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1. Úvod 

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.  
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2. Teoretická východiska 

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 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. 

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. 
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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. 

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. V dizertační práci jsou publikovány názory mnoha 

odborníku na problematiku učící se organizace, byla take provedeno srovnání ideové 

struktury koncepcí jednotlivých autorů na základě obsahové analýzy klíčových slov.  

Procesy vzdělávání a učení se sehrávají velmi důleţité role v lidském ţivotě, a to nejen 

z hlediska osobního, ale i profesního. V dizertační práce je prezentován význam a teorie 
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učení. Byly vyuţity 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, 360o 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, 

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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3. Metodologie 

4.1 Předmět a cíle práce 

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. 

4.2 Analyzovaný datový soubor 

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 

příleţitostný, 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.  

4.3 Formulace hypotéz 

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 pokusil sofistikovaně 

odpovědět, zda vysoká úroveň podnikového vzdělávání organizací v ČR vede k úspěchu 

podniku tj. k růstu jeho výkonnosti. K tomu byly stanoveny tyto hypotézy: 
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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.“ 

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.“ 

4.4 Použité metody 

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 
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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, 

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.  

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 dizertační práce 

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. 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 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.  
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4. Výsledky a zhodnocení výzkumu 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jednalo o velmi rozsáhlý výzkum s velkým mnoţstvím 

grafů, tabulek a následně statistických šetření, a cílem autoreferátu není seznámit se všemi 

dosaţenými výsledky. Poukazuje zde autor pouze na některá vybraná zajímavá zjištění. 

Dotazovaní měli 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 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. 

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% z dotazovaného vzorku. 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. 

V rámci výzkumu byly dotazovány organizace na existenci moţnosti ukládání 

znalostí, postupů a zkušeností do přístupné firemní databáze. Z výsledků vyplývá, ţe u dvou 

třetin (68 %) oslovených subjektů takováto moţnost neexistuje.  A přitom zvláště v dnešní 

době, kdy přetrvává celosvětová krize, jistě nastávají závaţné situace, kdy zkušenosti a 
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znalosti zaměstnanců mohou pomoci nejen k překlenutí těţkého období, ale mnohdy i 

k záchraně daného podnikatelského subjektu. 

Při zkoumání způsobu vyuţití nově nabytých znalostí je moţné dojít k závěru, ţe 

takřka celé dvě třetiny dotázaných organizací, nemají nastavenu zpětnou vazbu, která by 

zajišťovala informace o vyuţití 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. 

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. Získané 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. 
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5. Doporučení pro 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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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“). 

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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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 

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. 
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7. Abstract 

Applying the principles of a learning organization to increase the competitiveness 

companies in the Czech Republic 

 

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.  

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. 

Key word: learning organization, knowledge management, efficiency, measuring of 

education, feedback 
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