpětná vazba o efektivitě vzdělávacích 

aktivit jak ji ukazuje obr. 4-5, je snad nejdůleţitější částí z celého cyklu. Protoţe mnohdy 

nejsme schopni říci, jak je který vzdělávací program efektivní a jak se projevuje v pracovních 

výsledcích, klesá respekt HR manaţerů. 

 

Obr. 4-5 Zpětná vazba ve vzdělávacím cyklu 

zpracováno dle Buckley, R., Caple, J.  (Hroník, 2007) 

Aby mohly být vzdělávací aktivity efektivní, je nutno mít pro kaţdou předem 

sjednáno, k jakému účelu mají být vyuţity získané poznatky, k čemu konkrétně je lidé ve 
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svých rolích potřebují. Jinak nelze vyhodnotit, jestli se to vyplatí, coţ kupodivu dost často 

nikoho nezajímá. Někteří personalisté povaţují za úspěšné vzdělání spolupracovníků to, kdyţ 

se jim podaří získat a utratit více neţ loni uvádí Opletal (/2008). Potřeba měřit efektivitu 

vzdělávání principiálně vychází ze základní filosofie managementu – potřeby monitorování, 

měření a samozřejmě zdokonalování všech procesů ve firmě. Měření efektivity vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců je rovněţ jedním z poţadavků normy EN ČSN ISO 9001:2000. Není 

pravda, ţe nemůţeme měřit efektivitu vzdělávání. Také Brázdová (2007) upozorňuje na 

nutnost potřeby měřit, kdy musíme vţdy správně rozpoznat potřeby vzdělávání, jasně stanovit 

cíle, dobře připravit program vzdělávání a hodnotit ho na základě předem stanovených 

pravidel. Manaţeři v tom mají nezastupitelnou roli. 

Úspěšnost vzdělávací akce hodnotíme podle toho, jak splnila svůj cíl. Bělohlávek a 

kol. (2006) popisují čtyři úrovně tzv. Hamblinova přístupu: 

 reakce na akci. Můţeme ji sledovat podle aktivity a výrazu účastníků v průběhu 

akce, verbálního hodnocení akce účastníky, dotazníku, v němţ účastníci písemně 

zhodnotili různé stránky akce (odbornost lektora, zajímavost výkladu, organizaci 

semináře atd.), 

 změna individuální úrovně znalostí, dovedností, postojů. Změnu zachytíme 

například testem znalostí, který pouţijeme na začátku i na konci akce a pak 

srovnáme výsledky, 

 změna chování. Sledujeme, zda se pracovní chování účastníka po akci nějakým 

způsobem změnilo (jak se chová k zákazníkům, jak si organizuje práci), 

 výsledky útvaru nebo firmy. Objektivní hospodářské údaje, které svědčí o zvýšení 

kompetence pracovníků (objem prodaného zboţí, produktivita, počet reklamací 

atd.). 

Dle Hroníka (2007) metody měření můţeme systematizovat podle různých hledisek. 

Nejčastěji můţeme dělit metody podle toho, zda následují bezprostředně po vzdělávací 

aktivitě nebo aţ po určitém odstupu, a dále podle toho, kdo je autorem hodnocení (samotný 

účastník nebo někdo „zvenčí“). Jiné hledisko se uplatní podle formy záznamu. Hodnocení 

můţeme mít ve formě jak elektronické tak na papíře. Rozšířeným a známým členěním metod 

měření je model, který vychází z Kirkpatrickova příspěvku, který je takřka totoţný 

s Hamblinovým přistupem: 

 úroveň reakce (dotazníky spokojenosti apod.), 
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 úroveň učení (testování znalostí), 

 úroveň chování (zhodnocení dovedností), 

 úroveň výsledků (měření dopadu do reálné výkonnosti), 

 úroveň postojů. 

Metody měření efektivity se z velké části překrývají s metodami identifikace, coţ je 

samozřejmé a pochopitelné. Základním rozdělením metod je skutečnost, kdo je hodnotitel. 

V případě, ţe hodnocení provádí sám účastník, můţe vyuţít různé dotazníky spokojenosti, 

autofeedback, rozvojový plán a v delším časovém horizontu je jiţ delší dobu u nás trendem 

metoda hodnocení  360
o
 zpětná vazba (sebehodnocení). Jestliţe hodnotí samotný účastník 

vzdělávací aktivity, dochází často k subjektivnímu hodnocení. Metody hodnocení: 

 dotazníky spokojenosti – obvykle se ptají na uţitečnost vzdělávací aktivity, 

odborné kvality lektora, prostředí učebny, organizační zajištění akce, dynamiku 

kurzu, 

 autofeedback – dává účastníkovi s odstupem času moţnost poskytnout sám sobě 

zpětnou vazbu. Úkolem je vyhodnotit vztah změny a osobního rozvoje, 

 rozvojový plán – má za úkol pomocí konkrétních příkladů dokumentovat 

uplatňování nových dovedností a znalostí v praxi, a účastník sleduje jejich míru 

vyuţití, 

 360
o
 zpětná vazba – poskytuje otázky, kdy se má účastník hodnotit sám pomocí 

čísel a odpovědět jak mohou ostatní jeho pokrok poznat a podle čeho. 

Za objektivní hodnocení jsou povaţovány metody jako případová studie, mystery 

shopping, hodnocení nadřízeným, benchmarking, test-retest, 360
o
 zpětná vazba (hodnocení 

druhými),  assessment centra, pozorování, balance scorecard. 

 Případová studie – se vyuţívá zejména při výcviku soft skills, ale je moţné ji 

pouţít i při testování znalostí na technické řešení pro určitou situaci. 

 Pretest-retest – ukládá provést před zahájením a určitým časovým odstupem po 

ukončení vzdělávací aktivity znalostní testy. 

 Assessment centrum – obsahuje praktické ukázky, které mají za úkol 

dokumentovat dovednosti v určité oblasti. 
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 Balance scorecard – měří výkon organizace pomocí 4 hledisek: finančního, 

zákaznického, interních podnikových procesů, učení se a růstu. Modifikací BSC 

vznikla HR Scorecard, která se zaměřuje na zkoumání efektů řízení lidských 

zdrojů a jejich vlivu na plnění cílů organizace. 

 Pozorování – funguje na podobném principu jako pretest-retest, kdy je potřeba jej 

uskutečnit před a po vzdělávací akci a pečlivě zaznamenat na záznamové archy 

potřebné informace. 

Mezi subjektivními i objektivními metodami hodnocení je uvedena 360
o
 zpětná vazba. 

Tato metoda se jeví v poslední době velké oblíbenosti mnoha oddělení lidských zdrojů. Dle 

výzkumu Americké asociace pro vzdělávání a rozvoj, jak uvádí Folwarczná (2010) spoléhá 

na zpětnou vazbu metody 360
o
  pro plánování osobního rozvoje a hodnocení zaměstnanců  

33 % organizací.  Situace v ČR je podobná, obecně však platí, ţe Češi dávají neradi zpětnou 

vazbu a také ji neradi dostávají.  Nejčastěji dle výzkumu Folwarczné je tato metoda 

implementována ve velkých organizacích nad 500 zaměstnanců, ve více neţ 40 % probíhá 

neanonymní formou, kdy můţe tedy docházet ke zkreslením.  

Návratnost investic do vzdělání zaměstnanců nemá za úkol pouze zajistit transfer 

znalostí a dovedností do podnikových pracovních procesů, ale především ovlivnit 

hospodářské výsledky organizace. Nezbytnými předpoklady jsou provázanost na fungující 

systém odměňování, a míru fluktuace. Efektivní vzdělávání totiţ zvyšuje moţnost uplatnění 

pracovníka. Je nutné sledovat rozdíly mezi vstupem a výstupem vzdělávání. Pokud není 

moţné zajistit takové údaje, musí být zajištěny údaje vhodné pro benchmarkingové srovnání.  

Pro výpočet návratnosti investice jako metody vyhodnocování prostředků vloţených 

do vzdělávání můţe poslouţit následující vzoreček: 

𝐑𝐎𝐈 =  
přínos ze vzdělávání  Kč −  náklady na vzdělávání (Kč)

náklady na vzdělávání (Kč)
 × 100 

Za náklady na vzdělávání můţeme povaţovat přímé osobní náklady na účastníky a 

lektory, náklady spojené s analýzou vzdělávacích potřeb, náklady spojené s ubytováním, 

pronájmem prostor i techniky, náklady na kopírování, externí lektory, reţijní a administrativní 

náklady spojené se vzdělávacím programem, a v neposlední řadě také výdaje spojené 

s nutností realizovat výkon místo účastníka vzdělávacího programu. Mezi přínosy 

vzdělávání můţeme počítat lepší vyuţití potenciálu zaměstnanců, lepší vyuţití zařízení a 

systémů, zvýšení výkonnosti pracovníků, zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšení kvality 
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produktů, sníţení fluktuace aj. Je tedy zřejmé, ţe náklady na vzdělávání jsou snáze 

identifikovatelné a kvantifikovatelné, neţ výnosy. Toto je jeden ze základních problémů, se 

kterým se manaţeři potýkají, kdyţ tvrdí, ţe přínosy lze v mnoha případech jen sloţitě 

vyjádřit. Ovšem tato skutečnost by neměla vést k neefektivnímu utrácení finančních 

prostředků v oblasti vzdělávání jen za účelem vykazování „zajímavých“ čísel ve výročních a 

hodnotících zprávách. V návaznosti na výše zmíněný problém bychom si dále mohli poloţit 

otázku, zda se vyplatí investice do manaţerských programů, zda firmy dostávají skutečnou 

kvalitu za to, co zaplatí za vzdělávání svých leaderů. Manaţerské vzdělávání totiţ není levnou 

záleţitostí, ceny takovýchto programů pro vedoucí pracovníky s určitou praxí se pohybují od 

řádu desetitisíců aţ přes milion korun. Proto by se měly usilovně hledat cesty, které by 

změřily jak přínos tohoto typu vzdělávání tak i zajistily jeho efektivnost. Touto problematikou 

se zabývá a na její důleţitost poukazuje prof. Malik (MŘ 9/2006, str. 51), světově uznávaný 

odborník v oboru řízení. Ve svých publikacích upřednostňuje názor, ţe nejlepší metodou 

přípravy manaţerů je přímá aplikace školením zprostředkovaných znalostí na reálné problémy 

podniku. Lidé se totiţ takto učí a rozvíjejí ne přebíráním znalostí jako takových, nýbrţ teprve 

uplatněním naučeného na reálných úkolech. Hovoří o skutečnosti, ţe návratnost nákladů do 

manaţerského vzdělávání (ROME – return of management education) se dá prokázat jako: 

minimální náklady jinak nutné pro vyřešení problému poradci ve vztahu k nákladům za 

takovéto vzdělávací programy. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu výsledky vyřešeného 

problému: konkrétní spočitatelné poklesy nákladů, zlepšení kvality, vzestup produktivity 

apod. 

Pokud bychom se zaměřili na problematiku efektivnosti úspěšnosti vzdělávání 

zaměstnanců a jejího měření v České republice, mohli bychom nabýt z informací, které jsou 

poskytovány vedoucími personálních úseků, řediteli divizí rozvoje lidských zdrojů, zkrátka 

lidmi, kteří jsou kompetentní v oblasti vzdělávání zaměstnanců, ţe měření efektivnosti je 

velmi důleţité. Ovšem z dostupných článků tito manaţeři také mluví o jeho přílišné sloţitosti 

a v podstatě přiznávají, ţe nemají specifické nástroje, jimiţ by mohli tuto efektivnost 

sledovat. (MŘ 9/2006, str. 46) Tuto tristní skutečnost potvrzuje i Hroník (2007), který uvádí, 

ţe přibliţně 70 % rozvojových programů v oblasti měkkých dovedností realizovaných 

v rámci Evropské unie nemá nastaveno měření efektivnosti vynaloţených prostředků. 

V USA je tento podíl nižší než 30 %. Jestliţe vezmeme v úmysl fakt, ţe většina firem se 

v rámci zvýšení kreditu svého jména v povědomí moţných budoucích zaměstnanců předhání 

v informacích jakou částku poskytla za poslední rok na vzdělávání svých zaměstnanců, mělo 
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by nás spíše zarazit a zneklidnit, ţe v podstatě české firmy, a to včetně dceřiných částí 

nadnárodních korporací i v oblastech tak moderních a prosperujících jako jsou obory: 

bankovnictví, informační technologie, finanční poradenství či telekomunikace, nepouţívají 

skoro ţádné nástroje ke kvantifikovatelnosti efektů z prostředků vloţených do vzdělávání, 

snad aţ na velmi neobjektivní zpětnou vazbu formou sebehodnocení či hodnocení lektorem. 

Jako burcující pak můţe znít věta: „ o naší efektivitě investic do vzdělávání a rozvoje 

vypovídá fakt, jak loajální jsou naši zaměstnanci.“ (MŘ 9/2007, str. 45) Dotyčná ředitelka 

divize lidských zdrojů, zřejmě pozapomněla na skutečnost, ţe zatím stále ve většině krajů naší 

republiky vládne specifická situace, kdy jsou zaměstnanci rádi za zaměstnání jako takové. Dle 

mého názoru český pracovník ještě nedospěl do stádia, kdy pro něj bude jednou z hlavních 

priorit permanentně se vzdělávat a snaţit se i ve svém zaměstnání o seberealizaci. Jelikoţ 

definice vnímání hodnoty se mohou lišit, mohou se lišit i důvody proč se hodnocení 

vzdělávání uskutečňuje. Neexistuje tak ţádný jednotný postup jak vyhodnocovat vzdělávání a 

rozvoj. 

Měření efektivnosti vzdělávacích aktivit, kvantifikace jejich účinku a dopadů na 

fungování procesů v organizaci je sloţitá problematika, kterou se mnoho firem prakticky 

nezabývá. Je nutné si ovšem uvědomit, ţe efektivnost vzdělávání není správné posuzovat 

pouze na základě vyčíslených nákladů. Je vhodné také sledovat přínosy, uţitek vzdělávání, a 

ty se mohou projevit aţ v delším časovém horizontu. Vodák a Kucharčíková (2011) uvádějí 

k posouzení přínosů vzdělávání změny ukazatelů jako např. zvýšení pracovní morálky, pokles 

počtu stíţností, zkrácení doby zavádění nových technologií, redukce zmetkovosti, noví 

zákazníci, omezení přesčasových hodin apod. Některé podniky realizují vzdělávání jako 

projev dobré vůle k zaměstnancům, je potřeba si však uvědomovat nezbytnost provázanosti 

na zlepšování výkonu firmy. 

4.4 Znalostní management  

Management znalostí je vnímán jako jeden ze směrů, jak vytvářet učící se organizace. 

Samotná provázanost znalostí, jejich ukládání, sdílení a vyuţívání přímo prostupuje 

základními předpoklady koncepce učící se organizace. Dnes je populární sousloví knowledge 

management, které je poměrně často zmiňováno v odborných časopisech a knihách. Oblast 

předávání znalostí je velmi široká a intenzivně propracovávaná. Je přijímána jako něco co 

můţe přinést významnou konkurenční výhodu, jejímţ nositelem je člověk, a o kterou dnes 

všechny organizace usilují. Za duchovního otce můţeme povaţovat P. F. Druckera, který 
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jako první formuloval ve svých publikacích nástup znalostní ekonomiky. Prostředí znalostní 

ekonomiky se oproti tradiční neoklasické mikroekonomické teorii liší změnou orientace, kdy 

tradiční ekonomika se orientuje na produkt, závislý na efektivním vyuţití výrobních zdrojů, 

nová ekonomika zdůrazňuje význam znalostí a technologických a informačních předpokladů 

pro rozvoj ekonomiky. Zdrojem, který svou důleţitostí převaţuje všechny ostatní ekonomické 

faktory, se tedy stává know-how. V  odborné literatuře se objevuje celá řada definic. Obecně 

lze formulovat poměrně jednoduchou definici: Knowledge management se zabývá 

generováním, šířením, konzervováním a revizí společné odbornosti. (Hroník, 2007) Ovšem 

úspěch nespočívá jen ve hromadění znalostí a vědomostí zaměstnanců v určité firemní 

databázi, která se „uměle“ naplňuje. Jak říká A. Ward (Ch. Collison, G. Parcel, 2005) ze 

společnosti Work Frontiers International: „Není to vytváření nějaké encyklopedie, která 

zahrne všechno, co kdo kdy znal. Při managementu znalostí jde spíš o to, sledovat ty, kteří 

znají, a rozvíjet takovou firemní kulturu a technologii, která je přiměje mluvit.“ Tato definice 

přesunuje důraz z tvorby obrovských skladišť znalostí a přisuzuje větší hodnotu znalostem 

v hlavách lidí a hledání cest, jak zvýšit mobilitu těchto znalostí. L. Prusak z IBM hovoří o 

spojitém spektru aktivit managementu znalostí, na jehoţ jednom konci stojí „zachycení“ 

znalostí a na jeho druhém konci „komunikace“ lidí. (Ch. Collison, G. Parcel, 2005) 

 

Obr. 4-6 Hlavní vývojové vlivy na dnešní knowledge man.. (Hroník, 2007) 

 Hroník (2007, str. 76) vysvětluje: „Vývoj současného knowledge managementu, který 

vyrůstal z informačního managementu, který se ponejprve zajímal, jak zabezpečit a chránit 

informace ve firmě. Posléze se zabýval tím, jak informace distribuovat. V souladu 
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s organizačním učením je pak formulován kompetenční model firmy. Knowledge management 

nám pak poskytuje rámec a metody, jak kompetence rozvíjet“ viz Obr. 4-6. 

Management znalostí je úmyslná činnost, jejímţ cílem je zajistit, aby praví lidé měli 

v pravou chvíli ty pravé znalosti. Coţ v praxi znamená, aby konkrétní znalosti měli ti, kdo je 

ke své práci potřebují, aby je měli k dispozici ve chvíli, kdy je potřebují, a aby to byly právě 

ty znalosti, které skutečně potřebují. T. H. Davenport (Mládková, 2004) definuje management 

znalostí jako systematický proces hledání, vybírání, organizování a prezentování informací 

způsobem, který zlepšuje porozumění pracovníka specifické oblasti zájmu. Pokud budeme 

hledat pojem znalost v odborné literatuře, najdeme další dva pojmy, které tvoří se znalostmi 

jakousi pomyslnou vývojovou čáru, která spojuje minulost s budoucností. Onou vývojovou 

posloupností jsou: data – informace – znalosti. Data definuje Mládková (2004) jako 

objektivní fakta o událostech nebo posloupnost znaků, které existují nezávisle na lidském 

vědomí. Naopak informace jsou data, kterým jejich uţivatel při interpretaci přiřazuje 

důleţitost a význam a mají subjektivní charakter. Znalost je informace rozšířená o předchozí 

dovednosti, zkušenosti, mentální model, vztahy, hodnoty a principy, podle kterých ţijeme to, 

v co věříme. 

Jak jiţ bylo uvedeno nositelem těchto znalostí je člověk. Znalost se určitým způsobem 

formuje díky charakteristikám člověka a stává se do jisté míry výjimečnou, unikátní a špatně 

řiditelnou, protoţe manaţer musí věřit, ţe její nositel podává nejlepší moţný výkon.  

V současné době se setkáváme s určitým způsobem zakotvenou typologií znalostí, která nám 

umoţní blíţe znalosti poznat a dále je řídit. Mládková (2004) tvrdí, ţe kaţdá znalost se skládá 

ze dvou částí: vyjádřitelné části říkáme explicitní znalost, části, kterou nelze formalizovat, 

pak znalost tacitní. Strohá definice akademiků uvádí, ţe explicitní znalost je znalost, kterou 

lze vyjádřit formálním a systematickým jazykem, Truneček (2003) říká, ţe vyjádřeny 

v hmotné podobě mohou být uloţeny například do podnikového informačního systému. Tento 

typ má podstatu především v procesech.  
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Obr. 4-7 Vztah učící se organizace a managementu diverzity 

(Pearn, Roderick, Mulrooney, 1995) 

Pearn, Roderick, Mulrooney (1995) poukazují na vztah učící se organizace a 

managementu diverzity, jehoţ úkolem je plně rozvinout osobní potenciál bez ohledu na 

individuální odlišnosti. Při vyuţití tohoto potenciálu se učí také celá organizace viz. Obr. 4-7. 

Z hlediska managementu představuje problém fakt, ţe 80 - 90 % znalostí, které máme, 

jsou znalosti tacitní. Jak uvádí Bělohlávek (2006) tacitní znalost je spojena s činností, 

postupy, rutinami, idejemi, nápady, hodnotami a emocemi. Špatně se napodobuje a nositelem 

je člověk. Jednoznačně rozhodující význam mají znalosti, které jsou skryté v mozku člověka a 

těmi jsou znalosti tacitní. Uplatnit a rozvinout skryté znalosti není lehké. Uplatnění totiţ 

vyţaduje poměrně dlouhý čas a nasazení velkého mnoţství zdrojů, potřebných ke změně 

podnikové kultury. Podnikový management většinou náklady na tento typ znalostí odmítá, 

protoţe nepřinášejí okamţité výsledky a je moţno je zhodnotit aţ dlouhodobě. Navíc působí 

setrvačnost myšlení z minulosti, která nejistý výsledek s ohledem na návratnost vynaloţených 

investic silně zpochybňuje. Proces tvorby znalostí můţe probíhat čtyřmi způsoby, kterými 

jsou socializace, externalizace, internalizace a kombinace. 

4.4.1 Socializace  

Je proces tvorby taktních znalostí na základě jiných taktních znalostí. Jedná se o 

sdílení, přesnost a znovuvytvoření, pomocí sdílené zkušenosti. Předpokladem řízení 

socializace je důvěra, náklonnost, přátelství mezi pracovníky, či členy komunity. Tento 

proces je velmi sloţitý. Socializace je podporována vytvářením situací, při nichţ se lidé 
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mohou neformálně stýkat. Mezi nejčastější nástroje socializace patří vyprávění příběhů, 

komunity, učňovství. Učeň se učí nejprve pomocí slov, studiem učebnic, sledováním práce 

svého mistra. Postupem času se začíná učit od mistra jednodušší a následně i sloţitější 

činnosti a tím začíná přebírat také jeho tacitní znalosti. Řídit proces socializace je velmi 

sloţité. Předpokladem úspěchu je osobní zkušenost s určitou situací a činností, dále pak 

důvěra, náklonnost a přátelské vztahy mezi členy komunity či pracovníky organizace. 

4.4.2 Externalizace  

Při procesu externalizace se jedná o artikulaci tacitních znalostí. Kaţdou takovouto 

znalost je potřeba formalizovat a vyjádřit pomocí explicitní znalost i. Znalost v explicitní 

formě se pak snáze dostává mezi více lidí a stává se výchozím bodem pro tvorbu dalších 

nových znalostí. Toto probíhá za pomoci analogií, metafor a modelů, kdy převádíme tacitní 

znalost na explicitní. Je sloţité praktikovat externalizaci pokud zúčastnění nemají dostatek 

zkušeností s tacitními znalostmi. Tacitní znalost je transformována na explicitní formu 

postupně po menších částech. Člověk si znalostí musí být vědom a musí chtít spolupracovat a 

tyto znalosti rozšířit mezi ostatní, jinak pokusy o proces externalizace nebudou efektivní. Při 

převodu znalostí vznikají problémy, jelikoţ tacitní znalost je obvykle svázána se svým 

nositelem, a je příliš specifická, proto hrozí její částečná ztráta. V případě, kdy je tacitní 

znalost svázána s osobností svého nositele či činností, kterou vykonává, významně -  nastávají 

situace, kdy je nutné se o externalizaci tacitní znalosti alespoň pokusit. Části tacitní znalosti, 

kterou lze vyjádřit jako znalost explicitní, se říká implicitní znalost. Proces externalizace je 

názorně uveden v obrázku 4-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-8 Externalizace tacitní znalosti (Mládková, 2005, vlastní zpracování) 
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4.4.3 Internalizace  

Internalizace je proces tvorby tacitní znalosti ze znalosti explicitní. Internalizovaná 

znalost spojuje tacitní znalosti, které člověk uţ má. Tyto jsou dále rozšiřovány a mohou se 

v čase měnit. To znamená, ţe člověk při výkonu určité činnosti se zároveň i učí. Tento princip 

je vyuţíván v učňovství. Úspěšnost internalizace obvykle vyţaduje čas a trpělivost. K 

internalizaci jsou vyuţívány předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti pracovníka, včetně 

mentálních modelů. Můţe se stát, ţe dva jedinci, kteří mají stejné základy znalostí, 

dovedností atd. mohou případ pochopit zcela odlišným způsobem. Je proto vhodné se o 

výsledku tohoto příkladu přesvědčit nějakým testem, nebo dotazem, jestli byla internalizace 

dobře pochopena.  

4.4.4 Kombinace  

V praxi je tento proces tvorby znalostí nejméně náročný a člověk má s kombinací 

velké zkušenosti. Jde o spojení oddělených explicitních znalostí do nové explicitní znalosti. 

Tato je mnohem širší, systematičtější a komplexnější neţ znalosti, ze kterých byla vytvořena. 

Znalost lze sestavit pomocí schůzek, dokumentů, nebo telefonických hovorů. Proces 

kombinace je rozdělen na tři části. Nejprve proběhne sběr a kombinace explicitních znalostí a 

vytvoření nové explicitní znalosti, následuje část rozšíření znalosti a nakonec proces editace a 

předání ostatním uţivatelům, kteří mohou tuto novou znalost také dále sdílet. Sdílení znalostí 

je jedním ze základních prvků učících se organizací. 

4.4.5 Intelektuální kapitál 

Pojem intelektuální kapitál vznikl více méně jako reakce na nedokonalost tzv. staré 

ekonomie při určování trţní hodnoty organizace. Jak uvádí Katolický (2000), „hlavní 

konkurenční předností firmy byla schopnost rychle zareagovat na růst poptávky růstem 

rozsahu výroby a to bez výraznějšího zvýšení nákladů. Aby to bylo moţné, bylo nutno 

předem investovat velké prostředky do infrastruktury, do fyzického majetku a do 

distribučních kanálů tak, aby tyto zajišťovaly dostatečnou kapacitní rezervu. V nové 

ekonomice nahradily rozhodující úlohu výrobních prostředků především kvalitní a rychlé 

informace o zákaznících. Všeobecně bývá za intelektuální kapitál povaţován rozdíl mezi 

účetní a trţní hodnotou podniku. Jak uvádí Barták (2006) intelektuální kapitál (IK) spolu 

s finanční hodnotou organizace (FH) tvoří její trţní hodnotu (TH). 

𝑇𝐻 = 𝐹𝐻 + 𝐼𝐾 
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V moderní ekonomice význam takto uvaţovaného intelektuálního kapitálu hlavně 

z hlediska celkové trţní hodnoty organizace vzrůstá. U některých společností tak tvoří 

intelektuální kapitál značnou část trţní hodnoty organizace, např. trţní hodnota Microsoftu je 

10x vyšší neţ jeho účetní hodnota. (Katolický, 2000) Dnes je 90 procent amerického HDP 

vytvořeno nevýrobní produkcí. Peněţní hodnotou tohoto intelektuálního kapitálu je 5 bilionů 

dolarů. (Majfud, Intellectual capital, www.politicalaffairs.net ) Z pohledu manaţerských teorií 

lze intelektuální kapitál definovat jako „kombinace lidského, znalostního a individuálního 

kapitálu, který je vyuţíván v produkujícím podniku. 

Pokud chceme intelektuální kapitál měřit a řídit, musíme vědět, co a kde v podniku 

hledat. Odpověď na tuto otázku formulovali H. Saint-Onge (z Canadian Imperial Bank of 

Commerce) a L. Edvinsson (ze Skandie) (Bureš, 2007), kteří rozdělili intelektuální kapitál do 

tří částí, kterými jsou: 

1) lidský kapitál – je nejhmatatelnější z komponentů intelektuálního kapitálu, jeho 

nositelem jsou zaměstnanci organizace. Je to souhrn znalostí, dovedností, 

osobnostních rozumových kompetencí, zkušeností, talentu a kreativity lidí. Barták 

(2006) dodává, ţe pracovníci působí jako určitý druh investora, který nabízí 

moţnost uplatnění svého potenciálu ve firmě, jeho vyuţití však závisí na mnoha 

okolnostech, jako jsou pracovní podmínky, firemní kultura, osobnostní rozvoj 

zaměstnance a další; 

2) strukturální kapitál – mechanismy a procesy napomáhající efektivnímu uţívání 

lidských znalostí, informační a komunikační systémy, které jsou v organizaci 

zavedeny; 

3) zákaznický (vztahový) kapitál – zákaznické databáze, statistiky, vztahy se 

zákazníky, dodavateli, vlastníky, investory, věřiteli, veřejností. 
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Obr. 4-9 Model tržní hodnoty společnosti podle společnosti Skandia 

(Bureš, 2007) 

Výše uvedené rozdělení intelektuálního kapitálu do tří částí, nabízí jednu z více 

variant, kterou autoři zabývající se touto problematikou nabízejí. V obrázku 4-9 je vidět, ţe 

model trţní hodnoty společnosti Skandia rozděluje intelektuální kapitál na 4 části. Stejně tak 

například Barták (2006) nemluví o „Strukturálním kapitálu“, tento nahrazuje „Organizačním 

kapitálem“, ten dle něj obsahuje všechno intelektuální vlastnictví organizace, vynálezy, 

databáze, její patenty, technologie, organizační chování. Lze do něj zařadit také znalosti 

týkající se procesů uvnitř firmy (procesní kapitál, inovační kapitál, kapitál na obnovu a 

rozvoj). 

Samuelson a Nordhaus (1995, str. 972) definovali lidský kapitál jako „zásobu 

technických znalostí a dovedností ztělesněných v pracovních silách celé země, jež jsou 

výsledkem formálního vzdělání a praxe získané v zaměstnání.“ Pojem lidský kapitál chápe 

Balcar (2008) jako určitý výsledek vzájemného a neoddělitelného působení znalostního, 

zkušenostního, kulturního, sociálního, zdravotního a osobnostního kapitálu. Určuje hodnotu 

člověka na trhu práce při daných institucionálních podmínkách, úrovni znalostí a technologií. 

Nevýhodou tohoto pojetí je obtíţná kvantifikovatelnost jeho jednotlivých sloţek. Mateiciuc 

(2000) popisuje individuální lidský potenciál z pohledu několika různých sloţek a stránek – 
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vedle fyzické zdatnosti, zdraví a ţivotního elánu jedince, je tvořen zejména jeho tvůrčími 

schopnostmi, znalostmi, dovednostmi, rozumovou úrovní, zkušenostmi, odhodlaností a 

odvahou. Kaţdá organizace – ať uţ nadnárodní firma, sportovní tým, vláda, základní škola, 

církev nebo třeba vaše rodina – zkoumá, jak by dosáhla poţadovaného výsledku. Často je 

třeba k dosaţení vize velkých i malých změn. Ale změna můţe být obtíţná. Ke změnám 

dochází neustále. Něco změnit je snadné. Těţké je udělat změnu tak, aby změna vydrţela a 

přinesla svou kvalitu. Taková změna nastává pouze tehdy, kdyţ mají všichni lidé o změnu 

hluboký osobní i emoční zájem. Je to změna, která jak uvádí Hutchens (2006), vyţaduje 

učení se. A to je neustálý proces zvyšování kapacity jednotlivce vytvářet, myslet, spojovat a 

konat produktivním způsobem tak, aby se podařilo dosáhnout věcí, o které stojíme. Práce je 

soustavnou záleţitostí, vyplývá tedy, ţe i rozvoj pracovníků můţe být soustavný, protoţe lidé 

reflektují své zkušenosti, záţitky a učí se z nich a tím získávají potřebné znalosti. 

V době vysoké konkurence, kdy společnosti disponují stejnými nebo podobnými 

technologiemi, rozhodují o úspěchu firmy především procesy, za kterými stojí člověk, ať jiţ 

jsou to inovace, zákaznická orientace, výrobní, ale i prodejní efektivita a řada dalších. To je 

právě důvod, proč firmy investují do rozvoje svých zaměstnanců nemalé prostředky (Kaleta, 

2010). Přesto jsou to právě rozpočty na vzdělávání zaměstnanců, které jsou v době krize první 

obětí při škrtání prostředků. 86 % evropských zaměstnavatelů zmrazilo nebo sníţilo 

v posledních 12 měsících své investice do vzdělávání zaměstnanců i navzdory pokračujícímu 

nedostatku dovedností, uvádí Accenture ve svém výzkumu pro European Business Summit 

2012. Ovšem jen těţko se hledá logika pro tento krok. Je zde potřeba poukázat, ţe dobří 

pracovníci si dokáţou i v době krize najít práci jinde, pokud na nich začneme šetřit. Náklady 

na nahrazení zaměstnance mohou být však vyšší a je proto levnější raději do něj investovat 

neţ o něj přijít. 

Pro růst znalostí jak říká Barták (2008), je nezbytné vytvořit proaktivní, učící se 

kulturu, která je motivační a vede k neustálému zdokonalování. Na přicházející změny nestačí 

pouze reagovat, ale je třeba umět je i předvídat, anticipovat jejich průběh a chovat se vůči nim 

proaktivně.  

Pasívní, v praxi dosud převaţující postup, nezabezpečí firmě konkurenceschopnost, a 

je jen cestou do II. ligy – paretovských 80 % nákladů a 20 % zisku.Při budování učící se 

organizace dojdeme do fáze transformace. Tureckiová (2004, str. 109) ji popisuje: „jako fáze 

změny firmy v organizaci učící se – přijetí této koncepce; vyznačuje se takovými změnami ve 

firmě, které podporují vzdělávání a vzájemné sdílení znalostí a dovedností, jako i učení se 



77 

 

z každodenní zkušenosti, podstatným znakem je vytvoření kultury vzdělávání, respektive 

podporuje vzdělávání a učení se zaměstnanců od sebe navzájem.“ To je situace, kdy plně 

funguje znalostní management, jeho toky jsou řízeny a znalosti sdíleny. K vymezení 

potřebných informačních toků, navazujících na procesy vedoucí k efektivnímu přijetí principů 

učící se organizace by mohl být vyuţit např. model, jehoţ autorem je Wiig (Bureš, 2007), 

který je zaloţený na vyuţívání „stavebních bloků“, jeţ představují potenciální aktivity nebo 

činnosti při zavádění znalostního managementu, viz obrázek 4-10. Znalostní management je 

velmi úzce spjat s problematikou učící se organizace. Výhodou tohoto modelu je fakt, ţe 

kaţdá organizace si můţe vybrat takové bloky, které vyhovují její struktuře a potřebám 

zaměstnanců, technologií, podmínkám a prostředí dané společnosti.  

 

Obr. 4-10 Vybrané stavební bloky K. Wiiga (vlastní zpracování, Bureš, 2007) 
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Spokojení zaměstnanci jsou kritickým faktorem úspěšnosti organizace. Výsledky 

výzkumu z Kansas State University ukazují, ţe pokud zaměstnanci mají vysokou úroveň 

psychologické pohody (well-being) a uspokojení z práce, dosahují vyšší výkonnosti a je u 

nich menší pravděpodobnost, ţe z firmy odejdou. Spokojenost zaměstnanců či dokonce jejich 

radost z práce se tak stává cenným potenciálním nástrojem pro zlepšování výsledků a 

úspěšnosti firmy. Zaměstnanci s vysokou úrovní „well-being“ mají sklon přijímat správná 

rozhodnutí a projevují lepší interpersonální chování. (MŘ 8/2010 str. 41). V dnešní době je jiţ 

samozřejmé, ţe jedním z prvků spokojenosti nejen klíčových zaměstnanců je jejich moţnost 

dalšího vzdělávání a rozvoje. Ten by však měl jít ruku v ruce s potřebami organizace a vést 

k aktivnímu trvalému organizačnímu učení. Je také vhodné poukázat na myšlenku toho, kdo 

v době krize dokázal vykazovat úspěšné vedení firmy. Jedním z pravidel vedoucích k úspěchu 

podle Steva Jobse (2009) je neustále se učit. Vţdy existuje ještě něco dalšího, čemu se můţete 

naučit. Naučte se kombinovat inovativní myšlenky jak v rámci firmy, tak i mimo ni. Učte se 

od zákazníků, partnerů a konkurentů. 

Shrnutí – procesy vzdělávání a učení se sehrávají velmi důleţité role v lidském 

ţivotě, a to nejen z hlediska osobního, ale i profesního. V této kapitole byl prezentován 

význam a teorie učení. Byly vysvětleny termíny jako je Yerkes-Dodsonův zákon, nedirektivní 

vzdělávání, učení se akcí propagované Revansem. Vzdělání je dnes chápáno jako investice do 

lidí za účelem dosaţení lepšího výkonu a efektivnějšího vyuţívání jejich schopností. Volbu 

vzdělávacích aktivit ovlivňuje celá řada faktorů, např. principy učení, lidské, časové a 

materiální faktory, předmět a obsah atd. Realizace vzdělávání představuje dlouhodobý cyklus, 

jehoţ součástí jsou především identifikace potřeb a definice cílů vzdělávání, poté by mělo 

proběhnout plánování, realizace samotného aktivity a často opomíjené vyhodnocování 

výsledků. Skutečnost, ţe prostředky vloţené do vzdělávacích aktivit je nutno vnímat jako 

investice, nabádá se také zajímat, zda se tato investice vyplatila či nikoliv. Tedy jestli byl 

zaznamenán očekávaný přínos, naplněn cíl. K tomu je nutné zajistit zpětnou vazbu v podobě 

hodnocení, měření efektivity. Metodami moţnými k pouţití jsou ROI – návratnost investice, 

dotazníky spokojenosti, rozvojový plán, 360
o
 zpětná vazba, balance scorecard, benchmarking, 

mystery shoping a další. Konkrétní data z České republiky ukazují ne nezájem podniků o tato 

vyhodnocování. Na problematiku učení se a vzdělávání navazuje dnes moderní pojem 

znalostní management, za jehoţ duchovního otce je povaţován Drucker. Znalostem se dnes 

klade velký význam. Obecně lze formulovat, ţe se znalostní management zabývá 

generováním, šířením, ukládáním a revizí odbornosti. Ovšem nejde o vytváření encyklopedií, 
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nýbrţ o hledání mobility znalostí. Zásadními pojmy v této oblasti jsou explicitní a tacitní 

(tiché) znalosti. 80 – 90 % znalostí, které máme, jsou znalosti tacitní. Poslední část kapitoly 

pojednává o intelektuálním kapitálu, jehoţ průkopníky jsou Edvinsson a Saint-Onge, kteří 

vytvořili model trţní hodnoty společnosti, ve kterém je zohledněn intelektuální kapitál a jeho 

součásti. Význam učení se, vzdělávání, znalostí, informací postupem času narůstá a 

prostupuje do strategického rozhodování a směřování společností. Pokud připustíme premisu, 

ţe s efektivnějším vzděláváním se zvyšují inovační a konkurenční moţnosti firem, je to, dle 

autora, jedna z moţných cest jak naplňovat obecný model učící se organizace, který je příliš 

abstraktní. 
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5 Shrnutí analýzy uplatňování koncepce učící se organizace a 

znalostního managementu u českých organizací 

5.1 Specifikace předmětu analýzy 

Hlavními cíli dizertační práce bylo ověřit, zda jsou v organizacích v České republice 

zakotveny fungující principy konceptu učící se organizace, zejména v oblasti vzdělávání 

v návaznosti na konkurenceschopnost podniku, zjistit úspěšnost organizací v závislosti na 

efektivním přístupu ke vzdělávání vedoucích pracovníků. Autor se pokusí sofistikovaně 

odpovědět, zda vysoká úroveň podnikového vzdělávání organizací v ČR vede k úspěchu 

podniku tj. k růstu jeho výkonnosti. Při vyhodnocování hlavního cíle, byly získány také 

informace o potřebách dalšího rozvoje českého managementu, o jeho loajalitě, demografické 

údaje, hospodářské výsledky, to vše s moţností zkoumání vzájemné kauzality k míře 

vzdělávání, prostředkům na něj vynaloţených, počtu vzdělávacích aktivit a měření efektivity 

vzdělávacích aktivit vedoucích zaměstnanců.   

5.1.1 Postup analýzy a užité metody 

Při výzkumu byly pouţity standardní i ad hoc navrţené metody sběru a analýzy dat.  

Ke sběru podkladů k zajištění dat potřebných pro relevantní zodpovězení výzkumných 

hypotéz byly uţity obecné metody organizačního výzkumu, jako studium dostupných 

dokumentů a literatury, dotazníky, rozhovory a pozorování. Těţiště výzkumu spočívá 

v analýze přístupů ke koncepci učící se organizace.  Získané údaje jsou kvantitativně a 

kvalitativně vyhodnoceny. V rámci vybraného vzorku, byla snaha pokusit se oslovit co 

největší mnoţství podnikatelských subjektů, které reprezentuje organizace dle oborů, velikosti 

hospodářského výsledku i počtu zaměstnanců. Respondentem tohoto výzkumného šetření 

mohl být za kaţdou organizaci pouze jeden zaměstnanec, který však zároveň působí v rámci 

podnikové hierarchie na pozici vedoucího. Je tedy ve vztahu podřízenosti i nadřízenosti, 

s určitou mírou zodpovědnosti. Takovýto profil respondenta byl autorem zvolen záměrně, 

vzhledem k formulaci otázek dotazníku. Ten je přílohou této práce č. 1. Byli dotazováni 

vedoucí pracovníci firem, které se umístily v ţebříčku TOP 100 Czech, a také byla 

vynaloţena snaha získat potřebné informace i od velkých mezinárodních firem, u kterých je 

předpoklad vlivu zahraničního kapitálu a tedy i jisté odlišnosti v chování se k oblasti 

vzdělávání zaměstnanců. V oslovování nebyly opomenuty také subjekty státní správy a 

malých firem. Na některé otázky týkající se např. hospodářských výsledků nemohli vedoucí 
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pracovníci státní správy odpovědět, ovšem to nijak nelimituje jejich zaměstnavatele 

v moţnosti zvyšovat výkonnost a efektivitu organizačních procesů a měřit výnosnost 

prostředků vloţených do zvyšování znalostního potenciálu svých zaměstnanců. O to 

zodpovědněji by měly být prostředky ve státní správě vynakládány, jelikoţ je státní správa 

placena daňovými poplatníky. 

Při tvorbě dotazníku bylo vycházeno ze základních principů učící se organizace 

zkoumaných v teoretické části. Kromě zjišťování standardních demografických údajů jako 

jsou věk, pohlaví, délka praxe, počet zaměstnanců organizace, výše hospodářského výsledku, 

obor činnosti je moţné v dotazníku najít určité skupiny otázek přímo, které jsou přímo 

provázány s jednotlivými pilíři koncepce. Otázky na existenci manaţerského informačního 

systému, moţnost ukládání znalostí a zkušeností jsou iniciovány sdílením znalostí. Osobní 

mistrovství je spojováno s otázkami týkajícími se vzdělávacích akcí, ochoty se vzdělávat za 

vlastní finanční prostředky, moţnosti ovlivňovat své vzdělávací aktivity, přínos podnikem 

realizovaného rozvoje odborných znalostí. Souvztaţnost s týmovou prací, jako s dalším 

z pětice pilířů koncepce učící se organizace můţeme nalézt v otázkách týkajících se vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti, zpětné informační vazby, vyuţívání best practices. Ke sdílení vizí 

se vztahuje otázka na doporučení organizace známým a zájem pracovat pro zaměstnavatele i 

v budoucnosti. Jen lidé sdílející vize své organizace jsou ochotni se s nimi ztotoţnit a tedy i 

dát pozitivní doporučení a proklamovat loajalitu firmě. V dotazníku byly navrţeny také další 

otázky k dokreslení základních ekonomických principů efektivnosti v propojení na 

vzdělávání, týkající se měření efektu prostředků vloţených do rozvoje zaměstnanců, 

ověřování aplikace těchto znalostí, existence nástroje zpětného hodnocení vzdělávací aktivity. 

Také byla vyuţita otázka zabývající se zkoumáním oblastí dalšího profesního rozvoje 

dotázaných vedoucích, dotaz na míru vyuţívání outsourcingu a vliv peněz vloţených do 

vzdělávání na budoucí hospodářské výsledky organizace. 

5.1.2 Výzkumné hypotézy 

1. „Organizace v České republice neměří efekty z prostředků vynaloţených na vzdělávání a 

rozvoj znalostního potenciálu svých zaměstnanců.“ 

2. „V podnikatelských subjektech v České republice není zajištěno systémové řešení 

ukládání znalostí, jako zdroj pomoci pro případné znovu se opakování problémů a jejich 

úspěšného zvládnutí vedoucího ke zvýšení výkonnosti podniku.“ 
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3. „U managementu v ČR není organizačně ani systémově zabezpečeno ověřování nově 

nabytých znalostí pro řešení potřebných problematik organizace, a není nastaven nástroj 

zpětného hodnocení vzdělávání.“ 

4. „Vedoucí pracovníci v organizacích působících v ČR mají potřebu se dále vzdělávat a 

mají moţnost tuto potřebu také ovlivňovat.“ 

5. „Dle názoru vedoucích pracovníků se zaměstnavatelé nedostatečným způsobem starají o 

rozvoj odborného potenciálu těchto vedoucích, který by zaručoval vyšší výkonnost 

podniku.“ 

Takto strukturované výzkumné hypotézy umoţní naplnit cíle dizertační práce v provázanosti 

na koncepci učící se organizace. V rámci České republiky nebyl dosud proveden širší 

výzkum týkající se přijímání principů učící se organizace. Jedním z důvodů proč tomu tak 

není, je citlivost údajů, které je nutno u zkoumaných organizací posuzovat, a také náročnosti 

ověřování přijímání jednotlivých pilířů této koncepce. Neexistují odborné publikace 

přinášející výsledky výzkumů na toto téma. Mnoha autory je tato koncepce zmiňována a 

popisována jako koncepce vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti organizací. Analýza 

přejímání jednotlivých prvků a poţadavků kladených na učící se organizace v českém 

prostředí je téma následujících podkapitol. 

5.2 Výsledky průzkumu uplatňování principů učící se organizace v ČR 

Sběr dat k výzkumu dizertační práce, proběhl v letech 2010 - 2011 na vzorku 207 

organizací z celé České republiky, mezi nimiţ byla většina významných podniků udávajících 

směr soudobého českého i mezinárodního manaţerského myšlení. Jednalo se o výběr 

příležitostný, nikoliv náhodný. Jedním ze základních rozdělení, zkoumá-li se více organizací 

je velikost organizace a obor, ve kterém působí. Při sběru dat, nebylo předem stanoveno, ze 

kterých oborů mají respondenti výzkumu pocházet. Byly oslovovány úspěšné organizace, 

které se pravidelně umísťují v ročních hodnoceních renomovaných odborných časopisů. 

Rozloţení oborů ve zkoumaném vzorku je tedy nahodilé, nikterak záměrně ovlivněné. 

Principy učící se organizace by měly být vyuţitelné v jakékoliv organizaci. Autor povaţuje 

tedy rozloţení zkoumaných organizací v oborech činnosti za data pouze informativní, která 

neovlivňují předpoklady být učící se organizací, či mít zavedeny podnikové procesy k této 

koncepci vedoucí.  
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Nyní budou následovat výsledky dotazníkového šetření a jejich popis. Tyto byly 

zpracovány pomocí statistického programu SPSS. Výsledky jednotlivých otázek 

dotazníkového šetření jsou prezentovány s ohledem na jejich pořadí v dotazníku. 

V úvodu takovýchto šetření bývají nejprve otázky demografického a rozlišovacího 

typu. Z celkového počtu 207 respondentů, bylo 135 muţů a 72 ţen, vyjádřeno procentuálně se 

jedná o rozdělení muţi-ţeny -> 65% oproti 35%, v porovnání se zastoupením obou pohlaví 

v populaci se jeví toto rozdělení jako nerovnoměrné, vezme-li se však v úvahu míra 

zastoupení muţů ve vedoucích pozicích (respondenty výzkumu byli pracovníci na pozicích 

vedoucího, nikoliv manaţera), je toto rozdělení naprosto relevantní.  

Pro výkon na vedoucí pozici, je dnes jedním ze základních předpokladů 

vysokoškolské vzdělání, výsledky v tabulce 5-1 toto potvrzují, 68,1 % dotázaných vedoucích 

uvedlo jako nejvyšší dosaţené vzdělání vysokou školu, jako druhá nejčetnější forma byla 

zaznamenána střední odborná škola s četností necelých 22 %. 

 

Tab. 5-1: Nejvyšší dosažené vzdělání (výsledky vlastního výzkumu) 

Rozdělení dle věkových skupin, je další rozlišovací schopností prováděných výzkumů. 

Z dosaţených výsledků uvedených v grafu 5-1 můţeme vidět, ţe nejpočetnější zastoupení, 

celkem 46 %, měla věková skupina 18 – 30 let. Zatímco nejniţší počet respondentů uvedl věk 

vyšší neţ 50 let – jednalo se o 9 % dotázaných. Pokud by výzkum probíhal naprosto nahodile, 

pravděpodobně by rozloţení dle věku více oscilovalo u hodnoty 40 let, jelikoţ se lidé obvykle 

na vedoucí pozici musí propracovat, a nejprve načerpat zkušenosti. Na dosaţených hodnotách 

se tedy projevil způsob získávání dat, kdy bylo osloveno také hodně absolventů Ekonomické 

fakulty z posledních let, a ti, kteří se jiţ ve svém zaměstnání dokázali dostat na vedoucí 

pozici, se zúčastnili výzkumu. Právě tuto skutečnost povaţuji jako vysvětlující fakt tak 

početného zastoupení relativně mladých lidí v první nabízené věkové kategorii. 

Hodnota Frequency Percent
Cumulative 

Percent

Gymnázium 18 8,7 8,7

Obchodní akademie 2 1,0 9,7

Střední odborná škola 45 21,7 31,4

Vysoká škola 141 68,1 99,5

Vysoká škola, PhD 1 0,5 100,0

Celkem 207 100,0
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Graf 5-1: Rozdělení respondentů dle věku (výsledky vlastního výzkumu) 

V tabulce 5-2 jsou znázorněna výsledná data týkající se oboru činnosti dotázaných 

organizací. Nejvyšší zastoupení vykazuje průmyslová činnost, a to necelých 50%. Druhou 

nejčastější volbou dotázaných byla oblast sluţeb, kterou zvolilo 54 respondentů, coţ činí 

26,1%. Hodnoty u jednotlivých oborů činnosti se jeví jako vhodné vzhledem k předpokladu, 

ţe učící se organizací se chtějí stát především firmy v průmyslové činnosti, kde kaţdá změna 

bývá mnohem viditelnější neţ u organizací poskytujících sluţby, ve finanční sféře, či veřejné 

správě. 

 

Tab. 5-2: Obor činnosti dotázaných firem (výsledky vlastního výzkumu) 

Při pohledu na graf 5-2, jeţ znázorňuje zastoupení organizací dle počtu zaměstnanců, 

povaţuji za nutné vyslovit předpoklad, ţe mikro organizace a malé organizace mají v České 

republice nejpočetnější zastoupení, jelikoţ ţivnostníků je obrovské mnoţství. Ovšem pro 

účely mého výzkumu bylo vhodnější zvolit zastoupení organizací většího rozsahu, ve kterých 

se předpokládají tvorby strategií, rozvoje zaměstnanců, plány vzdělávání apod. Je 

Hodnota Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

veřejná správa 5 2,4 2,4 2,4

průmyslová činnost 95 45,9 46,1 48,5

finanční sféra 27 13,0 13,1 61,7

služby 54 26,1 26,2 87,9

ostatní 25 12,1 12,1 100,0

Celkem 206 99,5 100,0

Chybějící 1 0,5

Celkem 207 100,0
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nepopíratelné, ţe jakákoliv organizace můţe být povaţována za učící se, ţivnostníky a mikro 

organizace nevyjímaje, ovšem při dodrţení rozloţení organizací podle velikosti dle České 

republiky, by výsledky výzkumu byly příliš zkresleny, jelikoţ např. prostředky, které 

vynakládají na zvyšování potenciálu zaměstnanců firmy s větším počtem zaměstnanců, 

mnohonásobně převyšují částky utrácené mikroorganizacemi, které řeší mnoho činností aţ 

v okamţiku kdy nastanou, i kdyţ se nesmí pozapomínat, ţe nejde o objem prostředků, ale o 

efektivitu jejich vynaloţení. 

 

Graf 5-2: Rozložení organizací podle počtu zaměstnanců (výsledky vlastního výzkumu) 

V dnešní době, kdy se snaţí kaţdá organizace hledat úsporná opatření, dojde často ke 

zjištění, ţe tutéţ její vlastní činnost, dokáţe uspokojit pomocí dodavatelských vztahů. Je tedy 

dnes běţné, uspokojovat potřeby různých podnikových procesů formou outsourcingu. Vyuţití 

této metody nepřichází do úvahy pouze s cílem zefektivnění procesů, ale také v případě, kdy 

je nutno řešit vzniklý problém, odchylku, a je vhodné k tomuto řešení přizvat další subjekt, 

který ať uţ částečně, či zcela zajistí ţádaný stav. Ze statistických hodnot získaných analýzou 

odpovědí jednotlivých respondentů vyplývá, ţe průměrná hodnota, kterou uváděli, činí 7,7 % 

případů, kdy k řešení odchylek využívají outsourcování. Hodnota mediánu činila 5%. 

Rozdíl mezi hodnotami průměru a mediánu, kdy průměr je vyšší, naznačuje větší počet 

zaznamenaných niţších hodnot, které v součtu s menším mnoţstvím vyšších hodnot, neţ je 

5% způsobily vyšší průměrnou hodnotu. 
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Tab. 5-3: Statistické hodnoty ke grafu 5-3 (výsledky vlastního výzkumu) 

Kromě uvádění hodnoty, v jaké míře je vyuţití outsourcingu ve zkoumaných 

organizacích, odpovídali respondenti také na otázku spojenou s outsourcingem. V 66 % 

případů uvádějí, ţe zvyšováním vlastního lidského potenciálu se snaţí zabraňovat opakování 

problémů a tak míra potřeby vyhledání externí pomoci je zanedbatelná. Ve 20 % případů 

uvádějí fakt, ţe problémy se většinou neopakují a tedy jejich vlastní způsob řešení se jeví jako 

dostatečný (graf 5-3). 

 

Graf 5-3: Využívání outsourcingu při řešení problémů (výsledky vlastního výzkumu) 

V otázce číslo 12 měli dotazovaní určit, jaká je finanční hodnota prostředků, které 

firma ročně vloţí do zvyšování jejich znalostního potenciálu. Zde je nutno podotknout, ţe se 

jedná o velmi citlivé téma, týkající se velmi důvěrných interních informací. 30 % 

respondentů na tuto otázku z jakýchkoliv důvodů neodpovědělo. Jedním z motivů, který je 

k tomu mohl vést, je jiţ zmíněná citlivost údajů a druhým můţe být skutečnost, ţe nemají 

přehled o tom, kolik organizace zaplatí za jejich roční vzdělávání a tento údaj je 

pravděpodobně ani nezajímá. Ze získaných odpovědí činila minimální uvedená hodnota  

0 Kč. Je nutno si uvědomit, ţe i v dobách krize je to stále člověk, kdo je alfa a omega úspěchu 

podniku. A neakceptování jeho rozvoje potenciálu můţe znamenat mnohem vyšší finanční 

Valid 207

Missing 0

Mean 7,68

Median 5,00

Mode 0
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ztráty, neţ by činily byť minimální prostředky k jeho dalšímu rozvoji.  

Maximální roční uvedená hodnota činila 500.000 Kč. Průměr ze získaných dat byl 34.400 

Kč. Jedna z odpovědí byla pojata ve smyslu, ţe penězi nelze tuto skutečnost vyjádřit. 

Folwarczná  (2010) ve výsledcích svého výzkumu uvádí průměrné roční náklady na 

vzdělávání manaţerů v ČR v rozmezí od 20.000 do 49.000 Kč. Z výsledků je patrné, ţe se 

situace v českém prostředí v této oblasti nijak zásadně za posledních 5 let nezměnila. Většina 

organizací v ČR investuje do vzdělání a rozvoje zaměstnanců 3 – 5 % mzdových 

prostředků. 

Další oblastí, kde byly v rámci svého výzkumu zjišťovány potřebné informace a 

podklady, byla problematika měření efektivity prostředků vkládaných do vzdělávacích aktivit 

organizací v České republice. Babeľová (2008) uvádí výsledky vlastní analýzy, která proběhla 

na Slovensku a zkoumala, zda je vyuţíváno v podnicích hodnocení efektivity investic do 

rozvoje lidských zdrojů. Z analýzy vyplynulo, ţe jen o něco málo více neţ 50 % dotázaných 

podniků sleduje náklady na rozvojové aktivity. Výsledky průzkumu jen potvrdily, ţe 

pracovníkům HR oddělení chybí při vyjednávání o disponibilních zdrojích argument, kterým 

by podpořili svoje poţadavky a uměli prokázat, jaký bude mít podnik z těchto investic 

prospěch. Pokud se zaměříme na tuto oblast v rámci ČR, tak HRM (1/2009, str. 12) uvádí, ţe 

firmy v Česku nedostatečně měří oblast lidských zdrojů, jak ukázala studie 

PricewaterhouseCoopers. Řada společností pracuje stále jenom se základními daty o HR, jako 

je například fluktuace. Zůstává otázkou, jak vyhodnocují efektivitu investic do lidských 

zdrojů. Moţné způsoby vyhodnocování jsou uvedeny v podkapitole 4.3. 

Výsledky provedeného výzkumu jen potvrzují situaci, jíţ popisují renomované 

poradenské firmy. Ačkoliv je jiţ delší dobu ve všech odborných publikacích poukazováno na 

naprostou nutnost stanovovat cíle vzdělávacích a rozvojových aktivit, vyjádřit jejich přínos a 

následně změřit dosaţený efekt prostředků vloţených do vzdělávání a tréninku, naprostá 

většina dotazovaných organizací v České republice měření efektivity investice do vzdělávání 

neměří. Jedná se o 71% viz graf 5-4. Pouhá 4% mají nastaven proces zjišťování 

efektivnosti, zda se peníze vynaloţené na rozvoj lidského potenciálu organizaci vracejí, či 

zda se jedná o mrhání prostředky. Ovšem ani u těchto 4% nemůţeme s jistotou říci, zda jsou 

způsoby a metody měření dostačující a vhodně zvolené. Je přímo alarmující, ţe takováto 

zjištění se týkají naprosté většiny organizací, které jsou kaţdoročně v ţebříčcích  

CZECH TOP 100 a jsou dávány jako vzor soudobého českého manaţerského prostředí. 

Předpokladem efektivity rozvojových nebo tréninkových programů dle Urbana (2008) je 



88 

 

stanovení jejich cílů. Pokud cíl tréninku nebyl stanoven, nelze posoudit, zda skutečně splnil 

svůj účel. Výsledky tréninku je třeba vţdy hodnotit a to nejen pokud jde o dosaţené výsledky, 

ale i ve vztahu k jeho stanoveným cílům. Výsledky či efektivitu vzdělávání lze posuzovat 

třemi způsoby. Zjišťováním toho, co bylo naučeno a to na základě testů nebo samostatné 

práce. Posuzováním změn v pracovním chování, ke kterým vzdělávací akce vedla (vznik 

nových dovedností, osvojení si nových pracovních postupů). Hodnocením výsledků práce, tj. 

růstem individuální nebo skupinové pracovní výkonnosti (produktivity práce, objemu prodeje, 

nákladů, kvality, spokojenosti zákazníků, podílu na trhu apod.). Poměr mezi zlepšením 

výkonových ukazatelů, ke kterému pod vlivem vzdělávání došlo, resp. jeho finanční výsledky 

a výdaje na vzdělávací aktivity umoţňuje posoudit finanční rentabilitu vzdělávacích akcí. 

Podle Opletala (2008) někteří personalisté povaţují za úspěšné vzdělávání spolupracovníků 

to, kdyţ se jim podaří získat a utratit více neţ loni. Moţná i proto účastníci školení odpovídají 

na otázku „Proč tady jste? prostým „Poslali mě sem…“.  

 

Graf 5-4: Měření efektu investic do vzdělávání (výsledky vlastního výzkumu)  

Vzdělání je investice, která musí přinést uţitek. Ptáme se, jaký objem budoucího zisku 

přináší konkrétní navýšení dovednosti. Kritickým faktorem efektivnosti vzdělávání je také 

nastavení rozumné hranice mezi tím, kdy je správné vzdělávat a kdy je potřeba najít řešení na 

expertní úrovni. Hampl (2009) uvádí, ţe nedávno konstatovala globální studie 

McKinsey&Copany, ţe změněné podmínky na trzích se projevují mimo jiné v technikách 

finančního řízení. Podniky se zabývají i těmi náklady, které byly dříve ignorovány a nelitují 

námahy na detailnější nákladové rozbory.  I zde můţeme vidět, jak v globálním měřítku jiţ 

některé organizace pochopily, ţe jakékoliv vynakládané prostředky se stávají investicí a je 

tedy nutné sledovat její záměr a její návratnost. 
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V otázce číslo 15 měli dotázaní určit, jaký podíl investic do vzdělání je důleţitý pro 

hospodaření jejich organizace (graf 5-5). V 58 % případů bylo označeno investování do 

vzdělávání jako investice, mající zanedbatelný vliv na výsledky hospodaření. Ovšem  

30 % dotázaných povaţuje takovéto investice jako významnou sloţku ovlivňující úspěch 

podniku. V odborné literatuře můţeme sledovat, ţe lidský kapitál je jiţ dávno povaţován za 

pomyslný jazýček na vahách úspěchu či neúspěchu. Lidé a jejich znalosti se stávají hlavní 

konkurenční výhodou, ve smyslu rychlosti reakce na změny, schopnosti přinášet inovace, 

přinášet zákazníkům očekávanou kvalitu. Konkurenceschopní můţeme být pouze díky určité 

konkurenční výhodě, která nám zajišťuje místo na trhu, doba i konkurenční výhody jsou však 

proměnlivé a dynamické. Péče o zaměstnance a jejich další rozvoj se stane postupem času pro 

většinu organizací významnou sloţkou, rozhodující o výsledcích hospodaření. 

 

Graf 5-5: Vliv vzdělávání na hospodaření organizace (výsledky vlastního výzkumu) 

V tabulce 5-4 jsou výsledky otázky, kdy bylo zjišťováno, zda vedoucí pracovníci mají 

v rámci organizace k dispozici manaţerský informační systém. Jak uvádí tabulka, 60,9 % 

dotázaných uvedlo existenci tohoto systému.  

 

Tab. 5-4: Existence manažerského inform. systému (výsledky vlastního výzkumu) 

Hodnota Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Ano 126 60,9 60,9 60,9

Ne 81 39,1 39,1 100,0

Celkem 207 100,0 100,0
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Manaţerské příručky dnes tvrdí, ţe je potřeba mít správné lidi na správném místě se 

správnými informacemi. Rychlost a dostupnost takovýchto informací můţe sehrát klíčovou 

roli při řešení vzniklých problémů. Pomocí manaţerských informačních systémů je moţné 

sdílet znalosti a zlepšit procesní řízení podniku. 

Problémy a odchylky od poţadovaného stavu, jsou běţnou součástí kaţdého 

podnikatelského subjektu, ať jiţ v menší či větší míře. Znalosti a dovednosti zaměstnanců, 

které vedou a pomáhají ke zvládání problematických a krizových stavů často organizace 

ztrácejí i díky současné větší míře fluktuace zaměstnanců, kdy je trendem po několika letech 

měnit zaměstnání. Aby organizace nepřicházela tímto způsobem o značné finanční prostředky 

a know-how, které její pracovníci mají, měla by systematicky zabezpečit určitý prostor, 

databázi, úloţiště, kde se budou shromaţďovat nejen způsoby, jak byly řešeny krizové situace 

a problémy či jak byly odstraněny vzniklé odchylky, ale měla by zde zaznamenávat i nové 

poznatky a znalosti, které lidé získávají díky rozvoji lidského potenciálu organizace, do 

kterého organizace investují. V rámci mého výzkumu byly dotazovány organizace na 

existenci takovéto moţnosti ukládání znalostí, postupů a zkušeností do přístupné firemní 

databáze. Jak je vidět z výsledků v grafu 5-6 u dvou třetin (68 %) oslovených subjektů 

takováto možnost neexistuje.  A přitom zvláště v dnešní době, kdy přetrvává celosvětová 

krize, jistě nastávají závaţné situace, kdy zkušenosti a znalosti zaměstnanců mohou pomoci 

nejen k překlenutí těţkého období, ale mnohdy i k záchraně daného podnikatelského subjektu. 

 

Graf 5-6: Existence úložiště znalostí (výsledky vlastního výzkumu) 

Úloţiště znalostí poskytuje informační výhody zvláště v situaci, kdy zaměstnanci 

odcházejí se svými taktními znalostmi a zejména zkušenostmi. Existuje také moţnost, jak 

takovéto znalosti získat. V dnešní době je člověk ve věku přes 50 let na trhu práce často 
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povaţován za neperspektivního. Případová studie Adele Lynn Leadership Group ukazuje, 

ţe zaměstnání odborníků v tomto věku na pozicích mentora, můţe organizaci přinést nové 

výzvy, tolik potřebné pro budoucnost. Při zkoumání způsobu vyuţití nově nabytých znalostí 

(graf 5-7) dojdeme k závěru, ţe takřka celé dvě třetiny dotázaných organizací, nemají 

nastavenu zpětnou vazbu, která by zajišťovala informace o využití a aplikaci nových 

znalostí. Připustíme- li, ţe jsou to právě znalosti, které jsou dnes ceněny nad zlato, je aţ 

podezřelé, ţe nemalé prostředky, které jsou vkládány do rozvoje znalostního potenciálu 

zaměstnanců, a které jsou navenek při získávání neustále proklamovány, nejsou nikterak 

ověřovány, zda vůbec jsou následně vyuţity. Folwarczná (2010) uvádí, ţe podle studie Xerox 

Inc. si účastníci vzdělávání uchovali pouze 13 % získaných dovedností po uplynutí doby 6 

měsíců. Výzkumy prokazují, ţe 25 % účastníků má na konci programu vzdělávání horší 

výsledky testu, neţ před jeho začátkem. Ano, lidský potenciál se stává rozhodující 

konkurenční výhodou v naprosté většině odvětví, avšak prostředky vynaloţené na jeho 

zvyšování, aniţ by bylo zjišťováno, zda napomohly ke zlepšení fungování organizace či 

přímo ke zvýšení hospodářského výsledku, přispívají jen k neefektivním podnikovým 

procesům s přímými dopady na celkový stav organizací. 

 

Graf 5-7: Ověřování využití nových znalostí (výsledky vlastního výzkumu) 

Výsledky otázky zabývající se počtem absolvovaných vzdělávacích akcí ročně jsou 

zpracovány v tabulce 5-5. Více neţ 60 % dotázaných uvedlo počet 2-4 vzdělávací akce 

ročně. Je potřeba si ovšem uvědomit, ţe není důleţitý počet akcí, jako vyuţitelnost nových 

informací, či eliminace odchylek pomocí nových znalostí, zvýšení produktivity, investice do 

vzdělání s ohledem na budoucí potřeby podniku. Plánování vzdělávacích aktivit je závislé na 
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potřebě vzdělávání, která by měla odráţet osobní kariérní plán, potřeby podniku pro určité 

procesy, strategické výhledy či vychází z nutné eliminace vzniklých problémů či odchylek. Je 

zřejmé, ţe kaţdá takováto vzdělávací akce by měla být následně podrobena vyhodnocení 

z hlediska efektivity vynaloţených prostředků, ať uţ formou změny stavu, či finančního 

přínosu. 

 

Tab. 5-5: Počet absolvovaných vzdělávacích akcí ročně (výsledky vlastního výzkumu) 

V tabulce 5-6 jsou uvedeny hodnoty zjišťovaných statistických hodnot, průměrný 

počet absolvovaných vzdělávacích akcí činil 1,99, hodnota mediánu činila 2 a nejčastější 

uváděnou odpovědí byla odpověď 2 aţ 4 vzdělávací akce ročně v počtu 126 případů z 206 

odpovědí. 

 

Tab. 5-6: Statistické hodnoty k tab. 5-5 (výsledky vlastního výzkumu) 

Z níţe uvedené tabulky 5-7 je moţné vyčíst, ţe více neţ 60 % dotázaných 

respondentů na vedoucích pozicích organizací se vzdělává nad rámec vzdělávacích akcí, 

které jim poskytuje zaměstnavatel. Svědčí to o jejich vlastní potřebě a iniciativě dále se 

rozvíjet, o jejich uvědomění si moţností dalšího růstu osobního potenciálu a také obětování 

svého osobního volného času k dalšímu vzdělávání. Na druhou stranu je zde také domněnka, 

ţe zaměstnavatel jim neposkytuje rozvoj v oblastech, kde oni sami cítí potřebu určitého 

znalostního deficitu či naopak prohloubení jiţ nabytých znalostí. 

Hodnota Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 - 1 41 19,8 19,9 19,9

2 - 4 126 60,9 61,2 81,1

5 a více 39 18,8 18,9 100,0

Celkem 206 99,5 100,0

Chybějící 1 0,5

Celkem 207 100,0

Valid 206

Missing 1

Mean 1,99

Median 2,00

Mode 2
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Tab. 5-7: Vzdělávání nad rámec zaměstnavatele (výsledky vlastního výzkumu) 

V grafu 5-8 jsou shrnuty výsledky otázky zabývající se ochotou jednotlivých 

dotázaných vzdělávat se při současném zaměstnání za vlastní finanční prostředky. Z výsledků 

této otázky vyplývá skutečnost, ţe lidé si uvědomují hodnotu znalostí a potřebu se dále 

vzdělávat cítí v 92 % případů. 61 % respondentů je ochotno se vzdělávat i za cenu 

vlastního financování a povaţuje svůj odborný růst za zvýšení své zaměstnanecké hodnoty 

na trhu. 31 % dotázaných souhlasí se vzděláváním při zaměstnání pouze za předpokladu, kdy 

se finanční náklady na toto další rozšiřování jejich znalostí podělí mezi ně samotné a také 

organizaci. Je zde tedy silný tlak na organizace, aby se snaţily získat informace o oblastech 

zájmu svých zaměstnanců a poté je komparovaly s kariérními plány, strategickými plány a 

moţnými budoucími potřebami ve znalostních oblastech organizací. 

 

Graf 5-8: Ochota vzdělávat se za vlastní finance (výsledky vlastního výzkumu) 

Následující tabulka 5-8 hodnotí, zda mají dotázaní vedoucí moţnost ovlivňovat svou 

vzdělávací aktivitu ve smyslu jejího výběru. V nadpoloviční většině případů – 51,7 % je tato 

skutečnost moţná, ale pouze za předpokladu dohody s nadřízeným. 20 % můţe rozhodovat o 

Hodnota Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 127 61,4 61,4 61,4

ne 80 38,6 38,6 100,0

Celkem 207 100,0 100,0
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svých vzdělávacích aktivitách samovolně v rámci předem stanoveného vzdělávacího 

rozpočtu. Ve 35 případech mohou vedoucí rozhodovat o svém růstu potenciálu naprosto dle 

vlastního uváţení a organizace jim přispívají také na nadstandardní manaţerské vzdělání, 

které je obvykle velmi nákladnou záleţitostí, nejen z pohledu financí, ale také času. 11 % 

dotázaných nemůže svou vzdělávací aktivitu ovlivnit v žádném případě, jelikoţ vše je 

stanoveno a schváleno nadřízeným. 

 

Tab. 5-8: Možnost ovlivnit volbu vzdělávací aktivity (výsledky vlastního výzkumu) 

Při hodnocení statistických dat k tabulce 5-8 dosáhla průměrná hodnota 2,57. Jiţ 

z uvozující tabulky je zřetelná hodnota mediánu, který činil 3,00. Modus dosáhl hodnoty 3. 

 

Tab. 5-9: Statistické hodnoty k tab. 5-8 (výsledky vlastního výzkumu) 

Oblasti potřeby dalšího profesního vzdělávání byla následující otázka, jejíţ výsledky 

jsou dokumentovány v tabulce 5-10. Respondenti v tomto případě mohli volit více odpovědí 

najednou, dle vlastního uváţení. Z dosaţených hodnot je patrná maximální potřeba dále se 

vzdělávat v oblasti cizích jazyků. Tato odpověď byla zaznamenána u 138 dotázaných, coţ 

představuje 66 %. K této nutnosti je zřejmě vede stále více se globalizující podnikatelské 

prostředí, zahraniční dodavatelé či odběratelé, moţní cizojazyční vlastníci firmy či jen nutnost 

rozvinout své znalosti do větší šíře. Druhou nejčastější potřebou dalšího vzdělání byla volba 

manažerského vzdělávání ve více neţ 40 % případů. Technická odbornost jako oblast zájmu 

dalšího vzdělávání byla zvolena u necelých 18 % respondentů. V dnešní době si 

Hodnota Frequency Percent
Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Ano, podnik mi přispívá i na nadstandardní 

(manažerské) vzdělávání
35 16,9 16,9 16,9

Ano, v rámci mého vzdělávacího rozpočtu 42 20,3 20,3 37,2

Ano, po dohodě s nadřízeným 107 51,7 51,7 88,9

Ne, je stanovena nadřízeným (organizací) 23 11,1 11,1 100,0

Celkem 207 100,0 100,0

Valid 207

Missing 0

Mean 2,57

Median 3,00

Mode 3
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zaměstnavatelé v České republice často stěţují, ţe nemohou najít odborníky s technickými 

znalostmi. I toto jistě mělo vliv na výsledky této otázky. Nejniţší zájem o nabízené oblasti 

dalšího vzdělávání byl o týmovou problematiku, tu zvolilo 7,7 % dotázaných. Výzkum 

společnosti Accenture pro European Business Summit 2012 však upozorňuje na fakt, ţe  

43 % oslovených společností aktuálně čelí nedostatku dovedností svých zaměstnanců. 

Přesto 86 % oslovených organizací v posledních 12 měsících zmrazilo nebo snížilo své 

investice do vzdělávání.  Dotázáno bylo v rámci tohoto výzkumu 500 seniorních manaţerů 

evropských společností. Je tedy k zamyšlení, jakým způsobem řešit v době krize potřebu 

dalšího vzdělávání, pokud se vedení firem rozhoduje ke škrtům, které jim mohou v blízkém či 

delším horizontu přinést i existenční problémy z nejasného řešení stávající situace. V rámci 

úvahy nad vyuţitím koncepce učící se organizace v problematice dalšího vzdělávání je 

nasnadě moţnost vzdělávat své zaměstnance v oblastech, které jsou ţádány, či potřeba pro 

jejich znalostní a osobnostní růst. Vzdělávací akce však můţe proběhnout právě formou 

týmového učení, které je jistě efektivnější metodou neţ např. návštěva jazykových kurzů 

jednotlivými pracovníky zvlášť, či účast na školeních samostatně. Formou sdílení znalostí 

můţe docházet k naplnění dalšího z pilířů učící se organizace. 

 

Tab. 5-10: Oblasti potřeby dalšího profesního vzdělávání  

(výsledky vlastního výzkumu) 

Celých 71 % dotázaných uvedlo negativní odpověď na otázku týkající se používání 

nástroje zpětného hodnocení přínosu vzdělávacích akcí (graf 5-9). Je otázkou, jakou 

formou zjišťují tyto organizace přínos nových znalostí, jak zkoumají účelnost a efektivitu 

vynaloţených prostředků. Proč se jednotlivé vzdělávací akce v těchto organizacích organizují 

Hodnoty

N Percent

komunikační dovednosti 51 11,6% 24,6%

manažerské vzdělání 84 19,1% 40,6%

týmová problematika 34 7,7% 16,4%

technická odbornost 78 17,7% 37,7%

jazykové znalosti 138 31,4% 66,7%

oblast řízení 49 11,1% 23,7%

jiné 6 1,4% 2,9%

Celkem 440 100,0% 212,6%

Responses Percent of 

Cases
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a za jakým účelem, nehodnotí-li nikdo, zda poslouţily účelu, pro který se realizovaly. 

Nejčastější metodou testování přínosu vzdělávání je reakce účastníků bezprostředně po 

skončení vzdělávací aktivity – 30 % tzv. „happy sheets“.  Existuje velké mnoţství firem 

v České republice, které stále ještě realizují vzdělávání svých zaměstnanců jako určitou 

nutnou poloţku v rozpočtu, kterou by měly vykázat, protoţe se zkrátka ve výroční zprávě 

očekává suma, která byla vynaloţena na vzdělávání zaměstnanců. Tato cesta můţe mít ovšem 

v mnoha směrech negativní důsledky – nespokojení zaměstnanci, zbytečné náklady, dopady 

na firemní kulturu, ztráta znalostního potenciálu zaměstnanců atd. 

 

Graf 5-9: Zpětné hodnocení přínosu vzdělávání (výsledky vlastního výzkumu) 

Třetina respondentů, jak můţeme vidět v grafu 5-10, vyjádřila spokojenost se 

způsobem jakým se jejich organizace stará o jejich osobní rozvoj. Celých 51 % dotázaných 

projevilo zájem mít moţnost zasahovat do výběru konkrétních vzdělávacích aktivit, které je 

ochotna firma pro účely jejich znalostního rozvoje investovat. Je zde patrná korelace 

s výsledky předchozích otázek týkajících se zájmu o další vzdělávání a rozhodování 

vedoucích o vzdělávání. Pouze 17 % respondentů povaţuje způsob zvyšování své 

odbornosti organizovaný firmou za nedostatečný. Při podporování zaměstnanců v 

jejich dalším profesním rozvoji dochází k vytváření pozitivního klimatu, které vede ke 

zvyšování úsilí lidí, nejen za účelem vyššího výdělku. Studie Hay Group (2011) prokázala, ţe 

pouze 20% manaţerů (výzkum probíhal v Česku, Slovensku, Maďarsku) vytváří takové 

proaktivní klima. 



97 

 

 

Graf 5-10: Spokojenost s vlastním rozvojem (výsledky vlastního výzkumu) 

V tabulce 5-11 najdeme výsledky otázky zabývající se mírou angaţovanosti 

nadřízeného o velikost a průběh negativních odchylek dosahovaných výstupů v oddělení, 

které řídil respondent výzkumu. Tímto je myšlena angaţovanost a zájem nadřízeného při 

řešení jakýchkoliv problémů oddělení. 54 % těchto nadřízených se pravidelně a aktivně o tyto 

odchylky zajímá a snaţí se je řešit. Naproti tomu 8,2 % dotázaných se domnívá, ţe jejich 

nadřízený se o problémy oddělení a vzniklé odchylky nezajímá a na řešení těchto problémů se 

významně nepodílí. Iniciativa a zájem vedoucího přispívá k větší míře jeho uznání ze strany 

podřízených vůči autoritě. Můţe tak lépe docházet k pochopení mentálních modelů všech 

zúčastněných, sdílení znalostí při řešení vzniklých situací a tím také k naplňování základních 

předpokladů učící se organizace. Výzkum společnosti Hay Group (2011) prokázal, ţe 65 % 

manažerů nepodporuje výkonnost svých týmů. Chybí zde tedy zřejmá provázanost do 

oblasti odměňování za plnění cílů menších organizačních jednotek. Vedoucí pracovníci mají 

často proměnlivou část mzdy svázanou s ročními výsledky celé organizace a tedy jejich zájem 

o výkonnost jednotlivých částí, nemusí být tak zásadní. 
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Tab. 5-11: Míra spoluúčasti nadřízeného na řešení problémů 

 (výsledky vlastního výzkumu) 

Tabulka 5-12 vykresluje údaje zaznamenané při zjišťování, na kolik procent splnilo za 

poslední hospodářské období oddělení respondenta dotazníkového výzkumu své stěţejní cíle. 

Za ty jsou povaţovány takové, které mají například vliv na hlavní cíle podniku. Takřka 33 % 

organizací splnilo tyto cíle v míře do 80 %. Je vhodné tedy v těchto organizacích vyzkoumat, 

proč tyto odchylky od ideálního stavu vznikly, jaké jsou příčiny tohoto stavu, které se mohou 

skrývat v různých organizačních procesech. 138 dotázaných odpovědělo, ţe cíle jejich 

oddělení naplnilo v míře od 81 – 100 %. 

 

Tab. 5-12: Míra plnění stanovených cílů za poslední období 

 (výsledky vlastního výzkumu) 

Otázka č. 29 se v kontextu zabývala loajalitou zaměstnanců ke své firmě. Na otázku 

zda mají zájem pracovat pro svého zaměstnavatele i v budoucnosti 83 % dotázaných 

odpovědělo, ţe ANO (graf 5-11). O loajalitě můţe rozhodovat velké mnoţství faktorů: 

Hodnota Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Ano, nadřízený se pravidelně a aktivně zajímá 

o problémy a snaží se je řešit
111 53,6 53,6 53,6

Ano, nadřízený je o problémech informován, 

řešení však nechává na jiných
79 38,2 38,2 91,8

Ne, nadřízený se na řešení problémů naší 

organizační jednotky významně nepodílí
17 8,2 8,2 100,0

Celkem 207 100,0 100,0

Hodnota Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

0 - 20 % 4 1,9 2,0 2,0

21 - 50 % 6 2,9 2,9 4,9

51 - 80 % 57 27,5 27,8 32,7

81 - 100 % 138 66,7 67,3 100,0

Celkem 205 99,0 100,0

Chybějící 2 1,0

Celkem 207 100,0
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odměňování, náplň práce, kariérní moţnosti, podniková kultura, rozvoj osobního potenciálu, 

moţnosti dalšího vzdělávání, klima v pracovních týmech apod. 

 

Graf 5-11: Loajalita zaměstnanců (výsledky vlastního výzkumu) 

V návaznosti na předchozí graf týkající se loajality zaměstnanců bylo také zjišťováno, 

zda by dotázaní doporučili svého stávajícího zaměstnavatele svým známým jako 

perspektivní organizaci pro výkon práce. Většina respondentů – 77 % svou firmu povaţuje 

za podnik splňující očekávání budoucích pracovníků (tabulka 5-13). 

 

Tab. 5-13: Doporučení organizace jako perspektivního zaměstnavatele 

(výsledky vlastního výzkumu) 

V 15 % případů, jak uvádí graf 5-12 uvádí respondenti, ţe v jejich organizaci 

neexistuje zpětná informační vazba na efektivní řízení od podřízeného k nadřízenému a 

naopak. Tato zpětná vazba je však nutným předpokladem manaţerské práce, proto je tato 

skutečnost zaráţející a v těchto organizacích hrozí vznik skrytých problémů a odchylek, 

jejichţ řešení můţe mít následně negativní vliv především na mezilidské vztahy. 85 % 

dotázaných potvrdilo zpětnou informační vazbu ve svých organizacích v rámci informačních 

toků mezi jednotlivými stupni řízení. 

Hodnota Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Ano 160 77,3 77,3 77,3

Ne 47 22,7 22,7 100,0

Celkem 207 100,0 100,0
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Graf 5-12: Zpětná informační vazba (výsledky vlastního výzkumu) 

Závěrečnou otázkou dotazníkového šetření bylo příjímání nejosvědčenějších postupů, 

navrţených schopnými pracovníky do podnikových procesů. 32 % dotázaných konstatovalo, 

ţe jsou takovéto nejlepší praktiky, na které přijdou sami pracovníci přijímány důsledně. 

Tento způsob japonského myšlení se pomalu šíří do celého světa po úspěchu japonských 

firem zejména v oblasti kvality. 54 % organizací tyto nejlepší praktiky přijímá pouze tehdy, 

kdyţ na tom má zájem vedení společnosti. Toto můţe mít pro zaměstnance s kreativním a 

inovativním myšlením demotivující přístup (graf 5-13).  Folwarczná (2010) uvádí, ţe v České 

republice má 40 % organizací vytvořeno program pro talenty. Je to jedna z moţností jak 

rozvíjet proaktivní a inovativní zaměstnance s moţností širokého rozvoje jejich potenciálu. 

  

Graf 5-13: Využívání nejlepších postupů (výsledky vlastního výzkumu) 
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Vytváření učící se organizace integrací pěti disciplín je o změně organizační kultury. S 

cílem učinit takové změny musíme nejprve začít měnit naše myšlení. Jakmile se naše myšlení 

začne přesouvat, můţeme začít dělat změny také v chování. Poté co se projeví více změny 

chování v organizaci, kultura se začíná také přesouvat. Nutnost poskytování zpětné vazby 

potvrzují i Ahmad, Burgoyne a Weir (2010) v tak specifickém prostředí jakým je islámský 

svět. Sebehodnocení povaţují za nedílnou součást učící se organizace v islámských 

organizacích označované jako „muhasabah“, které zahrnuje i vlastní kritiku. Učení se z chyb 

je zde často silnější neţ poučení se z úspěchu. 

Výsledky takto aplikovaného výzkumu v oblasti přijímání principů učící se 

organizace, zvláště pak v návaznosti na procesy vzdělávání, povaţuje autor za velmi cenné. 

Zvláště z důvodu, kdy podobná data, nejsou v odborné literatuře takřka publikována, a vzorek 

organizací nebyl malý. Tyto informace by měli nejen apelovat na podniky samotné, ale také 

na poradenské firmy, vzdělávací instituce a kaţdého z nás. Pokud je zaměstnanec vzděláván a 

rozvíjen, je nutné vědět proč, jak nové znalosti vyuţije, zajistit ověření nabytí a aplikaci 

těchto znalostí, jejich předávání v rámci organizace a v neposlední řadě taky vyhodnocení, 

zda se takováto investice vyplatila či nikoliv. Základním principem podnikání přeci stále 

zůstává, ţe kaţdá vydaná koruna by měla přinést uţitek vyšší neţ koruna, pokud se řídíme 

maximalizací zisku, jako cílem podnikání. 

5.3 Strukturované rozhovory se zástupci úspěšných učících se organizací 

V této podkapitole jsou uvedeny výsledky provedených strukturovaných rozhovorů se 

zástupci dvou organizací, které byly po vyhodnocení dotazníkového šetření osloveny. Tyto 

rozhovory proběhly aţ po vyhodnocení výzkumného dotazníkového šetření. Tento 

strukturovaný rozhovor měl 8 otázek, které jsou uvedeny níţe, odpovědi kaţdého 

z dotázaných budou popsány kaţdá samostatně jako celek. 

1) Jaká je u Vás firemní strategie vzdělávání zaměstnanců? 

2) Máte moţnost ovlivnit vzdělávací aktivity, které Vám firma platí? 

3) Existuje u Vás měření efektivity vzdělávacích aktivit? 

4) Jakým způsobem u Vás probíhá rozvoj znalostního managementu organizace? 

5) Existuje u Vás moţnost ukládání znalostí (databáze či jiné úloţiště)? 

6) Vyuţíváte moţností týmového učení se? Rozvoj sdílení znalostí? 

7) Zaplatila by Vám firma manaţerské studium typu MBA, případně za jakých 

podmínek? 
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8) Domníváte se, ţe stojí za úspěchem Vaší firmy a její přidané hodnoty rozvoj 

znalostí zaměstnanců? 

Rozhovor č. 1 

1) Firemní strategie je propracována pouze do určité úrovně. Nutnou a nezbytnou 

podmínkou práce v naší organizaci jsou profesní zkoušky. Proto pro nově 

nastoupivší pracovníky-juniory je předem jasně stanovená vzdělávací strategie v 

podobě intenzivní přípravy a školení na tyto profesní zkoušky. Po dosaţení 

(získání) profesní kvalifikace není, dle mého názoru, ţádná další koncepce 

rozvoje zaměstnanců v naší organizaci stanovena. Tato nekoncepčnost se aktuálně 

stává předmětem zvýšeného zájmů pracovníků, kteří mají zájem o svůj další 

rozvoj. 

2) Momentálně tato moţnost není. Po skončení vzdělávacího procesu končícího 

získáním certifikátu či zkoušek, vzdělávací proces, takřka jako určitá plánovaná 

forma rozvoje zaměstnance končí. Neustále však platí pravidlo, ţe s měnící se 

legislativou je nutné aktualizovat své znalosti. Přivítal bych moţnosti dalšího 

vzdělávání např. soft skills. 

3) Pravidelné hodnocení a posudky na úroveň vzdělávacích aktivit probíhají v rámci 

školení ze strany účastníků školení. Nevím ovšem, zda se s těmito posudky dále 

pracuje. Dříve slouţily jako podklad pro hodnocení poskytovatele školících sluţeb 

a případnou výměnu.  

4) Pomocí pravidelných technických a odborných debat celého oddělení za 

účelem řešení konkrétních problémů a jednotného přístupu ke klientům. 

5) Ano, existuje několik databází, kam se znalosti ukládají. Firemní knihovna, 

zápisy z porad, klíčová slova v databázích, jednotlivá klientská řešení, 

knowledge news kaţdý týden, kde jsou informace, co se za daný týden stalo 

nového, intranet s mezinárodními smlouvami a směrnicemi. 

6) Týmové učení je v případě naší organizace to, ţe sluţebně starší člověk deleguje 

práci mladším kolegům a zároveň je instruuje, jak mají tuto práci odvést. Tím 

předává své know-how dále. 

7) Tuto moţnost nepředpokládám. Je nerelevantní pro zaměstnance naší organizace. 

Dovedu si představit jiná, vhodnější školení profesního vzdělávání. 
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8) Znalosti a know-how zaměstnanců naší organizace jsou naprosto klíčové 

faktory pro naši organizaci. Stojí za úspěchem organizace. 

Rozhovor č. 2 

1) Inovace v oblasti podnikových a obchodních zájmů firmy působící v globálním 

měřítku kladou důraz na permanentní vzdělávání všech zaměstnanců. Jen tak je 

moţné zůstat konkurenceschopný. 

2) Ano, mohu si sám zvolit vzdělávací aktivitu a to jak v České republice, tak 

v zahraničí. 

3) Probíhá formou různých dotazníků spokojenosti, především v návaznosti na 

provedené školení a další vzdělávací aktivity v rámci firmy atd. 

4) Tento proces probíhá formou vzdělávacího procesu (manaţerské školení, atd.) a 

sdílením manažerských znalostí a dovedností mezi jednotlivými business 

jednotkami. 

5) Ano probíhá. 

6) Většina školeni je upravena na základě poţadavků zaměstnanců a je řešena 

skupinovou interaktivní formou. 

7) Ano, mám možnost studovat aţ na úrovni MBA. Většinou to funguje formou 

sdílení nákladů firmy a zaměstnance. 

8) Ano pro naši organizaci je zásadní. Naše společnost klade velký důraz na školení 

a vzdělávání zaměstnanců, včetně programů pro talenty, aţ po seniorská 

školení. 

Z odpovědí obou rozhovorů je moţné usuzovat velmi různorodé postoje k oblasti 

vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje. Obě organizace povaţují investice do 

rozvoje zaměstnanců za naprosto zásadní vynaloţené prostředky a jednoznačně klíčové 

faktory pro úspěch organizace. Přesto existují zásadní rozdíly v postoji k nadstandardnímu 

vzdělávání, i kdyţ pro společnost z prvního rozhovoru je např. MBA studium zaměstnanců 

nerelevantní. V obou organizacích probíhá týmové učení se např. formou interaktivních 

skupin. V návaznosti na dílčí cíl práce - analýza vyuţití efektivních procesů akumulace 

znalostí, vyznívá pozitivně moţnost ukládání znalostí jako společný prvek obou zkoumaných 

organizací. Metodou firemní knihovny a pravidelného informování o novinkách v oblasti 
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znalostí týkajících se oboru podnikání organizace, zásadním způsobem přispívají k inovaci 

znalostní databáze firmy. Rozdílné odpovědi v otázce volby vzdělávací aktivity vycházejí do 

jisté míry z kariérních plánů obou dotázaných. Zatímco vedoucí z rozhovoru 1 jiţ nemá 

moţnost volby vzdělávací aktivity, jelikoţ dosáhl poţadované kvalifikace pro svou pozici 

(jedná se o pozici na úrovni vedoucího) a organizace v tomto směru pouze vyvíjí úsilí o 

aktuálnost znalostí, kterými disponuje, nikoliv o jeho další rozvoj, tak vedoucí z rozhovoru 2 

můţe ovlivnit své vzdělávací aktivity a to nejen v rámci ČR, ale i mezinárodně (obě firmy 

působí celosvětově). Dalším dílčím cílem dizertační práce bylo zkoumat vyuţití měření 

efektivnosti přínosů z finančních  prostředků vloţených do vzdělávání zaměstnanců. 

Z odpovědí rozhovorů vyplývá skutečnost, ţe měření efektivity vzdělávací aktivity probíhá u 

obou organizací většinou formou dotazníkového šetření vztahujícímu se ať uţ ke školícímu, 

nebo školené aktivitě. 

Shrnutí – z výsledků obou provedených strukturovaných rozhovorů jednoznačně 

vyplývá, ţe obě organizace, ze kterých pocházejí nashromáţděná data, se snaţí mít ve svých 

podnikových procesech a postupech zakotveny stěţejní principy koncepce učící se organizace 

týkající se především moţnosti ukládání a sdílení znalostí a informací týmovým učením. 

V mnoha ohledech řízení podnikového vzdělávání a rozvoje zaměstnance vykazují 

nadstandard ve srovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření. Je však potřeba také 

konstatovat, ţe i u těchto dvou zástupců existují moţnosti zlepšení zvláště v oblasti měření 

efektivity jinými nástroji, neţ je dotazník spokojenosti a také rozvojem systémového myšlení 

např. v kontextu budoucích vzdělávacích potřeb zaměstnanců. 
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5.4 Náměty pro manažerskou praxi 

Konkurenceschopnost kaţdé firmy je zaloţena na umění představitelů jejího 

managementu vhodně kombinovat schopnosti a dovednosti (i znalosti) pracovníků 

s procedurami, vymezujícími způsob výkonu podnikatelských činností na existujících 

materiálních zdrojích, s podporou zdrojů finančních. To vše při zajištění účelnosti a 

efektivnosti těchto procedur, jejichţ cílová orientace je důsledkem manaţerských 

rozhodovacích procesů, opírajících se o vyuţívání funkcí informačních systémů. 

Investice do rozvoje informačních systémů, do výchovy a vzdělávání pracovníků, do 

modernizace výrobních technologií a zařízení a především do rozvoje manaţerských 

schopností a tím i rozvoje organizace jsou výchozím předpokladem pro zvýšení výkonnosti 

organizace ve vztahu ke kvalitě, rychlosti odezvy na poţadavky trhu, sniţování vlastních 

nákladů a také prostřednictvím inovací a vyšší flexibility v reakcích organizace na vnější 

stimuly.  

Rozvíjení těchto schopností je neoddělitelně spojeno s procesem učení se. Nejen 

jednotlivců, ale organizace jako celku. Úspěch je podmíněn změnami organizační kultury, 

které musí podporovat uplatnění nových standardů hodnocení výkonnosti organizace jako 

celku i kaţdého jejího pracovníka individuálně. Nicméně investování prostředků do oblastí 

vzdělávání, změn firemní kultury a dalšího rozvoje prostředí firmy, jsou stále investicemi, 

které mají splňovat pravidla efektivity. Tedy mají být uskutečňovány pouze tehdy, pokud 

jejich přínos převyšuje vynaloţené náklady. 

Autoři koncepce ani odborníci zabývající se učící se organizací nenabízejí jasný 

zřetelný postup, co vše je nutné udělat pro označení se za učící se organizaci. Při poloţení 

otázky: „Je vaše organizace učící se organizace?“, je vhodné ptát se na otázky, které 

v návaznosti na názorové pohledy jednotlivých autorů vystupují do povědomí: 

 má Vaše organizace procesy pro sebereflexi, zvláště v oblasti vzdělávání; 

 má Vaše organizace čas na prozkoumání všech moţností, dříve neţ se rozhodne 

pro první řešení, které se nabízí; 

 rozpoznává Vaše organizace vzorce chování, které vytvářejí menší poţadované 

výsledky; 

 zkoumá Vaše organizace pravidelně předpoklady jak dělat práci lépe; 

 zapojuje se Vaše organizace do dialogů pro sdílení myšlenek; 
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 má Vaše organizace snahu konflikty spíše zkoumat neţ je řešit; 

 je Vaše organizační prostředí bezpečné, otevřené a důvěřivé; 

 podporuje Vaše organizace podstupování rizik a nahlíţí na chyby jako příleţitosti 

k dalšímu učení? 

Dizertační práce poskytuje náhled do problematiky učení se a nastavuje zrcadlo situaci 

v této oblasti v organizacích, působících v České republice. Můţe vést k hlubšímu zamyšlení 

se nad úrovní a smyslem investičních prostředků, které firmy kaţdoročně vynakládají na 

vzdělávání svých zaměstnanců a tím zvyšování znalostního potenciálu organizací. Výsledky 

šetření poukazují na chybějící nástroje zpětného hodnocení, na absenci úloţišť znalostí. 

Pozitivní jsou výsledky ukazující na značný zájem vedoucích pracovníků se dále vzdělávat i 

za cenu vlastního financování a obětování volného času. Pokud berou výzvu budoucnosti, 

tedy skutečnost, ţe rozhodujícím konkurenčním prvkem jsou a budou znalosti, měly by se 

také snaţit peníze vkládané na jejich získávání efektivně pouţívat a to bez standardizovaného 

účinného měření nepůjde. Pro úspěšné přijímání principů učící se organizace je nutné do 

organizačně informačních procesů aplikovat především: 

 zpětné vazby účinnosti vzdělávání a kontrolu jeho vlivu na plnění cílů, 

 měření efektivity vynaloţených prostředků v oblasti rozvoje zaměstnanců, které 

by stejně jako ostatní investice měly vykazovat ziskovost v dlouhodobém 

horizontu, 

 vytvořit úloţiště znalostí, jeţ by dostatečně zajistilo uchování získaných znalostí 

při fluktuaci zaměstnanců a zároveň slouţilo k internímu vzdělávání, 

 neustále posuzovat moţnosti týmového učení a sdílení znalostí, které povede ke 

zvyšování hodnoty lidského kapitálu, čímţ se zvyšuje trţní hodnota firmy, 

 rozvíjet pracovníky pro potřeby cílů organizace i pro jejich osobní cíle, s tím 

souvisí snaha o adresné vzdělávání, do kterého můţe zaměstnanec také vstupovat 

a ovlivňovat jeho sloţení. Nevzdělává se pouze z vůle vyšší moci a v pevně 

stanovených znalostech a dovednostech, 

 zajistit posílení sounáleţitosti zaměstnanců se směřováním firmy pomocí 

dostatečné informovanosti o vizích a cílech organizace s napojením na hodnocení 

pracovníků. 
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Ve snaze graficky znázornit schéma moţného fungování efektivního vzdělávacího 

procesu vytvořil autor schéma, viz Obr. 5-1, znázorňující sloţky a procesní vazby 

organizačního učení. Jejich zakreslení vyjadřuje moţné spojitosti a procesní návaznosti, 

vedoucí k efektivnímu organizačnímu učení, některé procesy probíhají řízeně a některé 

spontánně.  

Impulsy, které vyvolávají potřebu organizačního učení, mohou být vlivy uvedené 

v levé straně schématu. Jsou začleněny jak vnitřní vlivy vyplývající z určité aktuální situace 

v podniku (úprava procesu, změna strategie, změna produktivity, potřeba navazující 

vzdělávací aktivity pro určitého zaměstnance a další), tak i vlivy vyvolaném vnějším 

prostředím (analýza best practices, změny prostředí, legislativní, trţní, přírodní podmínky). 

Jednotlivé vlivy se mohou prolínat. Výsledkem těchto vlivů je tlak, který se můţe projevit 

formou inovace, vyhodnocením chyb, odchylkou, plánováním rozvoje zaměstnance, 

konkrétní reakcí na změnu prostředí. Vzniká tak poţadavek na vnitřní strukturu, kterou můţe 

dle velikosti podniku představovat oddělení lidských zdrojů, HR manager, personalista, 

vedoucí pracovník, v případě malých firem ředitel či majitel.  

V ideálním případě u učící se organizace by měl následovat dotaz, zda ve vedeném 

znalostním úloţišti (můţe mít různé formy např. firemní knihovna, zápisy z jednání, porad, 

vzdělávacích aktivit, metodologické postupy, elektronická databáze) existuje moţnost, ţe 

potřebnou znalost, dovednost, vzdělávací aktivitu, postup, řešení je moţné zajistit z vlastních 

zdrojů. Jestliţe tuto moţnost organizace nemá, můţe zvolit formu outsourcování takovéto 

činnosti (po zváţení finanční otázky), či zajištění externím dodavatelem (předpoklad, ţe 

v případě opakování se situace, dokáţe firmy jiţ tento stav řešit sama). 

Bude-li k řešení vyuţit interní či externí zdroj, nutně musí být zajištěn proces 

hodnocení a testování účinnosti vzdělávací aktivity (konkrétní formy jsou popsány 

v podkapitole 4.3). Následuje proces měření efektivity vynaloţených prostředků, zejména 

pokud se jednalo o externí zajištění nebo outsourcovanou aktivitu. V celé vnitřní struktuře by 

mělo docházet ke sdílení znalostí v rámci zvoleného postupu. Po zajištění poţadovaného 

stavu by iniciátor aktivity spolu s osobou zajišťující zdárné provedení měli provést posouzení 

vlivu vzdělání v reakci na výsledek. Můţe pak dojít k upravení procesně informačních toků 

organizace, nalezení dalších potřebných aktivit organizačního učení, nebo jen pouhého 

dosaţení iniciovaného cílového stavu. Takto navrţené organizační učení je uplatnitelné 

v jakkoliv velké organizaci. Důleţité je dodrţování pravidel vyuţívání a získávání znalostí. 
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Obr. 5-1 Složky a procesní vazby organizačního učení se (vlastní návrh) 
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5.5 Analýza primárních dat 

V návaznosti na sběr dat budou data utříděna do jednotlivých kategorií dle znaků a pak 

bude následovat jejich vyhodnocení. Pro vyhodnocování bude vyuţito statistických metod, jeţ 

analyzují odpovědi na jednotlivé otázky, napomáhají potvrdit nebo vyvrátit stanovené 

hypotézy a generovat obecné závěry. Statistickými metodami pouţitými k vyhodnocení 

dotazníkového šetření budou četnosti relativní i absolutní, medián, modus a průměr ve 

vhodných případech, jelikoţ je v dotazníku většina proměnných kvalitativních. Pro stanovení 

vztahu a závislosti proměnných budou vyuţity chí kvadrát, lineární regrese metodou ENTER, 

Pearsonův korelační koeficient. 

Absolutní četnost je ve statistice veličina, která udává, kolikrát se hodnota daného 

znaku se vyskytuje ve statistickém souboru. Jsou značeny fi a jejich výpočet stanovuje vzorec 

 fi
n
i=1 = N , 

kde platí, ţe N= f1+f2+…+fN. 

Relativní četnost udává, kolik procent hodnot znaku ze statistického souboru je rovno 

hodnotě fi. Výpočet relativních četností je určen vztahem 

φi =  
fi

N
 , 

kde značí φi relativní četnost, fi absolutní četnost znaku a N představuje rozsah 

statistického souboru. 

Medián - označován Me, je to hodnota, která rozděluje řadu podle velikosti 

seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální 

tendence. Platí, ţe nejméně 50 % hodnot je menších, nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je 

větších nebo rovných mediánu. Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit 

podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý 

počet prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a 

n/2+1. Medián je nejpouţívanější kvantil. V případě rozdělení pravděpodobnosti je mediánem 

číslo m, které splňuje rovnost P(X ≤ m) ≥ 0,5 a P(X ≥ m) ≥ 0,5. Tato charakteristika vyjadřuje 

tedy střední hodnotu. 

Modus – náhodné veličiny X (v SPSS je označována jako Mode) je nejčastěji se 

vyskytující hodnota ve statistickém souboru – s největší relativní četností.  Mezi aritmetickým 

průměrem, modem a mediánem existují určité vztahy, které charakterizují tvar rozdělení 
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četností. Čím je rozdělení četností asymetričtější, tím více se tyto tři střední hodnoty od sebe 

odlišují. Výhodou modu je skutečnost, ţe jej lze pouţít i pro nečíselná data, kde nelze pouţít 

např. aritmetický průměr, jelikoţ odpovědi jsou ano/ne. 

Aritmetický průměr  - označován v SPSS pod názvem Mean je statistická veličina, 

která vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Pro praktickou část 

dizertační práce je tato veličina vhodná zejména u otázek zabývajících se např. počtem 

absolvovaných vzdělávacích akcí, mnoţstvím vynaloţených prostředků apod. Aritmetický 

průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné. Definice aritmetického 

průměru = součet všech hodnot vydělený jejich počtem. V případě většího počtu variant 

hodnot se vyuţívá vztah  

x =  
1

n
  x1 + x2 +  …  xn =  

1

n
  xi

n
i=1  , 

kde xi představuje jednotlivé nabývané hodnoty. 

Kontingenční tabulka - pomocí kontingenční tabulky lze měřit závislosti mezi 

kvalitativními znaky. Pro výzkumnou část dizertační práce, kde budou zkoumány závislosti 

jednotlivých proměnných je kontingenční tabulka základním nástrojem, vzhledem 

k charakteru jednotlivých otázek v dotazníkovém šetření. Základní tvar kontingenční tabulky 

je obdobný jako u asociační tabulky. Jedná se o tabulku o n sloupcích a m řádcích, je-li m 

počet variant znaku x a n počet variant znaku y. Četnost dvojic variant značíme nij a 

marginální četnosti pak ni. a n.i, coţ jsou řádkové součty empirických četností ni. (v posledním 

sloupci tabulky) a sloupcové součty empirických četností n.j (v posledním řádku tabulky). 

Pozorované četnosti Y = y1 Y = y2 ... Y = yc Σ 

X = x1 n11 n12 ... n1c n1 

X = x2 n21 n22 ... n2c n2 

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

X = xr nr1 nr2 ... nrc nr 

Σ n1 n2 ... nc n 

 

Tab. 5-14: Kontingenční tabulka 

Pro zjištění, zda jsou či nejsou tyto dva znaky závislé, je podstatné nejdříve zjistit 

očekávané četnosti variantních dvojic. Pro výpočet se pouţívá pravidlo pravděpodobnostního 

součinu 

eij =  
ni .×n .j

n
 , 



111 

 

kde nij představuje empirickou četnost nacházející se v i-tém řádku a j-tém sloupci 

kontingenční tabulky. 

Sestavená kontingenční tabulka je testována pomocí testového kritéria nezávislosti 

Pearsonova chí-kvadrát χ2, ten slouţí k ověřování závislosti dvou kategoriálních 

proměnných. Je statistickým testem pro hodnocení shody empirických dat s teoretickým 

modelem. Označuje se také jako statistika dobré shody. Testové kriterium je definováno 

vztahem 

χ2 =   
 xi − μ 2

σ2

k

i=1

 ,  

kde xi představuje pozorovanou hodnotu, μ je očekávaná, předpokládaná (teoretická) 

hodnota (dle nulové hypotézy), a σ je směrodatná odchylka.  

Test nezávislosti, jak uvádí Rimarčík (2011), vychází z kontingenční tabulky a testuje 

tzv. nulovou hypotézu, která vyjadřuje nezávislost proměnných. Zjednodušeně nulová 

hypotéza znamená, ţe poznání hodnoty jedné proměnné nepomůţe zlepšit odhad hodnoty 

druhé proměnné. Testovanými hypotézami jsou: H0: nezávislost mezi X a Y, H1: non H0 

(neboli závislost). Dále zvolíme hodnotu hladiny významnosti α, definovanou jako 

pravděpodobnost toho, ţe kvůli případnému náhodnému vychýlení dat zamítneme H0, pokud 

by přitom tato byla ve skutečnosti pravdivá. Nejčastěji volíme 5% hladinu významnosti, tedy 

α=0,05. Vypočtenou hodnotu kriteria porovnáme s jeho kritickou hodnotou, která je 

tabelována (Pavlík, 2005). Je-li hodnota kritéria větší neţ kritická hodnota, jak znázorňuje 

vztah  

χ2 > χ
 α,k−c 
2  , 

pak hypotézu Ho zamítneme a přijmeme hypotézu H1. 

Korelace – kvantifikuje sílu lineárního vztahu mezi dvěma proměnnými a také 

naznačuje směr vztahu. Korelační koeficient R měří sílu lineárního vztahu. Hodnota R nabývá 

v rozmezí  −1; 1 . Hodnoty blíţící se hranicím intervalu určují značně silný vztah, zatímco 

hodnoty blízké nule znamenají korelaci velmi slabou. Je moţné, ţe neexistuje ţádná asociace, 

nebo vztah je nelineární.  

Regrese – po zjištění korelace dvou proměnných můţe nastat otázka, zda můţeme 

pomocí těchto dat modelovat přímku. Lineární regrese je technika, která se pouţívá k nalezení 
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přímky, která nejlépe modeluje data., nejdříve se však musíme rozhodnout, která proměnná je 

závislá na druhé.(Tyrrell, 2009) 

Dále budou v této kapitole prezentovány výsledky provedené statistické analýzy 

v návaznosti na výše uvedené metody zkoumání závislostí proměnných. Všechny výsledné 

tabulky, včetně kontingenčních budou uvedeny v přílohách této práce. Statisticky významné, 

či zajímavé budou uvedeny níţe v této kapitole.  

Nyní budou následovat výsledky chí kvadrát testu zkoumajícího na 5 % hladině 

významnosti nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných.  V záhlaví tabulky se vţdy 

nachází čísla kombinací testovaných otázek z dotazníku, který je přílohou č. 1. Jedná se o 

shodné kombinace otázek, jaké jsou zkoumány i pro korelaci. Vzhledem k rozsáhlosti 

dotazníkového šetření – 31 otázek, byly stanoveny pouze logicky vhodné moţnosti závislostí 

mezi jednotlivými otázkami. Korelační analýza byla provedena na hladině signifikance 95 %. 

 

Tab. 5-15 Testování nezávislosti otázek 15-7 

Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

podílu peněz investovaných do vzdělávání na změně hospodaření organizace a velikostí 

organizace co do počtu zaměstnanců. Závislost vyplývající z tab. 5-15 je statisticky 

významná. 

 

Tab. 5-16 Testování nezávislosti otázek 15-8 

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 20,286
a 6 ,002

Likelihood Ratio 20,113 6 ,003

Linear-by-Linear 

Association
13,389 1 ,000

N of Valid Cases 191

Chi-Square Tests 15-7

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 28,206
a 12 ,005

Likelihood Ratio 32,442 12 ,001

Linear-by-Linear 

Association
15,311 1 ,000

N of Valid Cases 184

Chi-Square Tests 15-8
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Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

podílu peněz investovaných do vzdělávání na změně hospodaření organizace a výši 

hospodářského výsledku posledního daňového období. Závislost vyplývající z tab. 5-16 je 

statisticky významná. 

 

Tab. 5-17 Testování nezávislosti otázek 16-7 

Testování na 5 % hladině významnosti vede k zamítnutí nulové hypotézy o 

nezávislosti existence manaţerského informačního systému a velikostí organizace co do počtu 

zaměstnanců. Závislost vyplývající z tab. 5-17  je statisticky významná. 

  

Tab. 5-18 Testování nezávislosti otázek 16-8 

Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislost 

existence manaţerského informačního systému a výší hospodářského výsledku za poslední 

daňové období. Závislost vyplývající z tab. 5-18 je statisticky významná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 10,137
a 3 ,017

Likelihood Ratio 10,084 3 ,018

Linear-by-Linear 

Association
6,031 1 ,014

N of Valid Cases 206

Chi-Square Tests 16-7

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 15,094
a 6 ,020

Likelihood Ratio 16,452 6 ,012

Linear-by-Linear 

Association
3,173 1 ,075

N of Valid Cases 198

Chi-Square Tests 16-8
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Tab. 5-19 Testování nezávislosti otázek 18-13 

Při testování na 5 % hladině významnosti nemůţeme zamítnout nulovou hypotézu o 

nezávislosti proměnných. Mezi systémovým zajištěním ověřování aplikace nově nabytých 

znalostí a měřením finančního efektu z peněz investovaných do vzdělávání v určitém období 

neexistuje statisticky významný vztah, jak vyplývá z výsledků tabulky 5-19. 

 

Tab. 5-20 Testování nezávislosti otázek 24-18 

Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

existence zpětného hodnocení účinnosti vzdělávání a systémovým zajištěním ověřování 

aplikace nově nabytých znalostí zaměstnanci. Závislost je statisticky významná, jak prokazují 

výsledky v tabulce 5-20. 

 

Tab. 5-21 Testování nezávislosti otázek 28-22 

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 9,146
a 4 ,058

Likelihood Ratio 8,892 4 ,064

Linear-by-Linear 

Association
7,431 1 ,006

N of Valid Cases 202

Chi-Square Tests 18-13

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 10,566
a 2 ,005

Likelihood Ratio 9,897 2 ,007

Linear-by-Linear 

Association
9,702 1 ,002

N of Valid Cases 207

Chi-Square Tests 24-18

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 23,241
a 3 ,000

Likelihood Ratio 18,859 3 ,000

Linear-by-Linear 

Association
12,691 1 ,000

N of Valid Cases 207

Chi-Square Tests 28-22
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Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

doporučení stávajícího zaměstnavatele jako perspektivní zaměstnání svým známým s 

moţností ovlivňovat svou zaměstnaneckou vzdělávací aktivitu. Závislost je, dle výsledků 

v tabulce 5-21 statisticky významná. 

 

Tab. 5-22 Testování nezávislosti otázek 28-29 

Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

doporučení organizace, ve které v současné době respondent pracuje, svým známým jako 

perspektivní zaměstnání se zájmem pracovat pro tuto organizaci i v budoucnosti. Závislost je, 

dle výsledků v tabulce 5-22 statisticky významná. 

 

Tab. 5-23 Testování nezávislosti otázek 31-17 

Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

vyuţívání nejosvědčenějších postupů nejschopnějších zaměstnanců ostatními pracovníky a 

existencí moţnosti ukládat znalosti a zkušenosti do přístupné databáze pro pozdější vyuţití. 

Výsledky ukazuje tabulka 5-23. Závislost je statisticky významná. 

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 39,783
a 1 ,000

Continuity Correction
b 36,648 1 ,000

Likelihood Ratio 31,463 1 ,000

Linear-by-Linear 

Association
39,591 1 ,000

N of Valid Cases 207

Chi-Square Tests 28-29

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,207
a 2 ,004

Likelihood Ratio 12,142 2 ,002

Linear-by-Linear 

Association
11,090 1 ,001

N of Valid Cases 207

Chi-Square Tests 31-17



116 

 

 

Tab. 5-24 Testování nezávislosti otázek 31-29 

Při testování na 5 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

vyuţívání nejosvědčenějších postupů nejschopnějších zaměstnanců ostatními pracovníky a 

zájmem pro stávajícího zaměstnavatele pracovat i v budoucnosti. Závislost je statisticky 

významná, jak ukazuje tabulka 5-24. 

Výsledky provedené regresní analýzy u uvedených zkoumaných závislostí jsou 

součástí příloh této práce. 

V tabulce 5-25 jsou výsledky zkoumání lineární závislosti otázek 7 – velikost 

organizace dle počtu zaměstnanců, 8 – výše posledního hospodářského výsledku, a 13 – byl 

změřen finanční efekt investic do vzdělávání. Pearsonův korelační koeficient mezi otázkami 7 

a 8, ukazuje středně silnou závislost mezi velikostí organizace a jejím dosaţeným 

hospodářským výsledkem. Pokud budeme brát v úvahu reálné podnikatelské prostředí, je 

tento výsledek pochopitelný. 

 

Tab. 5-25 Vzájemná korelace u otázek 7 – 8 – 13  

Vztah mezi velikostí organizace (otázka 7), výší posledního hospodářského výsledku 

(otázka 8), a stanovením podílu vlivu peněz investovaných do vzdělávání na hospodářských 

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 32,994
a 2 ,000

Likelihood Ratio 37,599 2 ,000

Linear-by-Linear 

Association
31,457 1 ,000

N of Valid Cases 207

Chi-Square Tests 31-29

13 7 8

Pearson Correlation 1 -,133 -,121

Sig. (2-tailed) ,060 ,092

N 202 201 194

Pearson Correlation -,133 1 ,469
**

Sig. (2-tailed) ,060 ,000

N 201 206 198

Pearson Correlation -,121 ,469
** 1

Sig. (2-tailed) ,092 ,000

N 194 198 198

Correlations

13

7

8
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výsledcích organizace je řešen v tabulce 5-26. Vztah otázek 7 a 8 byl potvrzen lineární 

závislostí jiţ v tabulce 5-15. Korelační koeficient potvrdil slabou lineární závislost mezi 

velikostí organizace dle počtu zaměstnanců a mírou vlivu investovaných prostředků do 

vzdělávání na dosaţenou výši hospodářských výsledků dané organizace. Dotázaní respondenti 

tedy s narůstající velikostí organizace častěji označovali vliv investic do vzdělávání jako 

významnější sloţku, která se podílí na úspěchu podniku, a naopak. Také vztah mezi velikostí 

dosaţeného výsledku hospodaření a měrou podílu peněz vloţených do rozvoje potenciálu 

zaměstnanců prokázal lineární závislost – v úrovni slabá. 

 

Tab. 5-26 Vzájemná korelace otázek 7 – 8 – 15  

Tabulka 5-27 vyhodnocuje míru závislosti mezi otázkami 7, 8 a 16. Vztah mezi 

otázkami 7 a 8 byl jiţ statisticky šetřen v tabulce 5-15. Z výsledků korelační analýzy dalších 

vztahů vyplývá na 5 % hladině významnosti velmi slabá nepřímá lineární závislost mezi 

velikostí organizace měřenou počtem zaměstnanců (otázka 7) a moţností vedoucích 

pracovníků vyuţívat manaţerský informační systém (otázka 16). Je tedy zřejmé, ţe v českém 

podnikatelském prostředí není důleţité jak je organizace velká co do počtu zaměstnanců a 

s tím také rostoucím počtem tomu odpovídajících vedoucích pracovníků, v závislosti na 

moţnosti těchto pracovníků vyuţívat manaţerských informačních systémů. 

7 8 15

Pearson Correlation 1 ,469
**

,265
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 206 198 191

Pearson Correlation ,469
** 1 ,289

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 198 198 184

Pearson Correlation ,265
**

,289
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 191 184 192

Correlations

7

8

15
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Tab. 5-27 Vzájemná korelace otázek 7 – 8 – 16  

Míra vzájemné korelace mezi organizačním zajištěním ověřování aplikace nově 

nabytých znalostí při řešení problematik organizace (otázka 18) a měřením efektu 

z investovaných prostředků do vzdělávání měla hodnotu 0,192. Tento výsledek osciluje na 

hranici praktické nezávislosti a slabé lineární závislosti (tab. 5-28). Tento výsledek se dal 

očekávat vzhledem k odpovědím respondentů na zkoumané dvě otázky, kdy více neţ 70 % 

dotázaných uvedlo, ţe efekt z investovaných prostředků do vzdělávání neměří a také 

nadpoloviční většina respondentů uvedla, ţe aplikace nově nabytých znalostí v jejich 

organizacích není sledována a ověřována. 

 

Tab. 5-28 Vzájemná korelace otázek 13 – 18   

Závislost mezi délkou trvání pracovního poměru pro stávající organizaci a její 

velikostí z pohledu počtu zaměstnanců je znázorněna v tabulce 5-29. Pro účely přijímání 

principů učící se organizace není tento vztah zásadní, ovšem pro účely vyhodnocování 

výsledků dotazníkového šetření se ukázal jako zajímavý. Na základě odpovědí respondentů 

existuje slabá lineární závislost mezi délkou pracovního poměru a velikostí organizace, tedy u 

vyšší délky trvání pracovního poměru se předpokládá zaměstnavatel s vyšším počtem 

zaměstnanců a naopak. Loajalita v České republice nedosahuje vysoké úrovně. Není 

výjimkou, ţe lidé svého zaměstnavatele pomlouvají, nechají se velmi snadno přetáhnout 

konkurencí, anebo dokonce ve firmě kradou. Z pohledu učící se organizace a také znalostního 

7 8 16

Pearson Correlation 1 ,469
**

-,172
*

Sig. (2-tailed) ,000 ,014

N 206 198 206

Pearson Correlation ,469
** 1 -,127

Sig. (2-tailed) ,000 ,075

N 198 198 198

Pearson Correlation -,172
* -,127 1

Sig. (2-tailed) ,014 ,075

N 206 198 207

Correlations

7

8

16

18 13

Pearson Correlation 1 ,192
**

Sig. (2-tailed) ,006

N 207 202

Pearson Correlation ,192
** 1

Sig. (2-tailed) ,006

N 202 202

Correlations

18

13
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managementu, je to právě zaměstnanec, kdo přináší do firmy své know-how. Do jeho rozvoje 

investujeme finanční prostředky. Měl by to být právě dobře motivovaný a rozvíjený 

zaměstnanec, díky jehoţ znalostem bude podnik moci inovovat, rozvíjet se, získávat 

konkurenční výhodu a zaručit tak plnění cílů, úspěšnost podnikání a v neposlední řadě zisk. 

Bez loajálních zaměstnanců ovšem tento postup není moţný a chování organizací je 

neefektivní. Otázka číslo 29 zkoumala, zda dotázaní chtějí pro svého zaměstnavatele pracovat 

i v budoucnosti – více neţ 80 % z nich uvedlo kladnou odpověď. Nutno ovšem zváţit, nakolik 

jsou tyto pozitivní výsledky spojeny se spokojeností a vlastním rozvojem v rámci firmy a 

nakolik odráţejí fakt, zabezpečit si odpovídající ţivotní podmínky v nejisté době na 

proměnlivém českém pracovním trhu. 

 

Tab. 5-29 Vzájemná korelace otázek 5 – 7    

V níţe uvedené tabulce 5-30 jsou zkoumány korelační závislosti otázek týkajících se 

výše prostředků na vzdělávání (otázka 12), míře ovlivnění hospodářského výsledku 

prostředky investovanými do vzdělávání (otázka 15), moţností ukládat znalosti a zkušenosti 

z řešení problémů pro pozdější efektivní vyuţití při řešení dalších odchylek (otázka 17), 

organizační zajištění ověřování aplikace nově nabytých znalostí (otázka 18) a existence 

nástroje zpětného hodnocení účinnosti vzdělávání v organizaci (otázka 24). Z výsledků je 

patrná lineární závislost mezi ověřováním aplikace nových znalostí a existencí nástroje 

hodnocení účinnosti vzdělávání, jedná se však o závislost slabou. Z logiky věci by však tento 

vztah měl být mnohem silněji lineárně závislý, pokud dotázaní připouští ověřování aplikace 

znalostí tak, aby mělo toto ověřování smysl. Měl by být pouţit určitý nástroj, který stanoví, do 

jaké míry bylo toto vzdělávání a následná aplikace znalostí účinná, zda pomohla k odstranění 

odchylek, k vyřešení problému, změnila organizační kulturu, zabezpečení znalostí určité 

problematiky, zvýšila produktivitu práce, bezpečnost práce či se jinak pozitivně projevila 

v organizačních procesech.  

5 7

Pearson Correlation 1 ,230
**

Sig. (2-tailed) ,001

N 207 206

Pearson Correlation ,230
** 1

Sig. (2-tailed) ,001

N 206 206

5

7

Correlations
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Tab. 5-30 Vzájemná korelace otázek 12 – 15 – 17 – 18 – 24   

Lineární závislosti se také projevily v následující tabulce 5-31, kde byly zkoumány 

vztahy mezi počtem ročně absolvovaných vzdělávacích akcí (otázka 19), moţností ovlivňovat 

výběr své vzdělávací aktivity (otázka 22), doporučení svého zaměstnavatele jako perspektivní 

zaměstnání (otázka 28) a zájmem pracovat pro svého zaměstnavatele i v budoucnosti (otázka 

29). Z výsledků vyplývá silný lineární vztah mezi doporučením svého zaměstnavatele jako 

perspektivního zaměstnání a zájem u této organizace pracovat i do budoucna. Jedná se o 

přímou závislost, tedy ţe s růstem pozitivních odpovědí na doporučení své firmy roste i míra 

zájmu pro stávající společnost pracovat i nadále. Potvrzuje to lidské chování, kdy v dobře 

fungujícím zaměstnání, kde jsou pracovníci motivováni, rozvíjeni a ohodnoceni mají tendence 

setrvávat. A takovouto organizaci jsou ochotni doporučit i svým známým. Lineární závislost 

je také mezi počtem ročně absolvovaných vzdělávacích aktivit a moţností ovlivnit, které 

vzdělávací akce budou absolvovány. Výsledná hodnota -0,26 ukazuje na nepřímou závislost 

na hladině významnosti 5 %. Ze zaměstnaneckého pohledu významnou skutečností je tak 

závislost mezi moţností ovlivnit své vzdělávání a doporučením firmy jako perspektivního 

zaměstnavatele. Zde se jedná o slabou lineární závislost. Pouze 6 % z těch, kteří doporučují 

svou firmu jako perspektivní zaměstnání, nemůţe zasahovat do svých vzdělávacích aktivit. 

S mírou samostatnosti v rozhodování o vlastních vzdělávacích aktivitách v rámci organizace 

klesá i počet respondentů, kteří by svého zaměstnavatele známým nedoporučili s pozitivním 

hodnocením. 

24 12 15 17 18

Pearson Correlation 1 -,015 -,195
**

,157
*

,217
**

Sig. (2-tailed) ,859 ,007 ,024 ,002

N 207 142 192 207 207

Pearson Correlation -,015 1 ,180
* ,056 -,052

Sig. (2-tailed) ,859 ,036 ,510 ,539

N 142 142 137 142 142

Pearson Correlation -,195
**

,180
* 1 -,274

**
-,213

**

Sig. (2-tailed) ,007 ,036 ,000 ,003

N 192 137 192 192 192

Pearson Correlation ,157
* ,056 -,274

** 1 ,309
**

Sig. (2-tailed) ,024 ,510 ,000 ,000

N 207 142 192 207 207

Pearson Correlation ,217
** -,052 -,213

**
,309

** 1

Sig. (2-tailed) ,002 ,539 ,003 ,000

N 207 142 192 207 207

Correlations

24

12

15

17

18
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Tab. 5-31 Vzájemná korelace otázek 19 – 22 – 28 – 29   

Poslední uvedená tabulka s výsledky korelace mezi jednotlivými otázkami je tabulka 

5-32, kde jsou zkoumány závislosti mezi existencí databáze pro ukládání znalostí a zkušeností 

při řešení problémů v organizaci (otázka 17), moţností ovlivňovat své vzdělávací aktivity 

v rámci organizace (otázka 22), zájmem pracovat pro svého zaměstnavatele i do budoucna 

(otázka 29) a vyuţíváním nejosvědčenějších postupů nejschopnějších pracovníků ostatními 

zaměstnanci (otázka 31). Existuje zde přímá lineární závislost mezi existencí databáze 

znalostí a využíváním osvědčených postupů nejschopnějších zaměstnanců ostatními. 

Hodnota 0,232 ukazuje na slabou závislost. 89 % respondentů, kteří popřeli existenci 

znalostní databáze, připustilo také nízkou míru vyuţívání osvědčených postupů, zatímco 45 % 

kteří uvedli důsledné vyuţívání „best practices“, zároveň potvrdilo existenci znalostní 

databáze pro ukládání znalostí a zkušeností. V Českém manaţerském prostředí často dochází 

ke ztrátě znalostí formou fluktuace zaměstnanců či odchodu pracovníka do důchodu. Tomuto 

se dá zamezit či míru takto ztracených znalostí a zkušeností eliminovat, vytvořením znalostní 

databáze a důsledným popisem řešení vzniklých problémů a odchylek. Mnoho zkušených 

pracovníků nosí své know-how pouze v hlavě a s jejich odchodem odchází také způsoby 

řešení určitých organizačních situací. 

28 19 22 29

Pearson Correlation 1 -,177
*

,248
**

,438
**

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000

N 207 206 207 207

Pearson Correlation -,177
* 1 -,260

** -,079

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,257

N 206 206 206 206

Pearson Correlation ,248
**

-,260
** 1 ,101

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,149

N 207 206 207 207

Pearson Correlation ,438
** -,079 ,101 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,257 ,149

N 207 206 207 207

22

29

Correlations

28

19
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Tab. 5-32 Vzájemná korelace otázek 17 – 22 – 29 – 31   

5.6 Vyhodnocení výzkumných hypotéz 

Cílem dizertační práce bylo zjistit, nakolik jsou v současné době v České republice 

přijímány přístupy koncepce učící se organizace, zvláště v oblasti vzdělávání pracovníků na 

vedoucích a manaţerských pozicích. V návaznosti na cíl práce byly stanoveny výzkumné 

hypotézy, jejichţ smyslem bylo ověřit přijímání základních principů vedoucích k učící se 

organizaci. Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz poslouţí výsledky dotazníkového šetření.  

Hypotéza č. 1 - „Organizace v České republice neměří efekty z prostředků 

vynaložených na vzdělávání a rozvoj znalostního potenciálu svých zaměstnanců.“ 

Jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření, konkrétně otázky číslo 13, jejíţ 

výsledky jsou zaznamenány v grafu 5-4, 71 % dotázaných respondentů uvádí, ţe neměří 

finanční efekt investic vložených do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Pouze u 4 % 

organizací probíhá tento proces po kaţdé vzdělávací akci. Tyto získané hodnoty mají také 

souvislost s výsledky otázky číslo 15, kde měli dotázaní vedoucí pracovníci uvést jak 

ovlivňuje podíl investic do vzdělání změnu výsledku hospodaření konkrétní organizace. 58 % 

respondentů povaţuje tento podíl za zanedbatelný. Nevnímá tedy rozvoj lidského potenciálu 

jako zdroj pro podstatnou a zásadní konkurenční výhodu. 

Na základě předloţených výsledků se hypotéza číslo 1 potvrdila. 

Hypotéza č. 2 - „V podnikatelských subjektech v České republice není zajištěno 

systémové řešení ukládání znalostí, jako zdroj pomoci pro případné znovu se opakování 

problémů a jejich úspěšného zvládnutí vedoucího ke zvýšení výkonnosti podniku.“ 

31 17 22 29

Pearson Correlation 1 ,232
**

,184
**

,391
**

Sig. (2-tailed) ,001 ,008 ,000

N 207 207 207 207

Pearson Correlation ,232
** 1 -,051 ,178

*

Sig. (2-tailed) ,001 ,469 ,010

N 207 207 207 207

Pearson Correlation ,184
** -,051 1 ,101

Sig. (2-tailed) ,008 ,469 ,149

N 207 207 207 207

Pearson Correlation ,391
**

,178
* ,101 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,149

N 207 207 207 207

29

Correlations

31

17

22
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K ověření této hypotézy poslouţily výsledky otázky číslo 17 z výzkumného 

dotazníkového šetření, kde byl přímý dotaz na moţnost ukládání znalostí a zkušeností do 

přístupné databáze, pro moţné efektivní vyuţití při vzniku potřeby jejich vyuţití. Výsledky 

této otázky jsou v práci zahrnuty v grafu 5-6. Ze získaných odpovědí 68 % dotázaných 

uvedlo, ţe nemá možnost ukládání znalostí do přístupné databáze. Tato skutečnost 

koresponduje také s výsledky hypotézy č. 1, kdy absence zjišťování přínosů vzdělávání se 

takřka ve stejné míře projevila také v absenci moţností ukládat znalosti. V českých 

podmínkách jsou tedy snahy o přijímání zásad znalostního managementu pouze 

proklamovanou frází při zajišťování dobrého jména a pověsti organizace.  

Na základě předloţených výsledků se hypotéza číslo 2 potvrdila. 

Hypotéza č. 3 - „U managementu v ČR není organizačně ani systémově zabezpečeno 

ověřování nově nabytých znalostí pro řešení potřebných problematik organizace a není 

nastaven nástroj zpětného hodnocení vzdělávání.“ 

Ověření této hypotézy dokreslují výsledky otázky č. 24 na dotaz ohledně existence 

nástroje zpětného hodnocení účinnosti vzdělávání, kdy 71 % analyzovaných organizací 

nevyužívá žádný nástroj zpětného hodnocení, kterým by zjišťovaly, zda vynaloţené 

prostředky na vzdělávání přispěly k vyřešení určitého problému, změně ve výkonové oblasti, 

změně určitého stavu či jakým způsobem přispěly k rozvoji a hospodaření organizace viz graf 

5-9. Otázka č. 18 zjišťovala, zda je organizačně či systémově (software, databáze) zajištěno 

ověřování, zda zaměstnanci aplikují nově nabyté znalosti při řešení problematik organizace. 

Výsledky poskytuje graf 5-7. V České republice patří mezi nejčastější formy vzdělávání 

zaměstnanců jazykové kurzy, ovšem existuje také vyuţití jazykových znalostí vzdělávaných 

zaměstnanců pro podnik, který jej platí? Pouze 13 % respondentů potvrdilo proces zajištění 

ověřování nových znalostí a posuzování jeho přínosu pro organizaci. V 56 % analyzovaných 

organizací tento proces zcela chybí a v 31 % organizací je ověřování a posuzování přínosu 

vyuţíváno pouze u některých vzdělávacích akcí. 

Na základě předloţených výsledků se hypotéza číslo 3 potvrdila. 

Hypotéza č. 4 - „Vedoucí pracovníci v organizacích působících v ČR mají potřebu se 

dále vzdělávat a mají možnost tuto potřebu také ovlivňovat.“ 

K ověření této hypotézy je nejvhodnější vyuţít výsledků otázek č. 20, 21, 22. Otázka 

číslo 20 zjišťovala, jestli se dotázaní vedoucí pracovníci vzdělávají i nad rámec vzdělávacích 

akcí zaměstnavatele. Výsledky nabízí tabulka 5-7, kdy 127 respondentů z 207 uvedlo kladnou 
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odpověď. Ve svém volném čase se 61 % dotázaných dále vzdělává za vlastní finanční 

prostředky. Otázka č. 21 zkoumala ochotu vzdělávání za vlastní finanční prostředky v rámci 

firemního vzdělávání. Jak ukazuje graf 5-8, tak 61 % respondentů povaţuje svůj odborný růst 

za moţnost zvyšování své zaměstnanecké hodnoty a souhlasilo by se spolufinancováním 

svého firemního vzdělávání. Pouze 8 % dotázaných se domnívá, ţe placené zvyšování 

kvalifikace by měla zajistit organizace. Z uvedených výsledků je zřetelně vidět snahu 

vedoucích pracovníků dále zvyšovat svou hodnotu, starat se o rozvoj svých znalostí a 

dovedností, a to i za cenu obětování vlastního volného času a také finančních prostředků, i za 

předpokladu moţnosti spolufinancování firemního vzdělávání. Tito lidé si dobře uvědomují 

růst své zaměstnanecké hodnoty, která jim uţ nemůţe být odebrána či sníţena. Otázka 22 

zkoumala, zda mají dotázaní moţnost ovlivňovat výběr své zaměstnanecké vzdělávací 

aktivity. Výsledky uvádí tabulka 5-8. V 11 % analyzovaných organizací určuje nadřízený 

striktně veškeré vzdělávací aktivity, bez moţnosti jejich výběru. Nejvyšší četnost byla 

zaznamenána u moţnosti, kdy dotázaný můţe výběr vzdělávací akce ovlivnit po dohodě 

s nadřízeným – 52 % odpovědí.  17 % dotázaných vedoucích jejich organizace také přispívá 

na nadstandardní manaţerské vzdělání. Získané výsledky potvrdily moţnost zaměstnanců 

ovlivňovat výběr své vzdělávací aktivity, kdy 89 % dotázaných může nějakým způsobem 

do tohoto výběru zasahovat. 

Na základě předloţených výsledků se hypotéza číslo 4 potvrdila. 

Hypotéza č. 5 - „Dle názoru vedoucích pracovníků se zaměstnavatelé nedostatečným 

způsobem starají o rozvoj odborného potenciálu těchto vedoucích, který by zaručoval vyšší 

výkonnost podniku.“ 

Ověření hypotézy číslo 5 je moţné pomocí otázky č. 25 výzkumného dotazníkového 

šetření, zabývající se způsobem, jak se podniky starají o rozvoj kvalifikace a znalostí v rámci 

odborného zaměření dotázaných vedoucích, zda jsou organizovaná školení či kurzy přínosné. 

Z odpovědí, které jsou zaznamenány v grafu 5-10 vyplývá, ţe 32 % dotázaných povaţuje 

způsob jakým se organizace stará o jejich odborný rozvoj za velmi dobrý a dostačující. 17 % 

respondentů však povaţuje způsob zvyšování své odbornosti za nedostatečný. Jedná se o 

pětinu dotázaných vedoucích. Zbývajících 51 % odpovědí byla moţnost, kdy souhlasí se 

způsobem svého odborného rozvoje, avšak chtěli by mít větší moţnost zasahovat do výběru 

vzdělávacích aktivit. Zde je vhodné upozornit, ţe v předchozí hypotéze bylo u otázky číslo 22 

zjištěno, ţe 89 % dotázaných můţe nějak ovlivnit svou vzdělávací aktivitu, ovšem při otázce 

na spokojenost s řízením organizace odborného růstu dotázaných chce 51 % více zasahovat 
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do výběru vzdělávacích aktivit. Z toho vyplývá, ţe moţnost ovlivňovat vzdělávací aktivity 

sice existuje, ovšem reálná míra výběru směru vlastního rozvoje nedosahuje zdaleka tak 

vysoké míry. 

Na základě předloţených výsledků se hypotéza číslo 4 se nepotvrdila. 

Shrnutí – z výsledků testování výzkumných hypotéz vyplývá skutečnost, ţe principy 

učící se organizace jsou v podmínkách České republiky praktikovány v malém měřítku. Pro 

většinu organizací se zřejmě jedná o módní téma, které je publikováno a tedy organizacemi 

také indikováno do firemních strategií, nikoliv však jiţ do vnitřních procesů a metod. Zvláště 

negativní je přístup společností ke zkoumání efektivnosti vynaloţených prostředků na 

vzdělávání, jejich vyuţití s reálnými dopady na výkonnost podniku a v neposlední řadě také 

na vliv na samotný rozvoj zaměstnance, kdy tento ve většině případů ani není testován, zda 

nějaké nové znalosti přijal a či je vyuţije pro svou pracovní náplň a pozici. Negativním 

faktorem, který v poslední době ovlivňuje chování českých podniků v oblasti vzdělávání, jsou 

také různé dotační tituly evropských rozvojových programů např. Lidské zdroje a 

zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další. Pro podniky se jedná o peníze, 

které mohou utratit za projekty na vzdělávání svých zaměstnanců, ovšem nikdo se nesnaţí 

zjišťovat jejich reálné dopady a neměří návratnost investic. Je zde pouze potřebná snaha splnit 

zadávací kritéria schválených projektů, a tím splnit poţadavky k proplacení dotace. To jistě 

vede k vlastní úspoře prostředků na rozvoj zaměstnanců, ovšem ve většině případů je tato 

úspora jediným procesem, který podnik učiní. 

5.7 Zhodnocení kladů a záporů učící se organizace 

Jako kaţdá teorie i teorie učící se organizace byla a je podrobována kritice. V případě 

tohoto konceptu se však nejedná o kritiku ve smyslu ”nesprávnosti” jeho myšlenek, ale spíše 

o kritiku praktičnosti jeho zavedení. Mezi hlavní kritiky patří např. Jacobs, Smith, West, 

Kerka nebo Kuchinke, jejichţ připomínky a argumenty se dají rozdělit do 5 oblastí. 

1) Absence výzkumu zaloţeného na vyhodnocení, které by prokazovalo efektivnost 

tohoto konceptu. Jacobs a West uvádějí, ţe kromě příběhů, několika studií 

podporujících vztah mezi jedinci a organizačním učením je zde málo objasněno, 

jaký uţitek jedinci z tohoto konceptu plyne. West a Kuchinke volají po výzkumu, 

který by detailně rozebral podmínky, za jakých je koncept úspěšný, typy 
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organizací, pro které nemůţe být tento model pouţit a co se stane, kdyţ koncept 

učící se organizace bude lidem vnucen. 

2) Teorie učící se organizace je příliš všeobecná a struktury organizací v dnešní 

globální ekonomice příliš spletité, ţe není prakticky moţné do nich zavést 

jednotný koncept učení. Navíc jsou zde organizace, ve kterých manaţerské 

schopnosti jejich členů nejsou dostatečné, či silně zakořeněná organizační kultura 

neumoţní dosáhnout změny ve smyslu konceptu. 

3) Principy teorie učící se organizace jsou příliš komplexní a myšlení většiny 

manaţerů a lidí všeobecně není dostatečně sofistikované, aby je mohlo aplikovat 

do praxe. Všechny poţadavky, které jsou konceptem předpokládány, jsou natolik 

sloţité a propojené, ţe je téměř nemoţné všechny obsáhnout lidským mozkem a 

většina manaţerů bude vţdy inklinovat pouze k některé z částí konceptu. Dalším 

problémem mohou být také sociální a psychologické bariéry. Otázkou také 

zůstává, zda přes veškerou sloţitost procesů, nepříjemnosti s nimi spojené, 

moţnou nedostatečnou podporu a motivaci, které by jedinci museli čelit v 

určitých obdobích (změna mentálních modelů atd.) by byli vůbec ochotni se do 

takového konceptu zapojit? 

4) Chybějící vztah mezi strategickými cíli organizace a učící se organizací – zde jde 

o fakt, ţe “učící se” členové organizace nepropojují správně své učení se 

strategickými cíli organizace. V kapitalistické ekonomice patří mezi hlavní cíle 

zisk, sniţování výrobních a distribučních nákladů, budování značky, vývoj 

nových inovací, jak to ilustruje obr. 5-1. Bylo by naivní předpokládat, ţe 

dlouhodobým cílem majitele firmy bude „vzdělávání“ svých zaměstnanců. Měl by 

existovat určitý měřící a vyhodnocovací systém, který by hodnotil, do jaké míry 

koncept učící se organizace přispívá či nepřispívá k dosaţení strategických cílů. 

5) Vyčlenění učící se organizace ze širšího kontextu “učící se společnosti“ – mnozí 

(př. Smith) kritizují Sengemu nedostatek času, který strávil při zkoumání 

politického a sociálního dopadu na organizační aktivity a poukazují na to, ţe jeho 

konceptu chybí začlenění do politického a morálního rámce. Senge ve svém 

konceptu nehovoří o demokracii, sociální spravedlnosti či vyloučení ze 

společnosti, ačkoliv si je třeba uvědomit, ţe organizace je součástí širšího 

společenství a je nutno se řídit i jeho pravidly resp. tato pravidla na ni mají vliv. 
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Rozdílné vnímání mezi behavioristickou modifikací a socializací rozebírá např. 

Dědina, Odcházel (2007) v obrázku 5-2. 

 

Obr. 5-2 Klady a zápory učící se organizace 

(Dědina, Odcházel, 2007) 

Problém se, dle autora, nejčastěji nachází v samotném pojmu ,,učící se", jehoţ pravý 

význam je mnohými nepochopen. Nejde si představit učící se organizaci, ve které dvakrát 

týdně probíhá organizovaná výuka. Pravý význam tohoto výrazu není v hodinách strávených 

učením se pouček a teorie obsaţených v knihách. Jde o naučení se vnímat své okolí různými 

pohledy, o odhodlání být jeho součástí a o aktivitu vedoucí ke vzniku nových inovací a k 

rozvoji celé organizace. Hlavním zdrojem učící se organizace je lidský faktor, je tedy 

pochopitelné, ţe kritická místa učící se organizace budou vycházet ze samotných vlastností 

tohoto faktoru. V organizacích je moţné pozorovat stinné stránky, které mohou být tvořeny 

dvěma aspekty: 

 neformální aspekt, tvoří ho ta část organizace, která je skryta zrakům veřejnosti. 

Neformální aspekt doplňuje v organizaci formální struktury a procesy organizace.  

Nemusí být nutně vnímán negativně, protoţe přispívá např. k efektivnímu 

fungování organizace. Díky neformálním vazbám však můţe docházet 

v organizaci k prosazování individuálních nebo dílčích zájmů; 

 aspekt negativní stránky organizace, který můţe být důsledkem zveličení, 

deformace nebo degenerace dobrých a pozitivních kvalit. Lze na něj narazit v 

situacích charakteristických snahou vzbudit nadprůměrný výkon. Se silou 

pozitivní totiţ roste i potenciál síly negativní.  
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Velmi často organizace přiznávají, ţe jsou to lidské zdroje, co je jejich 

nejhodnotnějším majetkem, na druhou stranu se však setkáváme s názory, ţe lidé jsou 

nahraditelní. Stinné stránky organizací jde potom nalézt v oblastech, jako jsou organizační 

kultura, organizační politika, osobní styl, sociální systémy organizace a v dalších. Senge 

přinesl originální pojetí, ve kterém sjednotil jednotlivé přístupy k organizacím v jednotný 

systémový pohled, díky kterému je moţné získat konkurenční výhodu. Ta se můţe projevit 

např. zvyšováním kvality poskytovaných sluţeb a produktů. 

Problém této koncepce po analýze přijímání jejích základních principů v ČR je 

zdůrazněn zvláště v nedokonalé provázanosti na konkrétní organizační procesy. Jistě mnoho 

cenných rad, autorů zabývajících se touto problematikou, zlepší prostředí firmy, aktivuje 

zaměstnance, přinese zlepšení ukazatelů, ale pokud nebudou zároveň vyjasněny principy 

dlouhodobého fungování v oblastech učení se a vzdělávání, nastavena pravidla rozvoje 

s provázaností do konkrétních strategických plánů a cílů, tak kaţdá „dobrá nálada“ jednou 

skončí. V tom okamţiku budou vedoucí pracovníci a manaţeři opět hledat v odborné 

literatuře, kam se posunulo manaţerské paradigma, a jaká koncepce je teď v módě. Ovšem 

toto přesně bude situace naprostého nepochopení nikdy nekončícího procesu zlepšování 

učebních a znalostních procesů v organizaci. I přes silnou kritiku této koncepce, existují ve 

světě mnohé příklady organizací, které veřejně proklamují a uplatňují přijímání principů učící 

se organizace, změny své kultury učení a jejich dopady na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 

A nejedná se o organizace bezvýznamné, nýbrţ lídry svých oborů v globálním měřítku jako 

jsou Apple, Toyota, IBM, Shell, BP ABN Amro, Motorola a další. V práci je jako učící se 

organizace zmiňována U. S. Army. DiBella (2010) se ve svém příspěvku s odstupem15 let od 

propagace armády jako učící se organizace zamýšlí nad skutečností, ţe armáda není a nikdy 

nemůţe být jedinou monolitickou učící se organizací. Pokud však stoupenci učení zvolí 

integrovaný přístup, rozpoznají sloţitost armády ve svém portfoliu studijních orientací a 

praktik. Důleţitým klíčem je skutečnost, jak se prvky v portfoliu navzájem doplňují a jak má 

naše obranné zařízení zachovat bezpečnost v dobách, které se neustále vyvíjí. Určité části 

armády totiţ nemohou svévolně připouštět sdílení znalostí, ale musí dodrţovat striktní tok 

informací, zatímco u jiných součástí tato omezení nepůsobí jako rozkaz. Tato myšlenka bude 

platit také pro určité specifické organizace z oblasti podnikatelské či veřejné sféry.  

Úspěšným příkladem zlepšení postavení firmy přijímáním principů učící se organizace 

je organizační sloţka Apple Japan. Poté co se rozhodla aplikovat poznatky této koncepce, 

zvláště v oblasti mentálních modelů a týmového vzdělávání zvýšil se její trţní podíl z 1% 
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v roce 1989 na 15 % v roce 1995. Došlo také k dramatickému zvýšení ročního prodeje na 1,3 

bilionu dolarů v roce 1994 s prodejem 520 000 počítačů. Koncepci učící se organizace 

povaţuje Apple za významný vliv na tomto růstu. Jiná známá firma Motorola zaloţila svou 

univerzitu pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jiţ v roce 1981. A i dnes mnoho manaţerů a 

vedoucích pracovníků a zaměstnanců ze všech částí světa vyuţívá moţností školení a sdílení 

znalostí. Tento trénink napomáhá k plnému rozvoji potenciálu účastníků, jak uvádějí Case 

Studies sof the Learning Organization. Výzkum týkající se vzorů učící se organizace 

v estonských organizacích provedli Mets a Torokoff (2007), kdy dospěli k závěrům, ţe 

skutečnost přijetí Estonska do Evropské unie a tím i moţnost pracovat v zahraničí má reálné 

dopady do fungování tamních společností. Jako nejvhodnější cestu spatřují autoři na 

produkování výrobků s vyšší přidanou hodnotou a zvýšení platových poměrů pro tamní 

zaměstnance. Jako nejlepší cestu jak toho dosáhnout povaţují investice do lepších 

vzdělávacích moţností ve společnostech a přeměně sociálního kapitálu, za předpokladu 

dodrţování principů učící se organizace. Problematikou sdílení znalostí a jeho vlivu na výkon 

organizací na Tchajvanu se zabýval Hsu (2006). Výsledky jeho výzkumu dokazují extremní 

pozitivní vztah mezi efektivním sdílením znalostí zaměstnanců a dosahovanými obchodními 

výsledky. U jednotlivých zkoumaných organizací došlo např. ke zvýšení prodeje o 186 % za 

jeden kvartál, 30 % projektované zvýšení prodeje, úsporu 5 milionů dolarů provozních 

nákladů. Principy učící se organizace jsou pro mnohé manaţery těţko uchopitelné, ovšem 

základní poznatky přejímané do praxe dokáţou být účinným faktorem při rozvoji organizací.  

Shrnutí – koncepce učící se organizace a její zavedení do fungování organizace a 

jejích procesů, přinese firmě konkurenční náskok, zejména v delším časovém horizontu. Jde 

totiţ o přeměnu firemní kultury, která se nestane ze dne na den. Dojde ke zvýšení hodnoty 

intelektuálního kapitálu rozvojem jednotlivců formou týmového učení, sdílením znalostí, 

snahou o osobní mistrovství, ztotoţněním se s vizí a cíli organizace. Základním negativem je 

skutečnost, ţe se jedná o obecný model na poli abstrakce a jeho konkretizace je nutná pro 

kaţdou organizaci zvlášť. Není stanoven přesný postup co vše třeba pro fungování učinit, 

nejsou nastaveny informační vazby zajišťující úspěšné zvládnutí transformace. Organizace se 

dnes musí učit i bez toho aniţ by chtěli nějaký koncept přijímat. Koncepce učící se organizace 

nenabízí jak maximalizovat zisk, pouze navrhuje moţné cesty, které by k tomu měly vést. 

Uvedené příklady firem ukazují moţný úspěch, avšak v literatuře se nevyskytují negativní 

případy problematického převzetí principů učící se organizace, kdy nedošlo k očekávaným 

výsledkům a zlepšením.   
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6 Závěr 

Učící se organizace znamená vţdy vyšší přínos neţ učící se jednotlivci. Přínos učící se 

organizace lze očekávat ve zlepšení ekonomiky, zlepšení jakosti, zlepšení image, zvýšení 

konkurenceschopnosti pomocí vzdělanějších pracovníků, zvýšení spokojenosti a loajality 

zaměstnanců apod.  Kaţdá organizace – ať uţ je to nadnárodní korporace, vláda, sportovní 

tým nebo třeba rodina – zkoumá, jak by dosáhla poţadovaného výsledku. Učení se, potaţmo 

další zvyšování způsobilosti jednotlivců, má napomoci k dosaţení vizí velkých i malých 

změn.  Nejdůleţitějším kapitálem jsou lidské znalosti. Ekonomická teorie dle Zeleného 

(2005) pojem lidských znalostí nezná, neumí popsat, měřit či zaúčtovat lidskou inteligenci. 

Tomáš Baťa byl zastáncem myšlenky, kdy budovy jsou jen hromady cihel a betonu a stroje 

jsou spousta ţeleza a oceli. Ţivot tomu dávají teprve lidé. Přesto dnes podle studie Accenture 

(2012) pouze 17 % dotázaných společností v Evropě uvaţuje o zvýšení prostředků za účelem 

doplnění chybějících dovedností a rozvoje svých zaměstnanců.  

Stále však v současné informační, resp. znalostní společnosti jsou procesy „učení se“ 

v organizaci hlavní hybnou silou vytváření dlouhodobé konkurenční výhody. Nositelem a 

realizátorem procesů „učení se“ jsou právě pracovníci. Koncepci procesu učení zakládá 

personální strategie. Je proto podstatná i pro realizaci konceptu „učící se organizace“. Je zde 

patrný strategický záběr a význam komponentu - pracovníci. Personální strategií je dáno 

zaměření se na účelné a účinné investice do systematického zvyšování profesní a kvalifikační 

struktury spolupracovníků. V současné době se povaţuje za podstatné, aby personální 

strategie pracovníků organizace měla cílově zaměření na tři oblasti a to: 

1) spokojenost spolupracovníků („employee satisfaction“); 

2) udrţení a další rozvoj kvalitních spolupracovníků („employee retention and futher 

development“); 

3) produktivitu spolupracovníků („employee produktivity“). 

Ke splnění hlavního cíle dizertační práce bylo vyuţito více neţ 100 odborných zdrojů, 

zaměřených na řešenou problematiku. Zejména se jednalo o monografické publikace 

 a periodika, doplněné elektronickými zdroji. V rámci publikační činnosti byly zjištěné závěry 

a výsledky práce publikovány na mezinárodních vědeckých konferencích v ČR i zahraničí, 

uvedených v publikační činnosti na konci dizertační práce. Při zpracování práce autor došel 

k závěru, ţe zkoumaná problematika není ve zvýšené míře vyuţívána ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků v České republice, zvláště v oblasti vzdělávání, které by mělo 
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vést k inovačnímu potenciálu. Tuto domněnku měl jiţ v počátcích zpracování práce, a 

potvrzení vyslovených hypotéz mu dalo za pravdu. Koncepce učící se organizace a s ní 

související problematika vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů si zaslouţí mnohem širší 

pozornost, neţ byla v moţnostech dizertační práce. Měla by se stát předmětem mnohem 

obsáhlejšího výzkumu ať uţ formou grantového výzkumu na akademické půdě, nebo 

zvýšenou pozorností manaţerské praxe. 

Dnešní doba vysokých konkurenčních nároků vyvolává potřebu nemalých investic do 

vzdělávání a rozvoje potenciálu vlastních zaměstnanců, zvláště pak těch, kteří určují strategii 

a směr kam se daná organizace bude ubírat a jak bude úspěšná. Mělo by se tedy stát 

samozřejmostí, aby byl relevantně hodnocen efekt takto vynaloţených finančních prostředků, 

které mohou zásadním způsobem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšit příjímání 

změn či získat nejlepší odborníky pro svůj tým. 
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Closure 

Learning organizations always means higher benefits than of learning by individuals. 

The contribution of the learning organizations can be expected to improve the economy, 

improve quality, improve image, and increase its competitiveness by more educated workers, 

increase customer satisfaction and loyalty of employees, etc. Each organization - be it a 

multinational corporation, government, sports team or even family - examines how would 

achieve the desired result. Learning, as well as further increasing the capacity of individuals 

should help to achieve the visions of both large and small changes. The most important capital 

is human knowledge. Economic theory according to Green (2005) concept of human 

knowledge does not know, cannot describe, measure and book human intelligence. Tomas 

Bata was a supporter of the idea, when buildings are just piles of bricks and concrete, and 

machines are a lot of iron and steel. Only humans bring them to life. Nevertheless today, 

according to the study Accenture (2012), only 17% of companies surveyed in Europe, 

consider increasing funds for purpose of supplement the lack of skills and development of its 

employees. 

Still, in todays informative, respectively knowledge companies are "learning" 

processes in the organization the main driving force behind the creation of long-term 

competitive advantage. Bearer and executor of "learning" processes are just workers. The 

concept of the learning process is based on recruitment strategy. Therefore it is essential also 

for the implementation of the concept of "learning organization". There is obvious scope and 

strategic importance of the component - workers. By HR strategy is given focus on efficient 

and effective investment into a systematic rising of the professional and qualification structure 

of employees. At the present time is considered as an essential that the organization’s HR 

strategy should target on three spheres, namely: 

1) employee satisfaction, 

2) employee retention and futher development, 

3) employee produktivity. 

To achieve the main objective of this thesis was used more than 100 professional 

resources to addressed to the issue, especially it was a monographic publications and 

periodicals, completed by electronic resources. Within the publication activities were found 

conclusions and results of the work published on international scientific conferences in the 
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Czech rep. and abroad, stated in the publication activities at the end of this dissertation thesis. 

During processing, the author concludes that the examined issue is not increasingly used to 

increase the competitiveness of enterprises in the Czech Republic. This assumption was 

already in the early elaboration and confirmation of hypotheses voiced gave him the truth. 

The concept of learning organization and related issues of education and development of 

human resources, deserve much wider attention than it was in the possibilities of the thesis, 

and should become a much broader subject of research, either in the form of research grants 

on campus, or increased attention of management practice. 

Today's time of high competing claims raises the need for considerable investment in 

training and development of potential of their employees, especially those who set strategy 

and direction of where the organization will take and how it will be successful. Therefore it 

should be a matter of fact, to be rightly assessed the effect of this spent funds, which can 

significantly contribute to increasing competitiveness, improving reception changes, or get the 

best experts for your team. 
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Příloha č. 1    DOTAZNÍK K „ UČÍCÍ SE“ ORGANIZACI 

 

Vážená paní/ slečno, vážený pane, 

 

Jsem student doktorského studia oboru Podniková ekonomika a management na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU v Ostravě, v rámci své výzkumné práce se zabývám uplatňováním principů 

manaţerského konceptu „učící se“ organizace v podmínkách České republiky. V souvislosti 

s tímto výzkumem se na Vás obracím jako na člověka s praktickými zkušenostmi s prosbou o 

zodpovězení souboru otázek, týkajících se informací o systému řízení a vzdělávání. Vaše 

odpovědi přispějí k obohacení poznatků o této problematice z manaţerské praxe v České 

republice. 

 

Dotazník je anonymní. Za jeho vyplnění Vám děkuji. 

Ing. Jarmil Adamec  

 

Návod na postup při vyplňování dotazníku: 

U každé z následujících otázek zakroužkujte písmenko u té z předtištěných odpovědí, která 

nejlépe vyjadřuje Vaši zkušenost, Váš názor nebo postoj. 

U otázek bez předtištěných odpovědí napište Vaši odpověď vlastními slovy nebo číslicemi.  

 

1) Vaše nynější  pracovního zařazení (pozice, funkce):    2)   Délka praxe:    3)   Jste: 

                                                                                                                                           a) ţena 

  ….……………………………………………                  ………..let         b) muţ 

 

4)        Stupeň a obor Vašeho vzdělání, absolvovaná škola (školy): 

     …………………………………………………………………… 

 

5) Jak dlouho pracujete ve stávající organizaci? 6)  Patříte do věkové skupiny 

             a)  18 – 30  c)  41 – 50  

 ………………………………………let       b)  31 – 40   d)  51 a více 

 

7)  Jak velká je organizace pro níž pracujete z hlediska počtu zaměstnanců? 

  a) mikro                       5 – 25 

   b) malá                        26 – 100 

   c) středně velká       101 – 500 

   d) velká                  501 – a více  

 

8) Uveďte výši hospodářského výsledku  za poslední daňové období? 

  a) 0 – 1 mil.    d) 100 mil. – 500 mil.  g) ztráta 

  b) 1 mil. – 10 mil.   e) 500 mil. – 1 mld. 

  c) 10 mil. – 100 mil   f) více neţ 1 mld. 

 

9) Váš zaměstnavatel podle oboru činnosti by se dal zařadit do jedné z následujících 

  činností: 

  a) veřejná správa    d) sluţby 

  b) průmyslová činnost   e) ostatní 

  c) finanční sféra 
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10) V jak velké míře (přibližně v  %) jsou problémy  vznikající ve Vaší organizaci 

  řešeny outsourcingem externích specialistů? 

………………………………………………………… 

 

11) Volíte znovu pomoc externistů při opakování problémů či vzniklých odchylek ve 

  Vaší organizaci, nebo se snažíte doškolit vlastní personál, abyste zamezili 

opakování problémů? 

  a) vyhledáváme odbornou externí pomoc 

  b) zvyšováním vlastního lidského potenciálu se snaţíme zabraňovat opakování 

      problémů 

  c) problémy se většinou neopakují 

 

12) Dokážete  řádově v Kč určit, jaká suma je ročně vynakládána na zvyšování 

znalostního potenciálu Vašich zaměstnanců a tedy i Vašeho? 

  organizace vynaloţila..……………………….. Kč                 

  na Vaši osobu ………………….………………Kč 

 

13) Byl změřen finanční efekt z peněz které Vaše organizace investovala za určité 

období do vzdělávání? 

 a) ano toto měření se uskutečňuje po kaţdé vzdělávací akci 

 b) ano, v určitých případech se efekt měří 

 c) ne, finanční efekty vzdělávání neměříme 

 

14) V případě, že jste v otázce číslo 13 zakroužkovali možnost a) nebo b) uveďte 

prosím metodu, kterou používáte pro měření finančních efektů investic vložených 

do vzdělávání. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

15) Jaký podíl mají dle Vašeho názoru peníze investované do vzdělávání na změnu 

výše hospodářských výsledcích Vaší organizace? 

a) ţádný 

b) zanedbatelný   ………………………% 

c) jsou významnou sloţkou ……………% 

 

16) Mají vedoucí pracovníci Vaší organizace možnost plně využívat jim určený 

manažerský informační systém? Případně jaký systém využívají? 

a) Ano   ………………………………………………………………………………. 

b) Ne 

 

17) Existuje ve Vaší organizaci možnost ukládání znalostí a zkušeností z řešení 

problémů do určité přístupné databáze, aby se zabránilo vzniku již řešených 

problémů resp., aby bylo možné je efektivně znovu řešit ve smyslu učící se 

organizace? V případě kladné odpovědi uveďte prosím program. 

a) Ano …………………………… 

b) Ne 
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18) Je organizačně či systémově (software, databáze) zajištěno ověřování, zda 

zaměstnanci aplikují nově nabyté znalosti při řešení problematik organizace? 

(V případě kladné odpovědi prosím vyjmenujte software či databázi.) 

a) Ano je zajištěno a výsledný přínos je posuzován  …………………………………... 

b) Ano ale pouze u některých vzdělávacích aktivit   …………………………………... 

c) Ne, v naší organizaci tento proces není nastaven 

 

19) Kolik vzdělávacích akcí ke zvýšení svého odborného přínosu organizaci ročně 

absolvujete? 

a)   0 – 1 

b)   2 – 4 

c)    5 – a více 

 

20) Vzděláváte se i nad rámec vzdělávacích akcí Vašeho zaměstnavatele? (studium 

odborné literatury, soukromé jazykové kurzy….) V případě kladné odpovědi 

vyjmenujte. 

a) Ano   …………………………………………… 

b) Ne 

 

21) Byl byste ochoten se vzdělávat při zaměstnání za vlastní finanční prostředky, 

případně za finanční spoluúčasti podniku? 

a) Ano, můj odborný růst zvyšuje mou zaměstnaneckou hodnotu 

b) Ano, ale jen při spolufinancování organizace 

c) Ne, domnívám se, ţe placené zvyšování kvalifikace by měla zajistit organizace 

 

22) Máte možnost ovlivňovat svou zaměstnaneckou vzdělávací aktivitu? 

a) Ano, podnik mi přispívá i na nadstandardní (manaţerské) vzdělávání 

b) Ano, v rámci mého vzdělávacího rozpočtu 

c) Ano, po dohodě s nadřízeným 

d) Ne, je stanovena nadřízeným (organizací) 

 

23) Ve kterých oblastech vidíte potřebu svého dalšího profesního vzdělávání? 

a) komunikační dovednosti   e) jazykové znalosti 

b) manaţerské vzdělání   f) oblast řízení 

c) týmová problematika   g) jiné ………………… 

d) technická odbornost 

 

24) Existuje ve Vaší organizaci nástroj zpětného hodnocení účinnosti se stanovením 

závěrů z tohoto hodnocení vzdělávání? (V případě kladné odpovědi prosím 

vyjmenujte) 

a) Ano   …………………………………………… 

b) Ne 
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25) Domníváte se, že podnikem organizovaná školení či kurzy jsou pro Vaši 

kvalifikaci přínos a máte možnost dostatečným způsobem rozvíjet a zvyšovat své 

znalosti v rámci Vašeho odborného zaměření? 

a) Ano, organizace se velmi dobře stará o můj osobní rozvoj 

b) Ano, ale uvítal(a) bych větší moţnost zasahovat do výběru vzdělávacích aktivit 

c) Ne, povaţuji způsob zvyšování mé odbornosti za nedostatečný 

 

26) Sleduje Váš nadřízený velikost a průběh negativních odchylek dosahovaných 

výstupů od cílů Vámi řízené organizační jednotky a podílí se na jejich řešení? 

a) Ano, nadřízený se pravidelně a aktivně zajímá o problémy a snaţí se je řešit 

b) Ano, nadřízený je o problémech informován, řešení však nechává na jiných 

c) Ne, nadřízený se na řešení problémů naší organizační jednotky významně nepodílí 

 

27) V jakém procentním rozsahu byly ve Vámi řízené organizační jednotce za 

poslední rok (hospodářský rok) splněny stěžejní cíle této jednotky? (splnění všech 

cílů reprezentuje 100%, stěžejní cíle jsou ty, jejichž splnění významně přímo 

ovlivňuje splnění hlavních cílů podniku) 

a)  0 – 20 %   c)  51 – 80%  

b)  21 – 50 %   d)   81 – 100 %    

   

28) Doporučil byste organizaci ve které nyní pracujete svým známým jako 

perspektivní zaměstnání? 

a) Ano 

b) Ne 

 

29) Máte zájem pracovat pro stávajícího zaměstnavatele i v budoucnosti? 

a) Ano 

b) Ne 

 

30) Probíhá zpětná informační vazba od podřízených pracovníků k nadřízeným a 

efektivní přímé řízení od nadřízených k podřízeným? Případně uveďte na jakém 

zakladu či jakou metodou, a jak pravidelně. 

a) Ano ………………………………………………… 

b) Ne 

 

31) Jak jsou ve Vaší organizaci využívány nejosvědčenější postupy nejschopnějších 

zaměstnanců ostatními pracovníky? 

a) důsledně – nejlepší praktiky jsou rozšiřovány mezi ostatní zaměstnance 

b) příleţitostně – kdyţ na tom má zájem vedení společnosti 

c) velmi málo – nejsou příliš brány v úvahu 

 

 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 2 
ve ţlutém poli kaţdé tabulky je uvedeno číslo otázky, které se týká 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

1 8 3,9 3,9 3,9

2 25 12,1 12,1 15,9

3 18 8,7 8,7 24,6

4 19 9,2 9,2 33,8

5 13 6,3 6,3 40,1

6 11 5,3 5,3 45,4

7 10 4,8 4,8 50,2

8 7 3,4 3,4 53,6

9 10 4,8 4,8 58,5

10 10 4,8 4,8 63,3

11 4 1,9 1,9 65,2

12 12 5,8 5,8 71,0

13 4 1,9 1,9 72,9

14 3 1,4 1,4 74,4

15 8 3,9 3,9 78,3

16 4 1,9 1,9 80,2

17 1 ,5 ,5 80,7

18 3 1,4 1,4 82,1

19 3 1,4 1,4 83,6

20 2 1,0 1,0 84,5

21 4 1,9 1,9 86,5

22 2 1,0 1,0 87,4

23 3 1,4 1,4 88,9

24 1 ,5 ,5 89,4

25 1 ,5 ,5 89,9

26 3 1,4 1,4 91,3

29 2 1,0 1,0 92,3

30 3 1,4 1,4 93,7

31 1 ,5 ,5 94,2

33 1 ,5 ,5 94,7

34 1 ,5 ,5 95,2

35 1 ,5 ,5 95,7

36 1 ,5 ,5 96,1

37 2 1,0 1,0 97,1

39 1 ,5 ,5 97,6

41 2 1,0 1,0 98,6

45 1 ,5 ,5 99,0

51 1 ,5 ,5 99,5

58 1 ,5 ,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

2

Valid



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

g 18 8,7 8,7 8,7

OA 2 1,0 1,0 9,7

soš 45 21,7 21,7 31,4

VŠ 141 68,1 68,1 99,5

VŠ,PhD 1 ,5 ,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

4

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

žena 72 34,8 34,8 34,8

muž 135 65,2 65,2 100,0

Total 207 100,0 100,0

3

Valid



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 1 ,5 ,5 ,5

1 22 10,6 10,6 11,1

2 42 20,3 20,3 31,4

3 24 11,6 11,6 43,0

4 20 9,7 9,7 52,7

5 22 10,6 10,6 63,3

6 9 4,3 4,3 67,6

7 7 3,4 3,4 71,0

8 6 2,9 2,9 73,9

9 7 3,4 3,4 77,3

10 5 2,4 2,4 79,7

11 7 3,4 3,4 83,1

12 5 2,4 2,4 85,5

13 2 1,0 1,0 86,5

15 3 1,4 1,4 87,9

16 3 1,4 1,4 89,4

18 5 2,4 2,4 91,8

19 2 1,0 1,0 92,8

20 2 1,0 1,0 93,7

22 1 ,5 ,5 94,2

24 1 ,5 ,5 94,7

26 1 ,5 ,5 95,2

29 2 1,0 1,0 96,1

30 1 ,5 ,5 96,6

31 1 ,5 ,5 97,1

33 1 ,5 ,5 97,6

34 1 ,5 ,5 98,1

37 2 1,0 1,0 99,0

39 1 ,5 ,5 99,5

41 1 ,5 ,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

5

Valid



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 1 ,5 ,5 ,5

18 – 30 95 45,9 45,9 46,4

31 – 40 65 31,4 31,4 77,8

41 – 50 28 13,5 13,5 91,3

51 a více 18 8,7 8,7 100,0

Total 207 100,0 100,0

6

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 1 ,5 ,5 ,5

mikro 16 7,7 7,7 8,2

malá 53 25,6 25,6 33,8

středně 

velká

72 34,8 34,8 68,6

velká 65 31,4 31,4 100,0

Total 207 100,0 100,0

7

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 9 4,3 4,3 4,3

0 – 1 mil. 16 7,7 7,7 12,1

1 mil. – 10 mil. 42 20,3 20,3 32,4

10 mil. – 100 mil 61 29,5 29,5 61,8

100 mil. – 500 mil. 29 14,0 14,0 75,8

500 mil. – 1 mld. 25 12,1 12,1 87,9

více než 1 mld. 23 11,1 11,1 99,0

ztráta 2 1,0 1,0 100,0

Total 207 100,0 100,0

8

Valid



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 1 ,5 ,5 ,5

veřejná 

správa

5 2,4 2,4 2,9

průmyslová 

činnost

95 45,9 45,9 48,8

finanční sféra 27 13,0 13,0 61,8

služby 54 26,1 26,1 87,9

ostatní 25 12,1 12,1 100,0

Total 207 100,0 100,0

9

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 80 38,6 38,6 38,6

1 2 1,0 1,0 39,6

2 5 2,4 2,4 42,0

3 4 1,9 1,9 44,0

5 25 12,1 12,1 56,0

6 1 ,5 ,5 56,5

7 1 ,5 ,5 57,0

8 1 ,5 ,5 57,5

10 47 22,7 22,7 80,2

15 16 7,7 7,7 87,9

20 12 5,8 5,8 93,7

30 9 4,3 4,3 98,1

40 2 1,0 1,0 99,0

50 1 ,5 ,5 99,5

70 1 ,5 ,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

10

Valid



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 6 2,9 2,9 2,9

vyhledáváme odbornou externí 

pomoc
28 13,5 13,5 16,4

zvyšováním vlastního lidského 

potenciálu se snažíme 

zabraňovat opakování 

problémů

132 63,8 63,8 80,2

problémy se většinou neopakují 41 19,8 19,8 100,0

Total 207 100,0 100,0

11

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0

2 1,0 1,0 1,0

ano toto měření se uskutečňuje 

po každé vzdělávací akci

7 3,4 3,4 4,4

ano, v určitých případech se 

efekt měří

51 24,6 25,0 29,4

ne, finanční efekty vzdělávání 

neměříme

144 69,6 70,6 100,0

Total 204 98,6 100,0

Missing System 3 1,4

207 100,0

13

Valid

Total



7 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

 62 30,0 30,0 30,0

0 1 ,5 ,5 30,4

1000 1 ,5 ,5 30,9

10000 23 11,1 11,1 42,0

100000 5 2,4 2,4 44,4

120000 1 ,5 ,5 44,9

1500 1 ,5 ,5 45,4

15000 12 5,8 5,8 51,2

150000 2 1,0 1,0 52,2

17000 2 1,0 1,0 53,1

2000 1 ,5 ,5 53,6

20000 16 7,7 7,7 61,4

230000 1 ,5 ,5 61,8

2500 1 ,5 ,5 62,3

25000 4 1,9 1,9 64,3

3000 2 1,0 1,0 65,2

30000 13 6,3 6,3 71,5

35000 3 1,4 1,4 72,9

4000 2 1,0 1,0 73,9

40000 9 4,3 4,3 78,3

45000 1 ,5 ,5 78,7

5000 12 5,8 5,8 84,5

50000 11 5,3 5,3 89,9

500000 1 ,5 ,5 90,3

55000 1 ,5 ,5 90,8

6000 2 1,0 1,0 91,8

60000 5 2,4 2,4 94,2

7000 1 ,5 ,5 94,7

70000 3 1,4 1,4 96,1

8000 2 1,0 1,0 97,1

80000 3 1,4 1,4 98,6

nevi 2 1,0 1,0 99,5

to penezi nejde vyjadrit 1 ,5 ,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

12

Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 15 7,2 7,2 7,2

žádný
23 11,1 11,1 18,4

zanedbatelný

112 54,1 54,1 72,5

jsou významnou složkou
57 27,5 27,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

15

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 126 60,9 60,9 60,9

ne 81 39,1 39,1 100,0

Total 207 100,0 100,0

16

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 66 31,9 31,9 31,9

ne 141 68,1 68,1 100,0

Total 207 100,0 100,0

17

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Ano je zajištěno a výsledný 

přínos je posuzován

26 12,6 12,6 12,6

Ano ale pouze u některých 

vzdělávacích aktivit

64 30,9 30,9 43,5

Ne, v naší organizaci tento 

proces není nastaven

117 56,5 56,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

18

Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 1 ,5 ,5 ,5

0 - 1 41 19,8 19,8 20,3

2 - 4 126 60,9 60,9 81,2

5 a více 39 18,8 18,8 100,0

Total 207 100,0 100,0

19

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 127 61,4 61,4 61,4

ne 80 38,6 38,6 100,0

Total 207 100,0 100,0

20

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0

1 ,5 ,5 ,5

Ano, můj odborný růst zvyšuje 

mou zaměstnaneckou hodnotu

125 60,4 60,4 60,9

Ano, ale jen při spolufinancování 

organizace

65 31,4 31,4 92,3

Ne, domnívám se, že placené 

zvyšování kvalifikace by měla 

zajistit organizace

16 7,7 7,7 100,0

Total 207 100,0 100,0

21

Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Ano, podnik mi přispívá i na 

nadstandardní (manažerské) 

vzdělávání

35 16,9 16,9 16,9

Ano, v rámci mého vzdělávacího 

rozpočtu

42 20,3 20,3 37,2

Ano, po dohodě s nadřízeným

107 51,7 51,7 88,9

Ne, je stanovena nadřízeným 

(organizací)

23 11,1 11,1 100,0

Total 207 100,0 100,0

22

Valid

N Percent

komunikační dovednosti 51 11,6% 24,6%

manažerské vzdělání 84 19,1% 40,6%

týmová problematika 34 7,7% 16,4%

technická odbornost 78 17,7% 37,7%

jazykové znalosti 138 31,4% 66,7%

oblast řízení 49 11,1% 23,7%

jiné 6 1,4% 2,9%

440 100,0% 212,6%Total

ot23 final Frequencies

Responses Percent of 

Cases

ot23final
a

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 60 29,0 29,0 29,0

ne 147 71,0 71,0 100,0

Total 207 100,0 100,0

24

Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Ano, organizace se velmi dobře 

stará o můj osobní rozvoj

67 32,4 32,4 32,4

Ano, ale uvítal(a) bych větší 

možnost zasahovat do výběru 

vzdělávacích aktivit

106 51,2 51,2 83,6

Ne, považuji způsob zvyšování 

mé odbornosti za nedostatečný

34 16,4 16,4 100,0

Total 207 100,0 100,0

25

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Ano, nadřízený se pravidelně a 

aktivně zajímá o problémy a 

snaží se je řešit

111 53,6 53,6 53,6

Ano, nadřízený je o problémech 

informován, řešení však nechává 

na jiných

79 38,2 38,2 91,8

Ne, nadřízený se na řešení 

problémů naší organizační 

jednotky významně nepodílí

17 8,2 8,2 100,0

Total 207 100,0 100,0

26

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

0 2 1,0 1,0 1,0

0 - 20 % 4 1,9 1,9 2,9

21 - 50 % 6 2,9 2,9 5,8

51 - 80 %
57 27,5 27,5 33,3

81 - 100 % 138 66,7 66,7 100,0

Total 207 100,0 100,0

27

Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

důsledně – nejlepší praktiky jsou 

rozšiřovány mezi ostatní 

zaměstnance

67 32,4 32,4 32,4

příležitostně – když na tom má 

zájem vedení společnosti
112 54,1 54,1 86,5

velmi málo – nejsou příliš brány 

v úvahu
28 13,5 13,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

31

Valid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 175 84,5 84,5 84,5

ne 32 15,5 15,5 100,0

Total 207 100,0 100,0

29

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 160 77,3 77,3 77,3

ne 47 22,7 22,7 100,0

Total 207 100,0 100,0

30

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ano 171 82,6 82,6 82,6

ne 36 17,4 17,4 100,0

Total 207 100,0 100,0

28

Valid
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Příloha č. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

    7 8 17 

7 Pearson Correlation 1 ,469
**
 -,016 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,823 

N 206 198 206 

8 Pearson Correlation ,469
**
 1 -,065 

Sig. (2-tailed) ,000   ,364 

N 198 198 198 

17 Pearson Correlation -,016 -,065 1 

Sig. (2-tailed) ,823 ,364   

N 206 198 207 

Correlations 

    11 31 

11 Pearson Correlation 1 -,073 

Sig. (2-tailed)   ,305 

N 201 201 

31 Pearson Correlation -,073 1 

Sig. (2-tailed) ,305   

N 201 207 

Correlations 

    19 5 7 8 

19 Pearson Correlation 1 -,089 ,150
*
 ,098 

Sig. (2-tailed)   ,202 ,032 ,169 

N 206 206 205 197 

5 Pearson Correlation -,089 1 ,230
**
 ,064 

Sig. (2-tailed) ,202   ,001 ,372 

N 206 207 206 198 

7 Pearson Correlation ,150
*
 ,230

**
 1 ,469

**
 

Sig. (2-tailed) ,032 ,001   ,000 

N 205 206 206 198 

8 Pearson Correlation ,098 ,064 ,469
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,169 ,372 ,000   

N 197 198 198 198 
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Correlations 

    25 3 6 8 

25 Pearson Correlation 1 ,053 ,051 -,149
*
 

Sig. (2-tailed)   ,452 ,464 ,036 

N 207 207 206 198 

3 Pearson Correlation ,053 1 ,086 ,037 

Sig. (2-tailed) ,452   ,216 ,607 

N 207 207 206 198 

6 Pearson Correlation ,051 ,086 1 ,066 

Sig. (2-tailed) ,464 ,216   ,358 

N 206 206 206 198 

8 Pearson Correlation -,149
*
 ,037 ,066 1 

Sig. (2-tailed) ,036 ,607 ,358   

N 198 198 198 198 

 

 

 

Correlations 

    10 25 

10 Pearson Correlation 1 -,062 

Sig. (2-tailed)   ,376 

N 207 207 

25 Pearson Correlation -,062 1 

Sig. (2-tailed) ,376   

N 207 207 

 

 

 

Correlations 

    27 13 24 

27 Pearson Correlation 1 -,086 -,095 

Sig. (2-tailed)   ,226 ,175 

N 205 200 205 

13 Pearson Correlation -,086 1 ,157
*
 

Sig. (2-tailed) ,226   ,026 

N 200 202 202 

24 Pearson Correlation -,095 ,157
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,175 ,026   

N 205 202 207 
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Correlations 

    29 3 6 

29 Pearson Correlation 1 ,004 -,104 

Sig. (2-tailed)   ,958 ,138 

N 207 207 206 

3 Pearson Correlation ,004 1 ,086 

Sig. (2-tailed) ,958   ,216 

N 207 207 206 

6 Pearson Correlation -,104 ,086 1 

Sig. (2-tailed) ,138 ,216   

N 206 206 206 
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Příloha č. 4 
Kontingenční tabulka otázek 15 a 7 

 

 

 

 

 

 

 

mikro malá
středně 

velká
velká

Count 5 9 6 3 23

% within 15. 21,7% 39,1% 26,1% 13,0% 100,0%

% within 7. 31,3% 17,6% 9,0% 5,3% 12,0%

% of Total 2,6% 4,7% 3,1% 1,6% 12,0%

Count 10 27 46 28 111

% within 15. 9,0% 24,3% 41,4% 25,2% 100,0%

% within 7. 62,5% 52,9% 68,7% 49,1% 58,1%

% of Total 5,2% 14,1% 24,1% 14,7% 58,1%

Count 1 15 15 26 57

% within 15. 1,8% 26,3% 26,3% 45,6% 100,0%

% within 7. 6,3% 29,4% 22,4% 45,6% 29,8%

% of Total ,5% 7,9% 7,9% 13,6% 29,8%

Count 16 51 67 57 191

% within 15. 8,4% 26,7% 35,1% 29,8% 100,0%

% within 7. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 8,4% 26,7% 35,1% 29,8% 100,0%

Total

15. * 7. Crosstab

7

Total

15

žádný

zanedbatelný

jsou významnou složkou
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Kontingenční tabulka otázek 15 a 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 mil.
1 mil. – 10 

mil.

10 mil. – 

100 mil

100 mil. – 

500 mil.

500 mil. – 

1 mld.

více než 1 

mld.
ztráta

Count 5 6 5 3 0 1 1 21

% within 15. 23,8% 28,6% 23,8% 14,3% ,0% 4,8% 4,8% 100,0%

% within 8. 31,3% 15,4% 8,9% 10,3% ,0% 4,8% 50,0% 11,4%

% of Total 2,7% 3,3% 2,7% 1,6% ,0% ,5% ,5% 11,4%

Count 11 26 33 17 12 8 1 108

% within 15. 10,2% 24,1% 30,6% 15,7% 11,1% 7,4% ,9% 100,0%

% within 8. 68,8% 66,7% 58,9% 58,6% 57,1% 38,1% 50,0% 58,7%

% of Total 6,0% 14,1% 17,9% 9,2% 6,5% 4,3% ,5% 58,7%

Count 0 7 18 9 9 12 0 55

% within 15. ,0% 12,7% 32,7% 16,4% 16,4% 21,8% ,0% 100,0%

% within 8. ,0% 17,9% 32,1% 31,0% 42,9% 57,1% ,0% 29,9%

% of Total ,0% 3,8% 9,8% 4,9% 4,9% 6,5% ,0% 29,9%

Count 16 39 56 29 21 21 2 184

% within 15. 8,7% 21,2% 30,4% 15,8% 11,4% 11,4% 1,1% 100,0%

% within 8. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 8,7% 21,2% 30,4% 15,8% 11,4% 11,4% 1,1% 100,0%

Total

15. * 8. Crosstab

8

Total

15

žádný

zanedbatelný

jsou významnou složkou
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Kontingenční tabulka otázek 16 a 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikro malá
středně 

velká
velká

Count 6 26 51 42 125

% within 16. 4,8% 20,8% 40,8% 33,6% 100,0%

% within 7. 37,5% 49,1% 70,8% 64,6% 60,7%

% of Total 2,9% 12,6% 24,8% 20,4% 60,7%

Count 10 27 21 23 81

% within 16. 12,3% 33,3% 25,9% 28,4% 100,0%

% within 7. 62,5% 50,9% 29,2% 35,4% 39,3%

% of Total 4,9% 13,1% 10,2% 11,2% 39,3%

Count 16 53 72 65 206

% within 16. 7,8% 25,7% 35,0% 31,6% 100,0%

% within 7. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 7,8% 25,7% 35,0% 31,6% 100,0%

Total

16. * 7. Crosstabulation

7

Total

16

ano

ne
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Kontingenční tabulka otázek 16 a 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 mil.
1 mil. – 10 

mil.

10 mil. – 

100 mil

100 mil. – 

500 mil.

500 mil. – 

1 mld.

více než 1 

mld.
ztráta

Count 9 19 36 24 15 17 0 120

% within 16. 7,5% 15,8% 30,0% 20,0% 12,5% 14,2% ,0% 100,0%

% within 8. 56,3% 45,2% 59,0% 82,8% 60,0% 73,9% ,0% 60,6%

% of Total 4,5% 9,6% 18,2% 12,1% 7,6% 8,6% ,0% 60,6%

Count 7 23 25 5 10 6 2 78

% within 16. 9,0% 29,5% 32,1% 6,4% 12,8% 7,7% 2,6% 100,0%

% within 8. 43,8% 54,8% 41,0% 17,2% 40,0% 26,1% 100,0% 39,4%

% of Total 3,5% 11,6% 12,6% 2,5% 5,1% 3,0% 1,0% 39,4%

Count 16 42 61 29 25 23 2 198

% within 16. 8,1% 21,2% 30,8% 14,6% 12,6% 11,6% 1,0% 100,0%

% within 8. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 8,1% 21,2% 30,8% 14,6% 12,6% 11,6% 1,0% 100,0%

Total

16. * 8. Crosstabulation

8

Total

16

ano

ne
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Kontingenční tabulka otázek 18 a 13 

 

 

 

 

ano toto měření se 

uskutečňuje po 

každé vzdělávací 

akci

ano, v určitých 

případech se 

efekt měří

ne, finanční 

efekty vzdělávání 

neměříme

Count 1 10 14 25

% within 18. 4,0% 40,0% 56,0% 100,0%

% within 13. 14,3% 19,6% 9,7% 12,4%

% of Total ,5% 5,0% 6,9% 12,4%

Count 4 19 40 63

% within 18. 6,3% 30,2% 63,5% 100,0%

% within 13. 57,1% 37,3% 27,8% 31,2%

% of Total 2,0% 9,4% 19,8% 31,2%

Count 2 22 90 114

% within 18. 1,8% 19,3% 78,9% 100,0%

% within 13. 28,6% 43,1% 62,5% 56,4%

% of Total 1,0% 10,9% 44,6% 56,4%

Count 7 51 144 202

% within 18. 3,5% 25,2% 71,3% 100,0%

% within 13. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 3,5% 25,2% 71,3% 100,0%

Total

18. * 13. Crosstabulation

13

Total

18

Ano je zajištěno a výsledný přínos je 

posuzován

Ano ale pouze u některých 

vzdělávacích aktivit

Ne, v naší organizaci tento proces 

není nastaven



6 

 

 

Kontingenční tabulka otázek 24 a 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano je zajištěno a 

výsledný přínos je 

posuzován

Ano ale pouze 

u některých 

vzdělávacích 

aktivit

Ne, v naší 

organizaci tento 

proces není 

nastaven

Count 14 20 26 60

% within 24. 23,3% 33,3% 43,3% 100,0%

% within 18. 53,8% 31,3% 22,2% 29,0%

% of Total 6,8% 9,7% 12,6% 29,0%

Count 12 44 91 147

% within 24. 8,2% 29,9% 61,9% 100,0%

% within 18. 46,2% 68,8% 77,8% 71,0%

% of Total 5,8% 21,3% 44,0% 71,0%

Count 26 64 117 207

% within 24. 12,6% 30,9% 56,5% 100,0%

% within 18. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 12,6% 30,9% 56,5% 100,0%

Total

24. * 18. Crosstab

18

Total

24

ano

ne
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Kontingenční tabulka otázek 24 a 22 

 

 

 

 

 

 

 

Ano, podnik mi 

přispívá i na 

nadstandardní 

(manažerské) 

vzdělávání

Ano, v rámci 

mého 

vzdělávacího 

rozpočtu

Ano, po dohodě s 

nadřízeným

Ne, je stanovena 

nadřízeným 

(organizací)

Count 32 38 90 11 171

% within 28. 18,7% 22,2% 52,6% 6,4% 100,0%

% within 22. 91,4% 90,5% 84,1% 47,8% 82,6%

% of Total 15,5% 18,4% 43,5% 5,3% 82,6%

Count 3 4 17 12 36

% within 28. 8,3% 11,1% 47,2% 33,3% 100,0%

% within 22. 8,6% 9,5% 15,9% 52,2% 17,4%

% of Total 1,4% 1,9% 8,2% 5,8% 17,4%

Count 35 42 107 23 207

% within 28. 16,9% 20,3% 51,7% 11,1% 100,0%

% within 22. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 16,9% 20,3% 51,7% 11,1% 100,0%

Total

28. * 22. Crosstab

22

Total

28

ano

ne
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Kontingenční tabulka otázek 28 a 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano ne

Count 157 14 171

% within 28. 91,8% 8,2% 100,0%

% within 29. 89,7% 43,8% 82,6%

% of Total 75,8% 6,8% 82,6%

Count 18 18 36

% within 28. 50,0% 50,0% 100,0%

% within 29. 10,3% 56,3% 17,4%

% of Total 8,7% 8,7% 17,4%

Count 175 32 207

% within 28. 84,5% 15,5% 100,0%

% within 29. 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 84,5% 15,5% 100,0%

Total

28. * 29. Crosstab

29
Total

28

ano

ne
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Kontingenční tabulka otázek 31 a 17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ano ne

Count 30 37 67

% within 31. 44,8% 55,2% 100,0%

% within 17. 45,5% 26,2% 32,4%

% of Total 14,5% 17,9% 32,4%

Count 33 79 112

% within 31. 29,5% 70,5% 100,0%

% within 17. 50,0% 56,0% 54,1%

% of Total 15,9% 38,2% 54,1%

Count 3 25 28

% within 31. 10,7% 89,3% 100,0%

% within 17. 4,5% 17,7% 13,5%

% of Total 1,4% 12,1% 13,5%

Count 66 141 207

% within 31. 31,9% 68,1% 100,0%

% within 17. 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 31,9% 68,1% 100,0%

Total

31. * 17. Crosstab

17
Total

31

důsledně – nejlepší praktiky jsou 

rozšiřovány mezi ostatní zaměstnance

příležitostně – když na tom má zájem 

vedení společnosti

velmi málo – nejsou příliš brány v úvahu
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Kontingenční tabulka otázek 31 a 29 

 

 

 

 

 

 

ano ne

Count 67 0 67

% within 31. 100,0% ,0% 100,0%

% within 29. 38,3% ,0% 32,4%

% of Total 32,4% ,0% 32,4%

Count 93 19 112

% within 31. 83,0% 17,0% 100,0%

% within 29. 53,1% 59,4% 54,1%

% of Total 44,9% 9,2% 54,1%

Count 15 13 28

% within 31. 53,6% 46,4% 100,0%

% within 29. 8,6% 40,6% 13,5%

% of Total 7,2% 6,3% 13,5%

Count 175 32 207

% within 31. 84,5% 15,5% 100,0%

% within 29. 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 84,5% 15,5% 100,0%

Total

31. * 29. Crosstab

29
Total

31

důsledně – nejlepší praktiky jsou 

rozšiřovány mezi ostatní zaměstnance

příležitostně – když na tom má zájem 

vedení společnosti

velmi málo – nejsou příliš brány v úvahu
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Příloha č. 5 

 

 

ot 15 - 7

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,265
a ,070 ,066 ,603

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 5,211 1 5,211 14,328 ,000
a

Residual 68,737 189 ,364

Total 73,948 190

ANOVA
b

Model

1

ot 15 - 8

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,289
a ,084 ,079 ,592

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 5,833 1 5,833 16,618 ,000
a

Residual 63,884 182 ,351

Total 69,717 183

ANOVA
b

Model

1
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ot16 - 7

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,172
a ,029 ,025 ,484

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 1,446 1 1,446 6,184 ,014
a

Residual 47,704 204 ,234

Total 49,150 205

ANOVA
b

Model

1

ot16 - 8

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,127
a ,016 ,011 ,487

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression ,761 1 ,761 3,208 ,075
a

Residual 46,511 196 ,237

Total 47,273 197

ANOVA
b

Model

1
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ot18 - 13

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,192
a ,037 ,032 ,693

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 3,689 1 3,689 7,678 ,006
a

Residual 96,098 200 ,480

Total 99,787 201

ANOVA
b

Model

1

ot24 - 18

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,217
a ,047 ,042 ,445

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 2,007 1 2,007 10,132 ,002
a

Residual 40,602 205 ,198

Total 42,609 206

ANOVA
b

Model

1
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ot28 - 22

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,248
a ,062 ,057 ,369

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 1,832 1 1,832 13,459 ,000
a

Residual 27,907 205 ,136

Total 29,739 206

ANOVA
b

Model

1

ot28 - 29

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,438
a ,192 ,188 ,342

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 5,716 1 5,716 48,772 ,000
a

Residual 24,024 205 ,117

Total 29,739 206

ANOVA
b

Model

1
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ot31 - 17

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,232
a ,054 ,049 ,636

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 4,719 1 4,719 11,665 ,001
a

Residual 82,933 205 ,405

Total 87,652 206

ANOVA
b

Model

1

ot31 - 29

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error 

of the 

Estimate

1 ,391
a ,153 ,149 ,602

Model Summary
b

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression 13,385 1 13,385 36,946 ,000
a

Residual 74,267 205 ,362

Total 87,652 206

ANOVA
b

Model

1



 

 

 

 

 

 

 

 


