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1.  Úvod  
 

Aby společnost byla výkonná a úspěšná ve svém podnikání, je důležité, aby i mimo 

jiné efektivně rozhodla o investicích do lidského kapitálu. Součástí úspěšného procesu 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je nutné analyzovat současný systém vzdělávání a rozvoje 

a navrhnout takové vzdělávací projekty, které povedou společnost a její zaměstnance 

k úspěšnému rozvoji. 

Důležité proto je, aby si společnost na počátku ujasnila, jakým směrem by chtěla 

rozvíjet schopnosti, dovednosti a vědomosti svých zaměstnanců ku prospěchu společnosti  

a tím naplno využila lidský kapitál. 

Úspěšná společnost užívá systematického cyklu vzdělávání, který je specifický 

fázemi identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace 

vzdělávacího procesu a následné vyhodnocení výsledků vzdělávání. Získaná data jsou 

nepostradatelnou součástí efektivního řízení firmy pro personalisty, manažery a také majitelé 

společností. Je možné říci, že analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je klíčovým 

prvkem strategie při řízení společnosti, proto jsem si zvolila toto téma pro zpracovávání své 

diplomové práce ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. 

Diplomová práce je zaměřena na dílčí kapitoly, kdy první kapitola bude orientována 

na teoretická východiska, které jsou nedílnou součástí pro kapitoly ji navazující. Analytická 

část této práce bude obsahovat popis společnosti, současný systém vzdělávání a výsledky 

dotazníkového šetření.  

Cílem této diplomové práce je analýza procesu vzdělávání a rozvoje v konkrétní 

společnosti a návrhy na zlepšení stávajícího procesu. Pro tyto účely je zvolena výrobní 

společnost s názvem Litovelská cukrovarna, a. s. se sídlem v Litovli.  

Analýza současného stavu ve společnosti bude popsána na základě poskytnutých 

informací touto společností, rozhovoru se zaměstnanci společnosti a prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Výsledky dotazníkového šetření poslouží pro vyhodnocení současného 

systému a pro navržení možných variant řešení.  
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2. Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
 

Tato kapitola se bude věnovat objasnění základních pojmů pro zpracovávání 

diplomové práce. Základní aspekty vymezené v teoretické části poslouží pro zpracovávání 

části praktické.  

Lidé jako zaměstnanci jsou jedním z nejcennějších podnikových zdrojů, proto je 

důležité se zaměřit na jejich vzdělávání a rozvoj, aby bylo dosahováno efektivně a optimálně 

předem definovaných cílů společnosti. Vzdělávání (podnikové vzdělávání) je jednou ze 

základních personálních činností a mělo by být součástí strategického plánu společnosti. 

Jedná se především o formování základních a všeobecných znalostí, které umožňují člověku 

žít ve společnosti.   

 

2.1 Řízení lidských zdrojů 
 

Řízení lidských zdrojů vyjadřuje novou koncepci personální práce, která se 

formovala v zahraničí v období 50. a 60. let. Kdy se řízení zaměstnanců stalo jádrem při 

řízení společnosti jako celku. Tato specifická činnost manažerů zaměřená na lidské zdroje 

společnosti je charakteristická svým strategickým přístupem k personální práci a všem 

personálním činnostem. Manažeři se zajímají o vnější faktory, jako jsou vnější ekonomické 

podmínky, trh práce, sociální rozvoj a vyvíjející se populační zájem. Personální práce nyní 

tedy nespadá jen do činnosti personálního útvaru, ale zaměřují se na ni i vedoucí pracovníci. 

Stává se tedy klíčem pří řízení celé společnosti a vedoucí pracovník personálního oddělení 

bývá členem nejužšího vedení organizace.  

V novém pojetí se personální práce také více zaměřuje na kvalitu pracovního života 

zaměstnanců a jejich spokojenosti při výkonu práce. Z pohledu společnosti při řízení lidských 

zdrojů se orientují na motivaci svých zaměstnanců se vzdělávat a rozvíjet, čímž stoupá 

atraktivita společnosti jako zaměstnavatele. 

Úkoly řízení lidských zdrojů 

Klíčový úkol v tomto přístupu znamená, zaměřit se na společnost jako na celek, aby 

se výkonnost společnosti neustále zlepšovala. Splnění tohoto úkolu znamená zlepšit využití 
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všech dostupných zdrojů, které má společnost k dispozici, tj. materiální, informační, finanční 

a lidských zdrojů.  

 

Hlavní úkoly: 

 Tvorba dynamického souladu mezi strukturou pracovních úkolů a jejich počtem 

- tento soulad vyjadřuje maximálně odpovídající pracovní schopnosti zaměstnance, 

které korespondují konkrétním požadavkům pracovního místa. Stále ve větší míře se 

uplatňuje tzv. tailoring jinými slovy šití pracovního místa na míru, kdy se snaží nalézt 

pro člověka odpovídající náplň práce, tak aby byly optimálně využity jeho schopnosti. 

 Optimální využití pracovních sil – jedná se nevhodnější využití pracovních 

schopností zaměstnance a pracovní doby.  

 Efektivní styl vedení lidí, formování týmů a orientace na mezilidské vztahy. 

 Personální a sociální rozvoj zaměstnanců – představuje rozvoj pracovních 

schopností a dovedností zaměstnanců společnosti, kdy je rozvoj zaměřen také na 

rozvoj sociálních vlastností a rozvoj pracovní kariéry. Může dojít k souladu mezi 

zájmy organizace a jednotlivce. Je nutné zdůraznit nezbytnost vytvoření dobrých 

pracovních podmínek ze strany společnosti pro zaměstnance. Kvalitní pracovní život 

vede k uspokojování materiálních a nemateriálních sociálních potřeb zaměstnanců.  

 Dodržování legislativy v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv – tento 

poslední hlavní úkol řízení lidských zdrojů se objevil téměř nedávno jako reakce na 

omezování práv zaměstnanců, ze strany zaměstnavatelů. Dodržování náležitých 

zákonů v této problematice vede k uspokojování zájmů zaměstnanců, kteří mají právo 

na slušné zacházení. Tak i na uspokojování zájmů společnosti, která se díky 

dodržování zákonů stává atraktivním zaměstnavatele a nedostává se do potíží 

(Koubek, 2007). 

 

V rámci plnění těchto hlavních úkolů musí být jasně definovány pracovní úkoly  

a stanoveny odpovídající pravomoci, které z pracovního místa vyplývají. Řízení lidských 

zdrojů se dále musí zaměřit na analýzu pracovních míst, které vedou ke stanovení 

specifických potřeb společnosti v oblasti práce. Jedná se především o zjištění pracovních 

úkolů  
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a podmínek, které vycházejí z povahy pracovního místa. Zpracovávat a realizovat plány 

k uspokojení této potřeby a v této souvislosti sledovat vývoj na trhu práce. Dalším dílčím 

úkolem řízení lidských zdrojů je zajišťovat potřebné počty zaměstnanců pro plnění předem 

stanovených cílů společnosti. Vzdělávat zaměstnance společnosti, aby byli schopni  

a připraveni zvládnout požadavky pracovního místa. Vytvářet vhodné systémy na řízení 

pracovního výkonu, výběr a hodnocení zaměstnanců. Motivace zaměstnanců a pomoc při 

realizaci osobní kariéry. 

Současné názory na řízení lidských zdrojů jsou zaměřeny na plnění základních 

úkolů, které mají podobu zlepšení kvalitního pracovního života, zvýšení produktivity, zesílení 

spokojenosti zaměstnanců a zlepšit jejich rozvoj a připravit se na změny. V souvislosti plnění 

těchto úkolů se řízení lidských zdrojů zaměřuje na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

organizační rozvoj, plánování lidských zdrojů, odměňování a zaměstnanecké výhody, 

zabezpečení dobrých vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, vytváření pracovních míst, 

úkolů a organizačních struktur, formování personálu společnosti, zabezpečování personálního 

výzkumu a funkčnosti personálního a informačního systému (Koubek, 2007).  

Z těchto aktivit, které vedou k plnění úkolů je zřejmé, že se řízení lidských zdrojů 

zaměřuje především na aktivity, které vedou k rozvoji potenciálu zaměstnanců a jejich 

motivaci, k udržování zdravých mezilidských vztahů na pracovišti.  

 

Mezinárodní řízení lidských zdrojů 

Mezinárodní řízení lidských zdrojů je klíčem k úspěchu ve všech mezinárodních či 

nadnárodních společností. Ve většině společností jsou náklady vynaložené na řízení lidí 

největší rozpočtovou položkou na straně provozních nákladů. V moderní společnosti jsou 

chápány schopnosti a dovednosti lidských zdrojů jako klíčové pro úspěch. Na obou stranách 

rovnice řízení lidských zdrojů, přínosů a nákladů, má zásadní význam pro přežití a výkonnost 

společnosti.   

Obraz světových událostí za posledních pár let ukazuje, že bude více kladen důraz 

na nepředvídatelné a rychle se měnící přírodní, sociální a ekonomické otřesy. Vaill 1989 

použil metaforu „stále divoká voda“, která popisuje činnost manažerů během podnikání. 

Manažeři se učí, že jejich činnost je přirovnávána k pádlování na kánoích v klidných vodách, 

kdy reagují pouze na otřesy, které představují peřeje, tedy divokou řeku a pak se vrací zpět do 
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klidných vod. Zkušenosti ale hovoří jinak a to, že se manažeři nacházejí stále v peřejích tedy 

v „stále divoké vodě“.   

Vedoucí pracovníci v mezinárodním prostředí samozřejmě více podléhají vlivu 

vyplývajícího z regionálních či globálních změn. Z čehož je jednoznačné, že volby  

a rozhodnutí těchto pracovníků jsou v této souvislosti nejednoznačné a složité (Brewster, 

Sparrow, Vernon, 2007). 

 

2.2 Rozvoj zaměstnanců 
 

Rozvoj jako vývojový proces zaměstnanců je širším pojmem než vzdělávání, proto 

je tato práce nejprve zaměřena na objasnění pojmů související s danou problematikou. Rozvoj 

zaměstnanců neboli rozvoj lidských zdrojů spočívá v poskytování možností vzdělávání za 

účelem zlepšování současného stavu znalostí a schopností. Je však nutné podotknout, že se 

relativně nedávno objevil nový pohled na rozvoj lidských zdrojů, který představuje novou 

koncepci vzdělávání zaměstnanců a to tak, že rozvoj zaměstnanců je zaměřen na osobní 

rozvoj zaměstnance. Nový pohled na rozvoj lidských zdrojů se orientuje na rozvoj pracovní 

schopnosti společnosti jako celku. 

Rosemary Harrison (Foot, Hook, 2002) rozšiřuje definici rozvoje zaměstnance pro 

účely manažerů lidských zdrojů a říká, že rozvoj zaměstnance, jako součást celkové strategie 

organizace v oblasti lidských zdrojů znamená užitečný příspěvek a organizaci učebních 

zkušeností na pracovišti tak, že může být zlepšen výkon, mohou být dosahovány pracovní cíle 

a tak, prostřednictvím zvýšení dovedností, znalostí, učebních schopností a nadšení lidí na 

každé úrovni, může být v podniku zabezpečen nepřetržitý růst jednotlivce. Rozvoj 

zaměstnance musí proto být částí širší podnikatelské strategie sladěné s misí podniku  

a podnikovými cíli. 

 

Lidské zdroje (zaměstnanci) z pohledu řízení lidských zdrojů jsou často označováni jako to 

nejcennější co organizace mají, patří sem tedy lidé, kteří v organizaci pracují, individuálně  

a kolektivně přispívají k dosahování cílů organizace, viz Obr. 2.1. 
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Obr. 2. 1 Složky rozvoje lidských zdrojů 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2007. s. 444. ISBN 

978-80-247-1407-3. 

 

2.2.1 Strategický rozvoj lidských zdrojů 

 

Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je zvýšit jejich „schopnost“, neboť 

lidské zdroje jsou v tomto smyslu chápány jako hlavní zdroj konkurenční výhody. Podle 

Armstronga (2007) je strategický rozvoj lidských zdrojů „ rozvoj vyplývající z jasné vize  

o schopnostech a potenciálu lidí, který probíhá v souladu s celkovým strategickým rámcem 

daného podniku“, znamená to tedy, že strategický rozvoj lidských zdrojů je takové zavádění, 

vyřazování, modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince i týmy 
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vybavuje dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potřebují, aby byli schopni plnit 

současné i budoucí úkoly požadované organizací.  

 

2.3 Vzdělávání zaměstnanců 
 

Pojem vzdělávání je definován jako nepřetržitý proces, díky kterému si zúčastnění 

nejen rozšiřují své dosavadní schopnosti a dovednosti, ale také získávají zcela nové.  Do 

budoucna tedy tito zúčastnění mohou mít konkurenční výhodu v širokém spektru znalostí, 

dovedností a schopností. Cílem vzdělávacích procesů a programů je zabezpečit vzdělané, 

kvalifikované a schopné zaměstnance, kteří budou schopni plnit současné a budoucí potřeby 

organizace. Podnikové vzdělávání jako činnost, která spadá mezi základní personální 

činnosti, vede k zefektivňování vnitřních procesů, rozvoji podniku a zvyšování 

konkurenceschopnosti. Jde tedy o specializovanou činnost, která podléhá personálnímu 

útvaru. 

Zahrnuje aktivity, jako jsou: 

 Přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se požadavkům 

pracovního místa např. doškolování. Měnící se prostředí vede k novým specifickým 

požadavkům. 

 Rozšiřování pracovních schopností zaměstnanců, které vede k usnadnění možných 

rekvalifikačních procesů, které jsou v zájmu organizace. 

 Zvyšování použitelnosti zaměstnanců, aby zvládli znalosti a dovednosti potřebné 

k vykonávání i jiných pracovních míst (prohlubování pracovních schopností např. 

flexibilita v rámci pracovního místa). 

 Formování pracovních schopností – zahrnuje rozvoj kompetencí pracovníka. 

 

Existují čtyři typy vzdělávání: 

1. Instrumentální vzdělávání – způsob vzdělávání, které vede k lepšímu vykonávání 

práce na základě splnění základní úrovně výkonu. Tento typ usnadňuje vzdělávání při 

výkonu práce. 
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2. Poznávací (kognitivní) vzdělávání – tento způsob zahrnuje výsledky, které jsou 

založeny na zlepšení znalostí a pochopení věcí. 

3. Citové (emoční) vzdělávání – výsledky jsou zaměřeny spíše na formování postojů 

nebo pocitů, než na formování znalostí. 

4. Sebe reflektující vzdělávání – utváří nové vzorce nazírání, myšlení a chování, 

v důsledku dochází k vytváření nových znalostí (Armstrong, 2007). 

 

Vzdělávání a formování nových pracovních schopností a dovedností se 

v moderní společnosti stává celoživotním procesem, požadavky na znalosti a dovednosti 

zaměstnanců se neustále rozvíjejí. Z pohledu jedince jako zaměstnance je tedy kladen 

důraz na individuální potřeby ve vzdělávání, musí být jeho zájmem, aby byl 

zaměstnatelný. Velkou roli tady hraje ale i samotná organizace a vzdělávací aktivity, které 

poskytuje. Tradiční způsoby vzdělávání (zaškolování), jako je např. zácvik, doškolování 

již nestačí. Vzdělávání zaměstnanců je tedy z pohledu organizací chápáno jako investice 

do lidí (zaměstnanců) za účelem dosažení lepšího výkonu. Spoustu organizací chápe tuto 

skutečnost, jako konkurenční výhodu a velkou část finančních prostředků zaměří na 

skupinu zaměstnanců, kteří se vzdělávacích programů účastní. Organizace by se tedy měly 

zaměřit na motivaci pracovníků, vzbudit u nich chuť se dále učit. „Průzkumy 

v průmyslově vyspělých zemích prokazují, že možnosti vlastního rozvoje a zvyšování 

kvalifikace působí jako jeden z nejsilnějších prvků pozitivní motivace k práci, stability 

pracovníků utváření dobrého vztahu k organizaci.“ (Veber, 2000). 

 

Úspěšnost vzdělávání je zastoupena účastí těchto skupin:  

 Majitel firmy popř. TOP manažer- má odpovědnost za rozvoj zaměstnanců ve firmě 

a schvaluje vynaložené náklady, které byly vynaloženy na vzdělávací programy. 

Podporuje vytváření vzdělávacích programů a vyžaduje zprávu o efektivnosti těchto 

programů.  

 Linioví manažeři, manažeři vzdělávání- manažer vzdělávání je odpovědný za 

realizaci procesu vzdělávání, od jeho přípravy až po kontrolu efektivnosti. Zajišťuje 

soulad vzdělávacích programů se strategiemi organizace, zpracovává finanční 

rozpočet a spolupracuje s TOP managementem a vzdělávacími institucemi. 
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 Lektorů, trenérů- tato skupina projektuje vzdělávání na základě zjištěných potřeb, 

dojednává cíle, obsah a metody školení. Hodnotí efektivnost školení pomocí předem 

definovaných metod hodnocení. 

 Zaměstnanců, posluchačů- vyškolený nebo školený zaměstnanec má zavádět nové 

dovednosti a poznatky do praxe, na základě účasti na některém školení (pokud je to 

možné). 

 

Smyslem a cílem vzdělávání je poskytovat podmínky nezbytné k rozvoji 

porozumění tradic a myšlenek ovlivňujících společnost, ve které žijí. K realizaci 

vzdělávacího procesu je nutné zajistit přípravu lidí a ochotu se vzdělávat. Vzdělaní, 

kvalifikovaní a schopní zaměstnanci vedou k uspokojování současných a budoucích 

potřeb organizace. Vzdělávání zaměstnanců je legislativně zakotveno v zákoníku práce, 

v Zákoně č. 262/2006 Sb., kde jsou vymezena práva a povinnosti zaměstnavatele  

a zaměstnance. 

 

Pokud je proces vzdělávání v organizaci nastaven a je současně efektivní, přináší to pro 

organizaci výhody, jakou jsou: 

 Vytváření pozitivní podnikové kultury. 

 Zlepšení individuální a týmové výkonnosti. 

 Minimalizace nákladů na znalosti, dovednosti a schopnosti. 

 Přilákání kvalitních pracovníků. 

 Poskytování vyšší úrovně služeb zákazníkům. 

 

„Kvalitativní systém podnikového vzdělávání má větší dosah a dopady než 

pouhé zvýšení profesní úrovně potenciálu pracovníků.“ (Veber, 2000). 

 

2.3.1 Formální a neformální vzdělávání 

 

Formální a neformální vzdělávání porovnává následující tabulka 2.2 (Armstrong, 2007). 
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Obr. 2.2 Charakteristika formálního a neformálního vzdělávání 

NEFORMÁLNÍ FORMÁLNÍ 

Vysoce odpovídající individuálním 

potřebám 
Závažné pro někoho, ne tak závažné pro jiné 

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

Může jít o malou mezeru mezi současnými a 

cílovými znalostmi 

Může jít o značnou mezeru mezi 

současnými a cílovými znalostmi 

Vzdělávající se osoby se rozhodují o tom, 

jak bude vzdělávání probíhat 

O tom, jak bude vzdělávání probíhat, 

rozhoduje vzdělavatel 

Bezprostřední uplatitelnost (vzdělávání typu 

„just in time“) 
Doba uplatitelnosti různá, často vzdálená 

Snadno přenositelné vzdělávání 

Mohou nastat problémy při uplatňování 

naučených poznatků a dovedností na 

pracovišti 

Odehrává se při práci Často se odehrává mimo pracoviště 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2007. s. 466. ISBN 

978-80-247-1407-3. 

 

Formální vzdělávání- je systematické, plánované a užívá strukturované vzdělávací 

programy, které se skládají z instruktáže a praktického využití. Oblast formálního vzdělávání 

snižuje náklady na účastníka ve vzdělávacím programu, šetří čas, zprostředkovává 

neopakovatelné diskuze, odstraňuje subjektivní hledisko při hodnocení vzdělávaného  

a zvyšuje aktivitu účastníků ve vzdělávacích programech.  

Výhody: 

 Účastnící se vzdělávají přímo na pracovišti. 

 Účastníci vzdělávání se učí totéž. 

Nevýhody: 

 Může dojít k nevhodnému, náhodnému vzdělávaní. 

 Nemusí uspokojovat potřeby společnosti. 

 Vzdělávání nemusím odpovídat krátkodobým, dlouhodobým potřebám účastníků. 
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Neformální vzdělávání- je učení se ze zkušeností, účastníci se mohou naučit většinu z toho, 

co vědí o své práci neformálně, prostřednictvím procesů, které nejsou uskutečňovány ze 

strany organizace.  

Výhody:  

 Účastníci vzdělávajících programů určují, jakým způsobem získají potřebné znalosti. 

 Tyto osoby dále mohou snadněji přenášet do praxe to, co se naučily. 

 Vynaložené úsilí na učení odpovídá bezprostřednímu prostředí. 

 Znalostí lze dosáhnout postupně. 

Nevýhody: 

 Vzdělávající se osoby si mohou osvojit špatné zvyky. 

 Může se stát neplánované a nesoustavné.  

 Nemusí uspokojovat potřeby vzdělávání každého jedince. 

 Ne každý možnost vzdělávání využije. 

 

2.3.2 Systematické vzdělávání 

 

Systematické vzdělávání je často spojované s termínem nejefektivnější vzdělávání 

pracovníků (zaměstnanců), právě proto, že jde o dobře organizovaný způsob vzdělávání ze 

strany společnosti. Jde o neustále se opakující proces vycházející ze zásad, vyplývající ze 

strategie společnosti a který je v souladu se zásadami politiky vzdělávání. Uplatňování 

systematického vzdělávání má podle Koubka (2007) své opodstatnění a přináší pro 

organizace výhody: 

 Je jedním z nejlepších způsobů zlepšování kvalifikace, znalostí, dovedností  

a osobnosti pracovníků. 

 Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle 

specifických potřeb organizace. 

 Přispívá ke zlepšení pracovního výkonu a produktivity práce. 

 Organizaci soustavně dodává odborně připravené pracovníky. 
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 Efektivní způsob nalézání vnitřních zdrojů k pokrytí dodatečné potřeby 

zaměstnanců. 

 Průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají nižší, než při 

jiném způsobu vzdělávání. 

 Umožňuje lepší pohled na možné důsledky ztrát pracovní doby, které 

souvisejí se vzděláváním.  

 Zvyšuje atraktivitu firmy na trhu práce a sociální jistotu zaměstnanců. 

 Urychluje personální a sociální rozvoj zaměstnanců  

 

Základní model systematického vzdělávání obr. č 2.3 rozeznává čtyři základní fáze: 

identifikaci potřeby vzdělávání pracovníků v organizaci, plánování vzdělávání, realizaci 

vzdělávacího procesu a vyhodnocení výsledků vzdělávacího programu. Významnou stránkou 

tohoto typu vzdělávání je jeho promyšlenost a logická návaznost jednotlivých fází.  

 

Obr. 2.3 Cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

 

 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. 

Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. s.260. 

Identifikace potřeby 

vzdělávání 

zaměstnanců 

organizace 

Vyhodnocování výsledků 

vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacího programu 

 

Plánované vzdělávání 

 

 
Realizace 

vzdělávacího procesu 
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2.4 Proces systematického vzdělávání v podniku 

 

Tato kapitola je zaměřena na samotný proces systematického vzdělávání ve 

společnosti a popisuje jednotlivé fáze. V úvodu této kapitoly je třeba se seznámit s pojmem 

„učící se organizace“, kdy v nejjednodušším vyjádření tato definice popisuje organizaci, 

která má k dispozici lidské zdroje, které se učí. Dvořáková (2007) definuje učící se 

organizaci, jako místo, kde lidé získávají nové znalosti, rozšiřují stávající schopnosti  

a vytvářejí si nové postoje ke způsobu myšlení.  

Armstrong (2007) vystihuje učící se organizaci jako místo, kde jsou úzce propojeny 

strategie podnikové se strategiemi vzdělávání. Dalším charakteristickým rysem je stav, kdy se 

organizace vědomě učí na základě rizik a příležitostí. Jednotlivci, skupiny a celá organizace se 

nejen učí, ale také dochází k situaci, že se učí jak učit.    

 

2.4.1 Identifikace potřeby vzdělávání zaměstnanců 

 

Tento první bod systematického vzdělávání je jednou z nejobtížnějších, avšak 

nejdůležitějších fází tohoto procesu. Koubek (2007) uvádí, že identifikace potřeby organizace 

v oblasti formování kvalifikace a vzdělávání pracovníků přestavuje dosti obtížný problém už 

z toho důvodu, že kvalifikace a vzdělání jsou obtížně kvantifikovatelné vlastnosti člověka. 

Proto je tato fáze založena na odhadech a aproximativních postupech. Většinou má podobu 

experimentu a jeho výsledky jsou prezentovány až na konci celé etapy v podobě zkušeností 

do následující fáze identifikace potřeby vzdělávání. Každý problém nebo nedostatek, který 

brání zaměstnavateli nebo zaměstnanci k dosahování strategických cílů, je definován jako 

potřeba vzdělávání.  

Podle Koubka (2007) se identifikace potřeby smí opírat pouze o údaje, které se 

týkají firmy a je podstatné znát profesně kvalifikační strukturu pracovních zdrojů a jejich 

vývojové tendence v území, z něhož podnik čerpá pracovní síly.  
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Rozlišuje tyto skupiny údajů: 

 Údaje týkající se celé společnosti- jedná se o údaje o struktuře celé organizace (cílů, 

filozofie), výrobním programu, finančních zdrojů, lidských zdrojů.  

 Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností- obsahují specifikaci 

pracovních míst, informace o stylu vedení a kultuře pracovních vztahů. Ve své 

 podstatě tento soubor údajů analyzuje znalosti a dovednosti zaměstnanců. 

 Údaje o jednotlivých pracovnících- součástí těchto údajů jsou záznamy o vzdělání, 

kvalifikaci, tyto údaje mohou být zjištěny z výsledků testů, průzkumů nebo ze 

záznamů zaměstnance. 

 

Proto analýza a identifikace potřeby vzdělávání v organizacích je ve svém 

základním pojetí chápána jako proces, kdy dochází k analyzování souboru informací o stavu 

vzdělání, schopnostech a dovednostech jednotlivých zaměstnanců a týmů.  

Přínosy z těchto analýz se mohou pro podnik zobrazit v podobě větší návratnosti 

investic, větší motivace zúčastněných osob a zvyšování konkurenceschopnosti vnitřních 

projektů, které přinášejí motivaci pro partnery těchto projektů. Zjištěné potřeby vzdělávání by 

měly být v souladu s potřebami podniku, měly by tedy být provázány na základní organizační 

strategie a plány jednotlivých potřeb osobního rozvoje. Informace týkající se vzdělávání 

podniku do budoucnosti, jsou definovány na základě změn v konkurenčním prostředí, jak se 

vyvíjí technologie a informační systémy na trhu a v neposlední řadě vycházejí 

ze strategických plánů podniku (expanze). 

 

Podle Armstronga (2007) jsou definovány následující oblasti identifikace potřeby vzdělávání: 

 Podnikové plány a plány lidských zdrojů- tyto plány by měli obsahovat obecné 

typy dovedností a schopností, které budou zapotřebí v budoucnu a počty lidí, mající 

tyto dovednosti a schopnosti.  

 Potřeby vzdělávání- jde o průzkum potřeby, kdy dochází k analyzování všech 

oblastí, kde jsou plánované změny v povinnostech, metodách nebo pracovních 

postupech. 
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 Výkon a rozvoj- je posuzován přístup vzdělávání, který je založen na řízení 

pracovního výkonu a je soustředěn např. na přípravu programů pro zlepšování 

výkonu. 

 Role- analýza role je podkladem pro zpracování profilů rolí poskytující rámec pro 

identifikaci potřeby vzdělávání. 

Analýza vzdělávacích potřeb využívá princip následujícího postupu: 

1. Integrovat identifikaci potřeb do plánování - potřeby existující v jedné organizace 

budou s velkou pravděpodobností existovat i v jiné organizaci. Velmi důležitá je tady 

koordinace aktivit těchto organizačních soustav, aby bylo předcházeno plýtvání zdrojů 

a energií. 

2. Předvídat problémy a nedostatky - potřeby očekávané se zpravidla vyskytují na úrovni 

organizace a činností. Při identifikaci potřeby vzdělávání se nelze opírat pouze  

o interní údaje podniku, je podstatné poznat i místní trh páce, ze kterého firma čerpá 

rozhodující část svých zaměstnanců. 

3. Vyvinout techniky sledování - některé potřeby vzdělávání mohou zůstat skryté, proto je 

dobré mít v podniku fungující monitorovací systém. Mezi nejčastěji používané 

monitorovací metody patří analýza odchylek, dotazování zaměstnanců a klientů, 

dotazování při hodnotícím rozhovoru, analýza dotazníků a monitorování výsledků 

jednání a diskuzí.  

4. Myslet v širších souvislostech a očekávat i neočekávané problémy - metoda 

monitorování odhalí pouze existující nedostatky a problémy. Pokračující analýza se 

musí vyvarovat mylných předpokladů. 

5. Identifikovat úrovně potřeby vzdělávání - potřeby vzdělávání se mohou soustředit 

pouze k jedné úrovni (zaměstnanci nebo činnosti), zpravidla postihuje více úrovní, 

někdy i všechny tři (zaměstnanec, celá organizace a pracovní místo). Pokud dojde 

k situaci, kdy analýza odhalí, že v organizaci jsou zákazníci považováni za někoho, 

kdo dělá potíže, pak jestliže se přijme rozhodnutí zlepšit úroveň péče o zákazníky, je 

třeba, aby organizace jako celek kompletně změnit svůj přístup. Nepomůže vyškolit 

jednoho nebo dva zaměstnance, ale je třeba se zaměřit na rozvoj organizace pomocí 

změny přístupu všech zaměstnanců. 

6. Vytvořit realizační plán - jestliže je vzdělávací potřeba na úrovni činnosti nebo 

zaměstnance, je v kompetenci vedoucích pracovníků podniknout další kroky 

k uspokojení potřeb. V případě, že se potřeba týká vyšší úrovně, může vedoucí 



20 

 

zaměstnanec poskytnout doporučení a návrhy řešení širšímu okruhu lidí, kteří o této 

věci mají možnost rozhodnout (Dvořáková, 2007). 

 

2.4.2 Plánované vzdělávání 

 

Každý vzdělávací program je potřeba vytvářet individuálně a jeho podobu soustavně 

rozvíjet v případě, že se objeví nové potřeby vzdělávání, nebo když odezva na program 

signalizuje nezbytnost změn. Nezbytné by mělo být zvážení cíle vzdělávacího programu  

a definovat činnosti, které by měl být schopen školený pracovník vykonávat. Délka 

vzdělávacích programů se odvíjí od jeho obsahu a náplně. Jedná se o proces předem 

promyšlených kroků, které jsou orientovány na dosažení vzdělání, které je nezbytné pro 

zlepšení pracovního výkonu (Armstrong, 2007). 

 

Správně vypracovaný plán vzdělávání zaměstnanců by měl odpovídat na následující 

otázky: 

1. Co má být obsahem a cílem samotného vzdělávacího programu? 

2. Pro koho je vzdělávání určeno? 

3. Jakým způsobem bude vzděláváno, tzn. jaké metody? 

4. Kdo bude vzdělávací program zabezpečovat? 

5. Kdy bude vzdělávání probíhat a jeho časový horizont? 

6. Kde bude probíhat? 

7. Jaký bude rozpočet vzdělávacího programu? 

8. Jak budeme zjišťovat účinnost vzdělávání? 

 

Výhody a nevýhody specifikace cílů (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005): 

Výhody: 

 Cíle umožňují konkretizovat obsah vzdělávání. 

 Cíle jsou základem pro hodnocení programu, usnadňují stanovení hodnotících kritérií. 

 Cíle jsou podstatné pro analýzu a další zlepšování programu. 
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 Cíle jsou podkladem pro určení nároků na trenéry-školitele. 

Nevýhody: 

 Trenérům činí problémy rigorózně určené cíle. 

 Specifikace cílů může vést k malé flexibilitě programu. 

 Cíle zdůrazňují změnu chování a mohou vést k podcenění teoretických poznatků. 

 

Postup tvorby plánu se naplňuje ve třech základních fázích, kdy v první fázi dochází 

ke specifikaci potřeb a stanovení cílů, tato fáze se nazývá přípravná fáze. Následující fáze, 

fáze realizační bývá doprovázena vývojem a zpracováním jednotlivých etap a samotnou 

realizací vzdělávacího programu, v podobě úkolů stanovení pořadí témat. A finální fáze se 

nazývá fáze zdokonalování, která průběžně hodnotí jednotlivé etapy vzdělávacího programu.  

 

2.4.3 Realizace vzdělávacího procesu 

 

Tato třetí fáze systematického vzdělávání se nazývá realizační fází, kdy dochází 

k samotné realizaci vzdělávání pracovníků a to pomocí široké škály metod, které se postupem 

času vytvořily. Tyto metody jsou rozděleny do základních dvou kategorií podle místa průběhu 

vzdělávacího programu. První skupinou metod jsou metody zvané „on the job“, kdy se 

proces vzdělávání uskutečňuje na pracovišti při výkonu práce, a používají se na konkrétním 

pracovním místě. Tato skupina metod je vhodná pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných 

profesí, jako jsou např. dělnické pozice. Druhou skupinou metod jsou metody zvané „off the 

job“, kde k realizaci dochází mimo pracoviště, a tento soubor metod je vhodný pro 

vzdělávání vedoucích pracovníků a specialistů. V praxi bývá využíváno obou skupin metod 

pro všechny kategorie pracovníků (Koubek, 2007). 

 

Metody „on the job“: 

Instruktáž při výkonu práce – je nejčastěji využívanou metodou, bývá využívána k zácviku 

nového pracovníka popř. méně zkušeného, kdy vedoucí pracovník (zkušený pracovník) 
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předvede pracovní postup, třeba i opakovaně, a učený si tak postupně sledováním  

a opakováním osvojuje pracovní postup.  

Coaching – metoda, která spočívá v dlouhodobém instruování, vysvětlování a sdělování 

připomínek s pravidelnou kontrolou výkonu pracovníka. Připomínky a kontrola přichází ze 

strany nadřízeného nebo vzdělavatele. 

Mentoring – je obdobou coachingu, ale liší se v iniciativě a odpovědnosti, kdy iniciativa  

a odpovědnost spadá na vzdělávaného pracovníka, který si sám vybírá mentora (rádce), jehož 

úkolem je radit, usměrňovat a stimulovat vzdělávaného. Pomáhá mu také při rozvoji jeho 

kariéry. Existuje tady ale nebezpečí výběru špatného mentora. 

Counselling – metoda řazená mezi nejnovější formy utváření pracovních schopností 

pracovníků. Bývá doprovázená vzájemnými konzultacemi a ovlivňováním mezi vzdělávaným 

a vzdělavatelem. Tato metoda je časově náročnější, proto v očích některých pracovníků mívá 

jistou nedůvěru. 

Asistování – je tradiční metodou, která je nejčastěji používaná v situaci, kdy pracovník, jako 

pomocník, je přidělen zkušenějšímu pracovníkovi, pomáhá mu a učí se od něj správným 

pracovním postupům. Postupně dochází k osamostatnění učeného pracovníka, až pracuje 

samostatně. Metoda je vhodná pro delší časový horizont, kde osvojení pracovních schopností 

si žádá delší časový úsek. 

Pověření úkolem – obdoba metody asistování, kdy vzdělávající se pracovník je nadřízeným 

pověřen splněním pracovních úkolů, při kterém má připraveny všechny nezbytné podmínky  

a je vybaven příslušnými pravomocemi. Tato metoda je vhodná a nejčastěji používána  

u tvůrčích pracovníků. 

Rotace práce (cross training) – vzdělávaný pracovník je pověřen pracovními úkoly, pokaždé 

na určité období v rozdílných částech podniku. Metoda je vhodná pro vedoucí pozice a pro 

uchazeče, kteří jsou na vedoucí pozice připravováni. Zaměstnanec si rozšiřuje své schopnosti 

a získává nové dovednosti, rozvíjí se tedy jeho flexibilita a schopnost vidět problémy, které se 

vážou na podnik. Nevýhodou této metody je náročnost na organizaci. 

Pracovní porady – jsou vhodné pro utváření pracovních schopností, kdy se účastníci 

prostřednictvím této metody seznamují s fakty a problémy, které se týkají nejen vlastního 
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pracoviště, ale i problémů, které se vztahují na celou organizaci. Na pracovních poradách 

dochází k výměnám zkušeností, kdy si pracovníci navzájem prezentují své názory.  

 

Výhody metod „on the job“ při vykonávání práce: 

 Je levné, může však dojít ke snížení pracovního výkonu školitele, protože svoji 

pozornost bude směřovat na vzdělávaného. 

 Je většinou individuální a průběh je přizpůsoben vlastnostem a schopnostem 

vzdělávaného. 

 Přináší pro vzdělávaného praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti. 

 Ke vzdělávání dochází v konkrétních podmínkách firmy (učí se pracovat s konkrétní 

firemní technikou). 

 

Nevýhody metod „on the job“ při vykonávání práce: 

 Ve firmě nejsou k dispozici vždy vhodní a schopní školitelé. 

 Podmínky pro vzdělávání nemusí být ideální, aby mohlo probíhat nerušeně. 

 Část práce, kterou má vykonávat školitel je odložena pro jiní zaměstnance a to 

vzbuzuje nelibost, díky rozšíření jejich povinností (Koubek, 2011). 

 

Metody „off the job“: 

Přednáška – metoda zprostředkující faktické informace a teoretické znalosti. 

Seminář (přednáška spojená s diskusí) – zprostředkovává většinou znalosti, v průběhu 

diskuze jsou odhaleny nápady na řešení problémů. 

Demonstrování – je metodou názorných a praktických vyučování, kdy k přenosu znalostí  

a dovedností probíhá na základě užití audiovizuální techniky, počítačů nebo předvádění 

pracovních postupů ve výukových dílnách na jednotlivém zařízení. 

Případové studie – metoda nejpoužívanější a velmi oblíbená, používána při vzdělávání 

tvůrčích pracovníků a manažerů. Obsahem případových studií je popis reálné nebo smyšlené 
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problémové situace, kdy účastníci tyto situace studují a snaží se doporučit vhodné řešení 

problémů. Přispívají k rozvoji analytického myšlení. 

Workshop – varianta případové studie, kde se problémy řeší v týmu a z komplexnějšího 

pohledu. Jedná se o řešení souhrnu případových studií, které je vhodné k výchově k práci  

v týmu. 

Brainstorming – na této metodě se podílí skupina účastníků, kdy je každý vyzván, aby 

písemně nebo ústně sdělil svůj návrh na řešení problémů. Navržené varianty jsou poté 

účastníky konzultovány a je vybrán návrh, který je v dané situaci optimální. 

Stimulace – vzdělávající se účastníci obdrží podrobný scénář, který se blíží realitě, a jsou 

nuceni během určitého časového úseku učinit řadu rozhodnutí. Řeší obvykle životní situace 

objevující se na pracovištích vedoucích pracovníků. Je to účinná metoda prohlubující 

komunikační schopnosti, obzvlášť rozhodnost a argumentaci.  

Hraní rolí (manažerské hry) – spočívá v rozvoji praktických schopností účastníků, od kterých 

je vyžadována aktivita, samostatnost a hravost. Účastníci obdrží scénář, podle kterého hrají 

danou roli, poznávají povahu mezilidských vztahů a určitou část scénáře dotváří sami. Metoda 

je vhodná pro vedoucí pracovníky a manažery, aby si co nejlépe osvojili svoji roli, a učí 

účastníky sebekontroly a samostatnosti. 

Assesment centre (development centre) – doslovný překlad této metody zní: diagnosticko-

vývojový program.  Je vysoce hodnocenou moderní metodou vzdělávání manažerů, účastníci 

plní různé úkoly představující každodenní práci manažera. Úkoly a problémy, které řeší, jsou 

náhodně generovány počítačem a dají se různě kombinovat a obměňovat. Přinášejí rozdílnou 

úroveň stresu, se kterou se musí účastník vypořádat. Používá se také pro výběr a hodnocení 

rozvojového potenciálu zaměstnanců.  

Outdoor training (adventure education), učení se hrou – nebo také pohybovými aktivitami, je 

metodou stále více využívanou pro vzdělávání manažerů. Jedná se o opravdové hry nebo 

sportovní akce, které jsou uskutečňovány ve volné přírodě, v tělocvičně nebo v přizpůsobené 

učebně. Manažeři tyto hry hrají a při nichž si prohlubují své schopnosti a rozšiřují manažerské 

dovednosti.  

E-learning – vzdělávání probíhá online a na počítačích, které umožňují simulaci pracovních 

situací. Metoda je vhodná díky rychlému získávání specifických znalostí prostřednictvím 
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schémat, grafů a obrázků.  Z dlouhodobého hlediska je řazen k nejprogresivnějším metodám 

vzdělávání. 

 

Výhody vzdělávání metod „off the job“: 

 Kurzy bývají vedeny zkušenými pracovníky. 

 Účastníci získají nejnovější informace, znalosti a dovednosti. 

 Mohou si vyměnit zkušenosti s pracovníky jiných firem. 

 Seznámí se s nejmodernějšími přístroji. 

 Přinesou do firmy nové myšlenky a přístupy. 

 

Nevýhody vzdělávání metod „off the job“: 

 Ve většině případů je dost drahé. 

 Obvykle bývá zaměřené na teoretické poznatky, které ne vždy je možné uplatnit 

v každé firmě. 

 Kurzy, které jsou nabízené, nemusí v plné míře odpovídat potřebám firmy. 

 Firma může mít problémy s uvolňováním pracovníků a během jejich nepřítomnosti 

mohou nastat problémy. 

 

Distanční metody vzdělávání 

Jedná se především o korespondenční kurzy, které v poslední době využívají 

zahraniční malé a střední podniky ke vzdělávání svých zaměstnanců. Účastník kurzu obdrží 

soubor učebních materiálů (knihy, DVD, CD) a v určitých hodinách může konzultovat se 

školitelem. Tuto formu vzdělávání hradí podnik, nebo se na úhradě podílí, pokud vzdělávání 

vyplývá z iniciativy pracovníka, který vzdělávání bere jako svoji rozvojovou aktivitu. 

Distanční vzdělávání je nabízeno i u nás, ale doposud není dostatek zkušeností. 

 

Výhody: 

 Vzdělávání má náležitou odbornou úroveň. 
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 Zajišťuje se přísun nových myšlenek do firmy. 

 Zaměstnanci se obvykle vzdělávají ve svém volném čase. 

 Náklady bývají nižší než při vzdělávání mimo firmu. 

 

Nevýhody: 

 Vzdělávání bývá příliš zaměřené na znalosti (příliš teoretické). 

 Bývá ochuzeno o kontakty a vzájemnou výměnu zkušeností s ostatními. 

 Nabízené kurzy nemusejí vycházet vstříc potřebám firmy. 

 Pracovníci k němu nejsou v dostatečné míře motivováni (ztráta volného času). 

 Chybí bezprostřední kontakt, kontrola a zpětná vazba mezi vzdělávaným a školitelem 

(Koubek, 2011). 

 

2.4.4 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu 

 

Vyhodnocování výsledků vzdělávacích programů a posouzení účinnosti je důležitou 

a zároveň poslední fází systematického pohledu na proces vzdělávání. Účinnost je zde 

posuzována na základě dosahovaných výsledků, které jsou stanoveny na začátku vzdělávací 

akce. Posuzuje se, jestli jsou výsledky v souladu s plánem. Vyhodnocování může být chápáno 

jako komplexní proces, který měří celkové přínosy pro organizaci jako celek, posuzuje 

náklady vzdělávacího programu a ověřuje návratnost investic. 

 Podle Koubka (2007) je základním problémem této fáze stanovení kritérií 

hodnocení. Je podstatné si zde uvědomit, že kvalifikace a vzdělání, jako kvalitativní 

charakteristiky, jsou těžce kvantifikovatelné. Kritéria pro hodnocení každé kategorie 

vzdělávání se musí podle Armstronga (2007) vytvořit už ve fázi plánování vzdělávání  

a současně je třeba zvážit, které informace jsou potřebné získat. Podmínky, které je nutné 

splnit, aby byl proces vzdělávání efektivní, definuje: 

 

 Vzdělávané osoby potřebují pečlivé a spolehlivé vedení. 

 Vzdělávané osoby musí mít pocit uspokojení ze vzdělávání. 
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 Pro vzdělávané osoby by měly být stanoveny normy výkonu. 

 Je třeba si uvědomit, že učení je aktivním procesem a ne pasivním. 

 Měly by být použity vhodné metody, které by se měly obměňovat a měly by být 

rozmanité. 

 

Vyhodnocování vzdělávání na principu pěti úrovní (Armstrong, 2007): 

1. Úroveň – reakce školených osob – názory vzdělávaných jednotlivců na konkrétní 

vzdělávací program. Jestli je vzdělávání užitečné, zábavné a názory na lektory, 

školitele. Vhodné jsou i možné návrhy ke zlepšení programů, zařazením něčeho 

nového, nebo naopak. 

2. Úroveň – hodnocení poznatků – smyslem této úrovně je zjistit čemu se účastnící 

naučili. Jestli došlo k osvojení nových znalostí a dovedností. 

3. Úroveň – hodnocení chování – tato úroveň posuzuje, do jaké míry účastnící využívají 

získané znalosti a dovednosti v praxi (při výkonu práce). Ideální je provést hodnocení 

před i po vzdělání. 

4. Úroveň – hodnocení výsledků – poskytuje základnu pro posouzení prospěšnosti 

vzdělávání z pohledu nákladů. Cílem je určit přidanou hodnotu vzdělávacích 

programů. Hodnocení by mělo být založenou na zkoumání před vzděláváním a po 

vzdělávání. 

 

 Podle Armstronga (2007) lze říci, že jako vhodnou metodu hodnocení celkového 

účinku vzdělávání lze považovat a doporučit návratnost investic. Uvádí, že tento typ měření 

je užitečný jen pro posouzení celkového účinku vzdělávání. Pro vypočet se využívá 

následující vzorec (2.1), který má tuto podobu:  

Vzorec (2.1) 
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Běžný postup při hodnocení investic do fyzického kapitálu je následující: 

1. Určení nákladů na investici. 

2. Odhad budoucích výnosů. 

3. Stanovení nákladů na kapitál (úroková míra). 

4. Použití konkrétní metody hodnocení investice. 

Pro realizace fáze vyhodnocování vzdělávacích programů lze požít následující postup: 

1. Určení kritérií vyhodnocování – tato kritéria je vhodné rozdělit do dvou základních 

skupin:  

 Vnitřní kritéria – specifikují obsah vzdělávacího programu. 

 Vnější kritéria – uvádí vztah ke konečnému cíli vzdělávacích aktivit (hodnota výkonu, 

změna v nákladech, změna v objemu prodeje). 

2. Výběr vhodného modelu vyhodnocení – závisí na typu vzdělávací akce. 

3. Výběr a aplikace konkrétních metod pro jednotlivé úrovně použitého modelu (Vodák, 

Kucharčíková, 2007). 

Efektivita vzdělávacích programů je odvozena z analýzy nákladů a přínosů. Přínosy 

pro organizaci mohou být zaznamenány ve snížení fluktuace a lepším využití potenciálu 

zaměstnanců, zvýšení výkonu a lepším využití zařízení a systémů v podniku, a v neposlední 

řadě zvýšení spokojenosti ze strany zákazníků.  

 Shrnutí 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, tato problematika se stala v současných dobách 

nástrojem strategického řízení podniku. Vzdělávání je nutné, aby zajišťovala osoba, která je 

kvalifikovaná a má odpovídající znalosti, ve větších firmách je tento proces zajišťován 

personálním útvarem. V menších firmách mají vzdělávání ve své kompetenci nadřízení 

pracovníci. Ze strany vedení by proces vzdělávání měl mít velkou podporu a měl by být 

chápán jako výhodná investice do lidských zdrojů.  

Teoretická část tedy shrnuje problematiku vzdělávání a rozvoje. A blíže popisuje 

systematický přístup ke vzdělávání. Teoretické východiska poslouží pro zpracovávání části 

praktické. 
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3. Charakteristika společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. 

 

Litovelská cukrovarna, a.s. 

Sídlo: Loštická 131, Litovel, okr. Olomouc 

Právní forma: akciová společnost 

Datum založení: 1996 

 

K hlavním činnostem této výrobní společnosti patří výroba cukru z cukrové řepy, 

nákup a prodej melasy a zprostředkovatelská činnost. Jedná se o společnost působící pouze na 

tuzemském trhu, nemá proto žádnou organizační složku v zahraničí. Litovelská cukrovarna 

a.s. je společností s dlouholetou tradicí v oblasti cukrovarnického průmyslu a historie 

společnosti sahá až do 19 století. Oblast působnosti viz Příloha č. 1. 

 

Předmět podnikání:  

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Zprostředkovatelská činnosti mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení. 

 Poradenská činnosti v oblasti chemie, biochemie a zemědělství. 

 Poradenská činnost v oblasti ekonomiky. 

 Výroba a prodej cukru a jeho modifikací. 

 Realitní činnost. 

 

3.1 Historie společnosti 
 

Litovelský cukrovar má za sebou více než 130 let bohaté historie, která je úzce 

spojená s historií samotného města Litovle. Dějiny města Litovle a litovelského regionu jsou 

tedy spjaty s rozvojem cukrovarnického průmyslu. Již od počátku vzniku cukrovaru se 

potýkal s mnoha společenskými, kulturními a v neposlední řadě také hospodářskými 
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proměnami. Litovelský cukrovar sehrával v hospodářském a politickém životě důležitou 

úlohu. Rok 1871 tedy zaznamenává vznik prvního velkého průmyslového podniku 

litovelského cukrovaru. 

 Na počátku 19. století byl cukr už poměrně známou a ve velké míře užívanou 

poživatinou. Vedle dovozu cukru třtinového byly zaznamenány také pokusy o výrobu cukru 

z javorové šťávy a bramborového škrobu, tyto technologie byly následně zcela překonány 

rozvojem cukru řepného.  Toto století je tedy považováno za počátek prvního velkého období 

budování cukrovarů na Moravě. Litovelský cukrovar se v průběhu své existence potýkal se 

spousty problémů na regionální úrovni, ale i s celou škálou problémů vnějších faktorů 

(konjunktury, krize, období válek, konkurenční boje, změny režimů atd.). 

Základním předpokladem pro založení cukrovaru bylo pěstování cukrovky, Litovel 

byla vybrána díky výhodným klimatickým a půdním podmínkám. Velká intenzita pěstování 

cukrové řepy začalo na počátku 50. let 19. století. Oznámení v tisku o založení cukrovaru se 

objevilo v roce 1869 a společnost byla značena jako „Rolnický akciový cukrovar u Litovle“. 

První řepná kampaň byla zahájena v prosinci roku 1871 a trvala 45 dní, její úspěch vyvolal 

velký zájem o akcie cukrovaru. Litovelský cukrovar nebyl zakládán v ideálních podmínkách  

a během prvních let navíc prožil dvě velmi těžké finanční krize, avšak přesto výroba nebyla 

zastavena. Vlivem krizových událostí se zájem o akcie cukrovaru rapidně snížil. Továrna byla 

zřízená na získávání cukrové šťávy pomocí difúze, tj. výroba cukrové šťávy pomocí 

vyluhování řepných řízků v uzavřených nádobách (tzv. difuzéry) při současném zahřívání.  
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V roce 1990 byl vytvořen státní podnik Cukrovar Litovel s. p., následně v rámci 

privatizace byl cukrovar přejmenován na akciovou společnost Cukrovar Litovel a. s., až do 

doby, kdy byl vyhlášen konkurz v roce 2000. V letech 1992 – 2000 je charakteristické pro 

vývoj společnosti tlak různých finančních a zájmových skupin, konkurenční boj o získání 

trhu. 1997 – 1998 byla kampaň přerušena na období díky dlouhotrvajícím finančním potížím. 

Nová éra litovelského cukrovaru byla zahájena v roce 2001, kdy ve veřejné dražbě byl movitý 

a nemovitý majetek vydražen společností Meli,a. s. Smržice. Po značných investicích do 

technického zázemí cukrovaru se podařilo obnovit řepné kampaně a zaměstnával kolem 170 

zaměstnanců (včetně kampaňových).  

Cukr byl určen především pro tuzemský trh, po vstupu České republiky do Evropské 

unie se část produkce vyvážela a vyváží do Rakouska, Německa a Maďarska. Česká republika 

se vstupem do Evropské unie zaznamenala změnu v cukrovarnickém řádu, kdy byly navýšeny 

kvóty pro malé podniky a zkráceny pro velké podniky, Brusel prostřednictvím Evropské 

komise se prostřednictvím změn v cukrovarnickém řádu, snaží o reformu cukerného režimu. 

Reforma zahrnuje direktivní snížení výroby cukru, a to snížením stávající národní kvóty  

o 16%. Postupem času došlo ke změně obchodního názvu firmy a společnost byla 

přejmenována na Litovelskou cukrovarnu, a.s. Naše země patřila vždy k tradičním 

exportérům cukru a platilo to i po roce 1989, kdy docházelo ke snižování osevních ploch  

a znamenalo to i snižování počtů cukrovarů na našem území, tyto důsledky byly vyvolány 

restrukturalizací a přizpůsobováním se podmínkám volného trhu. 

Cukrovar nelze chápat pouze jako továrnu na výrobu cukru, ale je nutné na něj 

pohlížet jako na rozsáhlou hospodářskou jednotku, která poskytovala práci několika stovkám 

dělníků a ovlivňovala život dodavatelů řepy. Prováděl četné investice, pronajímal a byl 

nájemcem, obchodoval s různými komoditami a byl akcionářem.  

 

3.2 Struktura zaměstnanců 
 

Litovelská cukrovarna, a.s. je výrobním podnikem, který zaměstnává dvě skupiny 

zaměstnanců, kteří se dělí na zaměstnance stálé, kteří pro společnost pracují v rámci celého 

roku a zaměstnance, které zaměstnává navíc přes řepnou kampaň. Tuto situaci vystihuje 
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následující tabulku 3.1. Řepná kampaň trvá po dobu tří měsíců a začíná v průběhu měsíce 

září. Mimo kampaň probíhá údržba výrobních zařízení.  

Tab. 3.1 Stavy zaměstnanců v období let 2001 – 2011 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mimokampaň 69 96 94 88 87 80 82 83 79 81 84 

Kampaň 162 156 145 140 146 132 144 133 116 113 122 

Roční průměr 95 115 108 106 101 91 95 91 88 87 90 

Celkem 231 252 239 228 233 212 226 216 195 168 206 

 

Zdroj: interní dokumentace  

Z tabulky je zřejmé, že rok 2009 a 2010 je z pohledu stavu zaměstnanců nejslabším 

rokem, kdy hodnota průměrného počtu zaměstnanců dosahuje 87 pracovníků. Na základě 

informací vyplývající z grafu vývoje nezaměstnanosti v Olomouckém kraji, lze říci, že 

následující graf 3.1 kopíruje křivku vývoje míry nezaměstnanosti, viz Příloha č. 2, kdy 

celková míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji činila 12,7 %. 

Graf 3.1 Vývoj stavu zaměstnanců v průběhu let 2001 - 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace 
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V období let 2009 a 2010 jsou hodnoty stavu zaměstnanců nejnižší, tato situace je 

zapříčiněna snižováním mzdových nákladů, kdy podniky byly nuceny se vyrovnávat 

s důsledky velké krize, která nastala v roce 2008. Při pohledu na statistiky vývoje sklizně 

cukrovky v Olomouckém kraji byl zaznamenán propad sklizně už v letech 2003 a 2004 viz 

Příloha č. 1, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, která se snažila změnit cukerný 

režim pomocí reformy, která spočívá ve snížení výroby cukru. Jednalo se o snížení národní 

kvóty o 16 %, což se ovšem projevilo na snižování výrobních nákladů všech cukrovarů,  

a pochopitelně i Litovelské cukrovarny, a.s. Rok 2009 a 2010 v Olomouckém kraji 

zaznamenal sklizeň cukrovky pohybující se okolo 530 000 t. Litovelská cukrovarna, a.s. 

v roce 2010 zaznamenala sklizeň 173 452 tun cukrovky a vyrobila 26 128,848 tun cukru. 

Situace vzdělaností struktury je znázorněná pomocí následující tabulky. 

Tab. 3.2 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

Vzdělání Stálí Kampaň 

Základní 9 10 

SV, Vyučen 48 17 

ÚSV 22 7 

VŠ, Bakalářské 5 5 

Celkem 84 39 

 

Zdroj: interní dokument 

 

Z výše uvedené tabulky 3.2 je zřetelné, že největší podíl v podniku zaujímají 

zaměstnanci se středním vzděláním nebo zaměstnanci s výučním listem. Z toho vyplývá, že 

většina zaměstnanců vykonává dělnické pozice, což je patrné z předmětu činnosti celého 

podniku. Následující sloupcový graf 3.2 vyjadřuje vzdělanostní situaci podniku lépe  

a graficky vystihuje poměr mezi zaměstnanci stálými a zaměstnanci, kteří pro společnosti 

pracují během řepné kampaně.  
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Graf 3.2 Úrovně vzdělání zaměstnanců 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování interní dokumentace 

 

Věková struktura zaměstnanců je stručně vyjádřena pomocí následující tabulky 3.3. 
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Zdroj: interní dokument 
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kategorie v rozmezí 1950 a méně. Je rovněž patrné, že podnik se soustřeďuje na zaměstnávání 

lidí s větší zkušeností a dlouholetou praxí. Šanci, ale dostávají i zaměstnanci ve věkové 

kategorii do roku 1981. 

 

3.3 Organizační struktura a záměry společnosti 
 

Organizační struktura Litovelské cukrovarny, a.s. je charakteristická svými 

liniovými prvky, kde je jediný vedoucí pracovník a to je ředitel společnosti. Je vybaven 

komplexní odpovědností a má jednoznačné vazby s podřízenými. Jde tedy o liniově 

organizační strukturu, která je specifická svojí přehledností, jasností a má především jasně 

vymezené kompetence viz Příloha č. 5. 

Personální oddělení má v kompetenci jedna osoba, která je současně mzdovou 

účetní podniku a spadá tato činnost pod ekonomické oddělení.  Za vzdělávání a rozvoj 

odpovídá vedoucí ekonomického oddělení. V průběhu roku před začátkem řepné kampaně, 

předkládá návrh na počty zaměstnanců personálnímu útvaru, které budou potřeba během 

kampaně. Podnik je specifický tím, že velký podíl zaměstnanců zaměstnává už od počátku 

změny vedení a obchodního jména, nedochází tedy k fluktuaci zaměstnanců a zaměstnanci 

dlouhodobě pracují ve společnosti.  

Pro rok 2012 se společnost chce zaměřit na navýšení výroby s minimálně 

vynaloženými náklady. Plánuje zavedení automatizace ve výrobě. Dále chce usilovat  

o udržení přidělené výrobní kvóty cukru, která byla přidělena na období 2009 – 2015.  

 

Odběratelé společnosti  

Mezi nejvýznamnější odběratelé společnosti patří: 

 Kofola a.s. 

 Hamé Babice 

 Rosnička Olomouc 
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4. Analýza současného procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců 
 

Po rozhovoru s pracovnicí personálního oddělení jsem zjistila, že ve společnosti není 

vedené vzdělávání a rozvoj jako jednotná koncepce. A proces vzdělávání a rozvoje není 

centrálně řízen. Vzdělávání a rozvoj probíhá pouze v podobě zákonných školení a ostatní 

školení jsou realizována individuálně na základě potřeb jednotlivých pracovníků. Každý 

přímý nadřízený je odpovědný za školení svých přímých podřízených. Vzdělávání si 

zaměstnanci zajišťují individuálně po konzultaci s personálním oddělením a následným 

odsouhlasením ze strany vedoucího ekonomického úseku.  Personální oddělení je za proces 

vzdělávání ve společnosti částečně odpovědné, veškerá odpovědnost spadá na vedoucího 

ekonomického úseku. Personální pracovnice odpovídá pouze za evidenci. 

 

Analýzu současného stavu pro účely této kapitoly jsem na základě teoretických informací 

rozdělila do čtyř základních fází: 

 Identifikace potřeby vzdělávání. 

 Plánování vzdělávání. 

 Realizace vzdělávacího procesu. 

 Vyhodnocení vzdělávacího procesu.   

 

4.1 Identifikace potřeb vzdělávání 
 

Základním předpokladem pro úspěšné dosahování předem stanovených cílů 

společnosti je efektivní obsazování pracovních míst kvalifikovanými lidmi.  Při identifikaci 

potřeby vzdělávání společnost hodnotí předem stanovené cíle, strategii společnosti, hodnotí  

a posuzuje společnost, jako celek. Vychází také z kvalifikačních požadavků na jednotlivé 

pracovní pozice a hodnocení zaměstnanců.  Fáze identifikace potřeb vzdělávání probíhá ve 

společnosti na základě požadavků vedoucích pracovníků ve spolupráci s personálním útvarem 

a vedoucím pracovníkem ekonomického oddělení. Odpovědnost za vzdělávání svých 

podřízených zodpovídají jednotlivý vedoucí pracovníci, kteří o školení následně informují 
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personální oddělení. Vedoucí zaměstnanci identifikuji svoji potřebu vzdělávání individuálně. 

Odpovídají samostatně za dobře odvedenou práci, dobře odvedená práce je odvozena od 

náležitých znalostí, tudíž každý sám zhodnotí úroveň svého vzdělání. Školení probíhá podle 

potřeby.  

 

4.2 Plánování vzdělávání 
 

Výsledkem zjištěné potřeby vzdělávání je tvorba plánu vzdělávání. Personální útvar 

ve spolupráci s vedoucími pracovníky vytvoří cíl vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, stanoví 

způsob realizace a podá návrh vedoucímu ekonomického oddělení na předpokládanou výši 

nákladů.  Tento plán má podobu konkrétních vzdělávacích aktivit pro jednotlivé zaměstnance. 

Litovelská cukrovarna, a.s. rozlišuje vzdělávací aktivity na zákonné, povinné a doporučené. 

Vedoucí ekonomického oddělení každoročně na začátku roku stanoví rozpočet, který bude 

vyhrazen na čerpání finančních prostředků do vzdělávání. 

 Pro stálé zaměstnance na úrovni dělnických pozic probíhá plánování vzdělávání ze 

strany přímých nadřízených, kteří tento plán úzce konzultují s personálním zaměstnancem  

a vedoucím zaměstnancem ekonomického útvaru. Plánování vzdělávání vedoucích 

pracovníků probíhá v principu reakce na nabídku externích vzdělávacích agentur, kdy si 

potřebu vzdělávání hlídají individuálně na základě potřeby.  

 

4.3 Realizace vzdělávacího procesu 
 

Za realizaci vzdělávání ve společnosti je odpovědný vedoucí pracovník 

ekonomického oddělení ve spolupráci s personálním oddělením. Vedoucí zaměstnanec 

ekonomického úseku schvaluje návrhy možností školení jednotlivých vedoucích pracovníků, 

které vedou ke zlepšení pracovního výkonu.  

Litovelská cukrovarna, a.s. realizuje vzdělávací aktivity, které vyplývají ze zákona, 

povinná školení a kurzy v oblasti novelizace předpisů a doplňování znalostí v oboru  

a doporučená školení. 
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Vzdělávací aktivity se ve společnosti realizují těmito formami: 

 Interní školení externími lektory (zákonná školení). 

 Externí školení externími lektory (povinná školení, doporučovaná školení). 

4.3.1 Zákonná školení 

 

Zákonná školení určená legislativními předpisy, zákony a vyhláškami zaručují 

získání odborných způsobilostí. Probíhají v pravidelných časových intervalech a po uplynutí 

doby vymezené zákonnými předpisy a vyhláškami se musí platnost certifikátů obnovovat. 

Doba platnosti certifikátů je vymezena v příslušných Českých technických normách, 

zákonech a vyhláškách. Pokud dojde k uplynutí doby platnosti certifikátu, zaměstnanec 

nemůže nadále vykonávat činnost. Lhůtu platností certifikátů musí kontrolovat přímý 

nadřízený. Zákonná školení jsou provozována formou interního školení externími lektory  

a četnost se odvíjí od potřeby jednotlivého školení, minimální intenzita je jednou ročně. 

Litovelská cukrovarna, a.s. při realizaci zákonných školení využívá metod klasické formy 

vzdělávání, což je školení. Dále pak používá metodu, při které dochází přímo na pracovišti  

a je nejvhodnější pro vzdělávání zaměstnanců na dělnických pozicích, jedná se o instruktáž 

při výkonu práce. 

 

Zákonná školení ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.: 

 Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 

 Školení zaměstnanců v oblasti obsluhy el. zařízení. 

 Svářečské kurzy a periodická školení – elektro. 

 Svářečské kurzy a periodická školení – svářečští dělníci. 

 Svářečské kurzy a periodická školení – plamen. 

 Školení svářečských odborníků. 

 Školení řízení motorových vozidel, motorových vozíků, prac. pohyblivých plošin, 

lokotraktor. 

 Školení zaměstnanců v oblasti zdvihacích zařízení. 

 Školení v oblasti obsluhy tlakových nádob. 

 Školení v oblasti plynových spotřebičů. 

 Školení strojníků. 

 Školení pro zaměstnance vlečky. 
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 Školení pro zaměstnance v oblasti práce ve výškách. 

 

4.3.2 Povinná školení 

 

Povinná školení neboli oborová školení jsou výsledkem zjištění nedostatku znalostí 

v určitém oboru, nebo při známce nedostatečného množství znalostí ve specifické oblasti 

zaměstnance. Oblast povinného školení je důležitou formou vzdělávání a značným podílem 

ovlivňuje činnost společnosti. Při neustále se vyvíjejícím konkurenčním prostředí se mění 

nároky zákazníků a požadavky trhu se zvyšují, proto většina společností reaguje na tyto 

změny zvyšováním investic do oborových školení. Účastí na těchto školeních zaměstnanci 

získávají nové a potřebné znalosti pro výkon jejich práce. Zlepšují si tak své dovednosti  

a schopnosti. 

 

Oborová školení: 

 Školení pro personalisty. 

 Manažerské školení. 

 Školení v oblasti informatiky. 

 Školení v oblasti nákupu. 

 Školení v oblasti pro prodej. 

 Školení pro techniky. 

 Školení v oblasti výroby. 

 Školení v oblasti laboratoří. 

 Školení v oblasti účetnictví a daňové evidence. 

Četnost těchto školení je odvozena od potřeby jednotlivých zaměstnanců a podle 

vývoje potřeby vzdělávání, která se odvíjí od změn na trhu. Metoda volená společností 

Litovelská cukrovarna, a.s. při realizaci oborových školní je přednáška nebo pracovní porada.  

Vedoucí zaměstnanec výroby a ředitel každoročně jezdí na Cukrovarnicko-

lihovarnickou konferenci, kde prezentují výsledky za cukrovar. Na této konferenci prezentují 

své výsledky jednotlivé cukrovary a po prezentacích sdílejí výsledky s ostatními, diskutují  
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a předávají si tak zkušenosti. Školení v oblasti účetnictví a daňové evidence probíhají 

v souladu se změnami daňových sazeb.  

 

4.3.3 Doporučená školení 

 

Doporučená školení jsou vzděláváním nepovinným, z toho vyplývá, že významným 

způsobem neovlivňují činnost zaměstnanců, kteří se tohoto vzdělávání přímo účastní, při 

výkonu svých pracovních úkolů. Jedná se především o jazykové kurzy. Ve společnosti 

Litovelská cukrovarna, a.s. se jazykových kurzů účastní pouze ředitel, který navštěvuje 

jazykový kurz mimo své pracoviště.  

 

4.4 Vyhodnocení vzdělávacího procesu 
 

Z teoretického základu je zřejmé, že fáze vyhodnocování výsledků vzdělávacích 

akcí je důležité pro posouzení účinnosti těchto rozvojových aktivit, při dosahování cílů, které 

byly dány v souvislosti s plánováním vzdělávací akce. Způsob hodnocení ve společnosti 

Litovelská cukrovarna, a.s. je realizován ze strany přímých nadřízených, kteří hodnotí své 

přímé podřízené po uplynutí delšího časového úseku, prostřednictvím rozhovoru, kdy 

zhodnotí pracovní výsledky absolventa vzdělávací akce, zjistí, jestli si osvojil nabyté 

poznatky a využívá je v praxi.  

Výsledky zákonných školení je hodnoceny prostřednictvím testů, kdy zaměstnanci 

po uplynutí školení skládají test. U zaměstnanců, kteří si potřebu vzdělávání hlídají sami  

a školí se vždy v konkrétní oblasti, která odpovídá výkonu jejich práce, tam k hodnocení 

vzdělávací akce nedochází vůbec. Výsledky vyplývají z individuálního posouzení.   

  

4.5 Rozpočet a náklady na vzdělávání 
 

Z pohledu finanční analýzy a plánování vzdělávání společnost Litovelská 

cukrovarna, a.s považuje vzdělávání za investici do lidských zdrojů společnosti. Návrhy 

rozpočtu na vzdělávací programy sestavuje společnost na počátku období, začátkem 

kalendářního roku a plánovaná suma v posledních letech je stanovena v rozsahu 150 000 Kč.  
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Průběh čerpání finančních prostředků, které jsou na oblast vzdělávání a rozvoje 

vyhrazeny je sledován vedoucím ekonomického úseku s frekvencí jednou za měsíc. Poslední 

zaznamenaná suma výdajů za rok 2012, tedy za 5 kalendářních měsíců dosahovala 133 000 

Kč.  

Po rozhovoru s ekonomickým pracovníkem, který si všechny náklady společnosti 

hlídá, je zřejmé, že suma nákladů na vzdělávání je nesrovnatelná s ostatními náklady 

společnosti. Tato kontrola má tedy pouze informativní charakter. Následující tabulka 4.1 

představuje skutečné výdaje na školení během let 2009 – 2011. 

 

Tab. 4.1 Výdaje na školení v letech 2009 – 2011 

Výdaje na školení 2009 2010 2011 

Kč 169 000 108 732 109 280 

 

Zdroj: interní dokumentace 

 

4.6 Vlastní výzkum 
 

Analýza procesu vzdělávání a rozvoje ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je 

realizována prostřednictvím dotazníkového šetření. V dotazníku jsou použity otázky týkající 

se spokojenosti zaměstnanců se současným systémem vzdělávání. A je zjišťován obecný 

pohled zaměstnanců na problematiku vzdělávání. Forma dotazníkového šetření se mi jeví jako 

nejlepší způsob získání těchto informací. Dotazník obsahuje celkem 20 otázek a jsou kladeny 

formou otevřených a uzavřených otázek. Posledních 5 otázek mají identifikační charakter. 

Konkrétní podobu dotazníku lze shlédnout v Příloze č. 4. 

 

Při tvorbě dotazníku jsem si zvolila následující výzkumné otázky: 

 70 % respondentů je spokojeno se současným vzděláváním ve společnosti Litovelská 

cukrovarna, a.s. 

 60 % respondentů považuje podnikové vzdělávání za důležité. 

 75 % využívá poznatků ze vzdělávání při výkonu svých pracovních činností. 

 Alespoň 51 % respondentů by využilo při výkonu práce znalosti cizího jazyka. 
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4.6.1 Výběr respondentů   

 

Vzhledem k tomu, že Litovelská cukrovarna, a.s. je specifickým zaměstnavatelem, 

který své zaměstnance dělí na stálé a kampaňové, jsem se rozhodla zaměřit na zaměstnance 

stálé, protože kampaňový zaměstnanci pro společnost pracují pouze v určitém období (září až 

prosinec). Dotazníkové šetření tedy bude zaměřeno pouze na 84 zaměstnanců (respondentů) 

všech pracovních pozic. Jedná se o zaměstnance na všech úrovních (ředitelé, vedoucí 

pracovníci, dělnické pozice).  

Výsledky dotazníkového šetření korespondují názory všech kategorií zaměstnanců. 

Dotazování proběhlo v první polovině roku 2012, konkrétně v měsíci červnu. 

 

4.6.2 Zpracování dotazníků 

 

Dotazníky jsem zpracovala prostřednictvím počítačového programu Microsoft 

Office Excel a ve spolupráci s personální pracovnicí jsem umožnila vyplnění dotazníků 

stálým zaměstnancům.  Z celkového počtu dotazníků byla návratnost v počtu 63, což činí 75 

%. Dotazník byl anonymní a otázky týkající se osobních údajů byly zaměřeny pouze na věk  

a pohlaví.  

Výsledky dotazníkového šetření jsou vyjádřeny procentuálně a graficky. Pro 

grafické vyjádření jsem zvolila sloupcové grafy nebo výsečové, protože se mi zdají vhodné 

pro svou přehlednost. 

 

Interpretace výsledků otázek dotazníku  

Otázka číslo 1: Vzdělávání ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., podle vašeho 

názoru probíhá: 

Respondenti v této otázce mohli vybrat četnost vzdělávacích aktivit v rozmezí velmi 

často, až téměř vůbec. Kdy možnost velmi často zvolili pouze 2 (3 %) zaměstnanci.  Možnost 

často byla vybrána 35 (56 %) zaměstnanci, 19 (30 %) respondentů vybralo možnost zřídkakdy 
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a názor téměř vůbec dosahuje (11 %) což představuje volbu 7 zaměstnanců. Tato situace je 

vyjádřena prostřednictvím výsečového grafu 4.1.  

Graf 4.1. Vzdělávání ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., z pohledu zaměstnanců 

 

Z tohoto grafu je patrné, že se proces vzdělávání ve společnosti uskutečňuje a z pohledu 

zaměstnanců probíhá často. Obě kategorie respondentů se ve většinovém podílu přiklonily 

k možnosti častého vzdělávání, což vyplývá ze zvoleného vzorku respondentů, i zaměstnanci 

dělnických pozic se vyjádřili možností často. 

 

Otázka číslo 2: Jste s touto intenzitou spokojeni? 

Graf 4.2 vyjadřuje situaci, že zaměstnanci s probíhající intenzitou vzdělávacích akcí 

jsou spokojeni. Tato situace vyplývá z předpokladu, že většina 49 (78 %) respondentů se 

přiklonila k odpovědi ano. K možnosti ne se vyjádřilo 14 (22 %) respondentů.  

Graf. 4.2. Spokojenost zaměstnanců se vzděláváním 
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Graf 4.2 vyjadřuje spokojenost zaměstnanců se současnou intenzitou vzdělávání. Zaměstnanci 

jsou tedy spokojeni se současně probíhající četností vzdělávání, je to patrné i z procentuálního 

vyjádření. Kategorie dělnických zaměstnanců má většinový podíl na možnosti ano. Možnost 

odpovědi ne je vybrána kategorií vedoucích zaměstnanců, kteří s probíhající intenzitou nejsou 

zcela spokojeni. A je možné říci, že by se chtěli více vzdělávat, současná intenzita je pro ně 

nedostačující.  

  

Otázka číslo 3: Domníváte se, že je vzdělávání důležité pro výkon vaší práce? 

Zaměstnanci dále odpovídali na otázku důležitosti vzdělávání pro výkon jejich práce 

a z následujícího grafu 4.3 je zřetelné, že opět možnost ano má většinové zastoupení, kdy tato 

varianta je volena 41 (65 %) respondenty.  

Graf. 4.3 Důležitost vzdělání pro zaměstnance  

 

Tito respondenti považují tedy vzdělávání jako důležité pro výkon jejich pracovních činností. 

Zbývajících 22 (35 %) zaměstnanců se domnívá, že vzdělávání pro jejich výkon práce není 

příliš důležité. Tato skutečnost vyplývá ze zvoleného vzorku respondentů, který odpovídá 

zaměstnancům ve vedoucích pozicích a dělnických profesí.  
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Otázka číslo 4: Máte možnost sdílet své vzdělávací potřeby se svým vedoucím nebo 

personálním útvarem? 

Graf 4.4 vystihuje možnost sdílet potřeby vzdělávání s odpovídajícím vedoucím. 

Tato skutečnost tedy koresponduje se situací ve společnosti, kdy pro zaměstnance dělnických 

pozic zajišťují vzdělávání vedoucí pracovníci, proto tato kategorie zaměstnanců odpovídala 

ano ve velké míře, protože úzce sdílí potřebu se vzdělávat se svým přímým nadřízeným. Pro 

zaměstnance vedoucích pozic tato otázka nebyla zcela jasná, protože díky svému 

individuálnímu zajišťování vzdělávání mají někteří pocit, že nemají zcela možnost tuto 

potřebu sdílet se svým odpovídajícím vedoucím.  Možnost ano je tedy zastoupena 49 (80 %) 

zaměstnanců a možnost ne pouhými 12 (20 %) respondentů.  

Graf. 4.4 Možnost sdílet potřeby vzdělávání 

 

 

Otázka číslo 5: Považujete za důležité podnikové vzdělávání?  

Z následujícího výsečového grafu 4.5 je patrné, že zaměstnanci Litovelské 

cukrovarny, a.s. považují podnikové vzdělávání za důležité a přiklání se k odpovědi spíše ano. 

Tato otázka byla koncipována v rozmezí rozhodně ano až po možnost rozhodně ne. Kdy 

možnost rozhodně ano volilo 13 (21 %) zaměstnanců, varianta nejčastěji volená spíše ano 

vybralo 26 (41 %) respondentů. Varianty spíše ne a rozhodně ne dosahují 38 %, kdy možnost 

spíše ne volilo 18 (28 %) zaměstnanců a další volba rozhodně ne byla zvolena 6 (10 %) 

zaměstnanci. Komplexně je tedy ze strany zaměstnanců této společnosti vzdělávání chápáno 

kladně.  Skupina zaměstnanců dělnických profesí považuje podnikové vzdělávání za méně 

důležité než skupina vedoucích zaměstnanců. 
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Graf 4.5 Důležitost podnikového vzdělávání 

 

 

Otázka číslo 6 : Jaký je Váš motiv pro dobrovolné vzdělávání a rozvoj? 

Výše uvedená otázka je v dotazníku uvedená jako první otevřená. První situace, kdy 

respondent má možnost vyjádřit svůj názor otevřeně a není odkázán na konkrétní odpověď. 

Nejčastější kladnou odpovědí v dotazníku byla:  

 informovanost,  

 zdokonalení,  

 zvyšování kvalifikace atp.  

Z této otázky vyplývá, že hlavním motivem pro dobrovolné vzdělávání je zdokonalování 

kvalifikace a zvyšování informovanosti. Z pohledu vedoucích pracovníků je motiv kladný pro 

dobrovolné vzdělávání a tito zaměstnanci měli největší podíl na vyplňování této otázky.   

U dělnických profesí jsem zaznamenala nejčastěji se vyskytující odpověď žádný nebo nevím, 

tedy negativní postoj k dobrovolnému vzdělávání. Zaměstnanci na dělnických pozicích se 

tedy domnívají, že nemají vůbec žádný motiv se dobrovolně vzdělávat.  

 

Otázka číslo 7: Které formy vzdělávání jste již absolvoval(a)? 

Tato otázka byla navržena tak, aby zaměstnanci mohli vybrat víc možností 

odpovědí. Blíže tuto situaci vystihuje graf 4.6. 
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Graf 4.6 Přehled metod forem vzdělání 

 

Z grafu je patrné, že nejčastější využívanou formou vzdělávání je klasická forma školení, 

s tímto se ztotožňuje 44 dotazovaných a instruktáž při výkonu práce (37 dotazovaných). Což 

odpovídá současné struktuře zaměstnanců, kdy u společnosti pracuje 48 zaměstnanců na 

úrovni vyučen. U dělnických profesí je tato metoda vzdělávání nejčastěji využívanou formou. 

Je jasná, stručná a nejsnadněji srozumitelná. U vedoucích pracovníků byla zaznamenaná 

nejčastější forma vzdělávání prostřednictvím přednášek, kdy takto odpovědělo 21 

respondentů a pracovních porad (26 respondentů).  

 

Otázka číslo 8: Jaké formě vzdělávání dáváte přednost? 

V této otázce měli respondenti na výběr z možností, kdy většinový podíl 

zaměstnanců se přiklání k možnosti jednorázového školení k dílčím tématům, která je 

zastoupena 47 % další v řadě je nejvíce zastoupena neformální výměna zkušeností s 32 %. 

Systematické dlouhodobé vzdělávání dosahuje 13 %, z čehož vyplývá, že z pohledu 

zaměstnanců není zcela nepřijatelná možnost. Nejmenší zastoupení má možnost samostudia 

s pouhými 8 %. Tato situace je blíže vystižena pomocí výsečového grafu 4.7. 
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Graf 4.7 Postoj zaměstnanců k formám vzdělávání 

 

 

Otázka číslo 9: Využíváte poznatky nabyté vzdělávací akcí při výkonu práce? 

Graf 4.8 Využití poznatků ze vzdělávacích akcí 

 

Silná většina odpovídajících respondentů se přiklání k možnosti odpovědi ano, kdy tato 

možnost je volena 58 (92 %) zaměstnanci. Zbývajících 8 % zaujímá možnost odpovědi ne. 

Z toho obrázku je nejen procentuálně dostatečně zřejmá situace postoje zaměstnanců, ale také 

graficky jde na první pohled zjistit, že zaměstnanci se k poznatkům ze vzdělávacích akcí staví 

kladně. Pro vedoucí zaměstnance, hodnotící proces vzdělávání ve společnosti, tato situace 

může být přínosná. Vidí, že zaměstnanci absolvující vzdělávací akce si osvojují nové 

poznatky, které dále využívají.  
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Otázka číslo 10: Jaká si myslíte, že je úroveň školících lektorů ve vzdělávacích akcích? 

Tato otázka byla navržena tak, aby poskytla přehled názorů zaměstnanců na 

školitele vzdělávacích akcí. Víc jak polovina zaměstnanců hodnotí školitele kladně, tedy 

možností z předem navrženého výběru dobře 37 (58 %) respondentů. 21 (33 %)dotazovaných 

hodnotí školitele průměrně. K možnosti výborně se vyjádřilo pouze 6 (10 %) respondentů. 

Blíže je tato situace vystižena pomocí grafu 4.9.  

Graf 4.9 Úroveň školících lektorů 

 

Dobrá úroveň školících pracovníků se zdá pro kategorii zaměstnanců na dělnických pozicích, 

tak i pro zaměstnance vedoucích pozic. Obě tyto kategorie se ve srovnatelném podílu 

vyjádřily kladně, tedy možností dobrá úroveň. K možnosti průměrná úroveň se vyjádřilo větší 

procento dělnických pozic, což může být zapříčiněno tím, že dělnické pozice procházejí 

zákonným školením, jež probíhá pouze externími školiteli. Pro některé zaměstnance se může 

zdát, že lektoři zákonných školení nemají potřebu prohlubovat své lektorské vědomosti.  

 

Otázka číslo 11: Využíváte ve Vaší profesi znalost cizího jazyka? 

Znalosti cizího jazyka u společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. jsou nevyužívány 58 

 (89 %) zaměstnanci během pracovního výkonu. Pouze 5 (8 %) respondentů odpovědělo, že 

jazyk využívá. Situaci vystihuje graf 4.10. 
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Graf 4.10 Využití znalosti cizího jazyka při práci 

 

 

Otázka číslo 12: Domníváte se, že byste využil(a) při výkonu práce znalost cizího 

jazyka? 

Tato otázka je koncipována jako následující otázce číslo 11, kdy má za úkol zjistit 

názor zaměstnanců na využití jazykových dovedností a znalostí při výkonu jejich práce. Opět 

je zde znát většinový podíl dělnické profese, kdy velká skupina respondentů, především 

vyučených zaměstnanců odpověděla rozhodně ne. Tato položka v grafu 4.11 zaujímá 32 (51 

%) zaměstnanců. Negativní pohled je tedy zastoupen 48 (76 %) respondenty. Pouze 24 % 

odpovídajících zaměstnanců se vyjádřilo v otázce uplatnění jazykových znalostí kladně. Jde 

tedy o volbu rozhodně ano 3 (5 %) a spíše ano 12 (19 %) respondentů. 

Graf 4.11 Možnost využití cizího jazyka 
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Otázka číslo 13: V čem shledáváte hlavní nedostatky vzdělávání ve Vaší společnosti? 

Tato otázka byla navržena opět jako otevřená, aby měli respondenti možnost uvést 

svůj názor otevřeně. Z pohledu vedoucích pracovníku byla zaznamenaná odpověď v podobě, 

že žádné nedostatky nevidí nebo že žádné nejsou. Co se týče otevřeného názoru kategorie 

dělnických profesí, ve velké a tedy i většinovém podílu zahrnovala tato otázka odpovědi 

nevím popř., nebyla vyplněná vůbec.  

 

Otázka číslo 14: Ve kterých oblastech byste rád(a) prohluboval(a) své znalosti? 

Graf 4.12 charakterizuje oblasti vzdělávání, které preferují nebo by preferovali 

zaměstnanci Litovelské cukrovarny, a.s. Významný podíl zahrnuje oblast odborného 

vzdělávání 31 (52 %) respondentů.  Zanedbatelné však nejsou ani oblast jazykových znalostí 

14 (24 %) respondentů, výpočetní techniky 13 (22 %) respondentů, manažerského vzdělávání 

9 (16 %) respondentů a oblast legislativy 10 (17 %) respondentů. Odpovědí mohli respondenti 

uvést několik. Největší četnost odpovědí v této otázce byla zaznamenána od vedoucích 

pracovníků, což opět koresponduje se současným systémem vzdělávání, kdy dochází 

k zákonným případně odborným vzděláváním.  

Graf 4.12 Oblasti prohlubování znalostí 
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Otázka číslo 15: Máte možnost kariérového postupu při zvyšování kvalifikace? 

Při zvyšování kvalifikace má pouze 8 (13 %) zaměstnanců možnost kariérního 

postupu. Zbytek tedy 74 (87 %) zaměstnanců se vyjádřilo možností spíše ne nebo rozhodně 

ne. Zmiňovaná situace je zřejmá v grafu 4.13 a opět to vypovídá o struktuře zaměstnanců ve 

společnosti, kdy velká většina zaměstnanců je na dělnických pozicích, kteří nemají možnost 

kariérního postupu. 13 % zaměstnanců co se vyjádřilo kladně je tedy zastoupenou 

zaměstnanci na vedoucích pozicích. 

Graf 4.13 Možnost kariérového růstu 

 

 

Otázka číslo 16: Jakým způsobem dochází k vyhodnocování vzdělávání po absolvování 

vzdělávací akce? 

Způsob vyhodnocování vzdělávacích akcí je nedílnou součástí systematického 

procesu vzdělávání. Dochází v této fázi ke zjištění účinnosti vzdělávacích akcí. Níže uvedený 

graf 4.14 vyjadřuje stav, který koresponduje s analytickou částí, kde bylo zjištěno, že fáze 

vyhodnocování vzdělávacích akcí je spíše formou ústního rozhovoru nebo není 

vyhodnocováno vůbec. Zákonná školení jsou po absolvování hodnocena testem, proto 28 (44 

%) zaměstnanců se podílí na možné odpovědi hodnocení pomocí testu. Volba rozhovoru 

zaujímá 34 (54 %) respondentů. Kdy možnost rozhovoru jako hodnotícího způsobu volila 

skupina zaměstnanců ve vedoucích pozicích.  
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Graf 4.14 Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

 

 

Otázka číslo 17: Vaše pohlaví? 

Grafické vyjádření struktury pohlaví, odpovídající v tomto dotazníku je znázorněna 

pomocí následujícího grafu 4.15. Muži zastupují 38 (63 %) respondentů a 22 (37 %) 

respondentů zahrnují ženy.  

Graf 4.15 Pohlaví 

 

 

Otázka číslo 18: Věk? 

Věková struktura respondentů je vyjádřena pomocí pruhového grafu 4.16. Věková 

kategorie do 31 let je zastoupena 5 (8 %) zaměstnanců, kategorie 32 – 41 čítá 15 (24 %) 

zaměstnanců společnosti. Nepočetnější skupinou respondentů je kategorie 42 -51, která je 
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zastoupena 29 (47 %) zaměstnanců. Věková skupina v rozmezí 52 – 61 dosahuje 11 (18 %) 

respondentů a v posledním rozmezí 62 a více 2 (3 %) zaměstnance. Z grafu je zřejmé, že pro 

společnost pracují převážně starší zaměstnanci ve věkovém rozmezí mezi 42-51 lety. Tito 

zkušení zaměstnanci už pro společnost pracují dlouho. 

Graf 4.16 Věková kategorie 

 

 

Otázka číslo 19: Nejvyšší dosažené vzdělání? 

Dotazování se zúčastnilo 9 (13 %) respondentů se základním vzděláním, 27 (44 %) 

vyučených zaměstnanců, 22 (35 %) zaměstnanců s úplným středním vzděláním a 5 (8 %) 

vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Tuto skutečnost popisuje následný graf 4.17. 

Graf 4.17 Vzdělání  
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Respondenti, kterých je největší početní skupina odpovídajících pracuje na úrovni dělnických 

profesí. Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci zaujímají pozic ve vedení, případně jde  

o majitele společnosti. Středoškolsky vzdělaní zaměstnanci, pracuji na pozicích vedoucích 

pracovníků, účetních a sekretářek. 

  

Otázka číslo 20: Jak dlouho pracujete u společnosti? 

Následující graf 4.18 zobrazuje skutečnost, že společnost nabízí svým 

zaměstnancům poměrně vysokou jistotu udržení pracovního místa a nedochází k fluktuaci 

zaměstnanců. Největší podíl je zahrnut zaměstnanci 4 – 6 let kdy toto rozmezí zahrnuje 23 (37 

%) zaměstnanců. Rozmezí 7 – 10 let prezentuje výsledky s hodnotou 16 (26 %) respondentů, 

nezanedbatelné rozmezí s 12 (19 %) zaměstnanců je zaznamenáno u pracovníků 

zaměstnaných ve společnosti 10 let a více. 9 (15 %) zaměstnanců ve společnosti pracuje 1 – 3 

roky a 2 (3 %) respondentů u společnosti pracuje méně než jeden rok. Většina odpovídajících 

zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují již dlouhodobě, patří do kategorie zaměstnanců 

pracujících na dělnických profesích. Z vedoucích pracovníků taktéž velká většina pracuje pro 

společnost dlouhodobě.  

Graf 4.18 Doba práce pro společnost 
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Shrnutí  

Dotazníkové šetření ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. proběhlo podle 

přepokládaných představ. A předem definované výzkumné dotazy byly potvrzeny nebo 

vyvráceny.  

První výzkumná otázka byla navržena v podobě 70 % spokojených zaměstnanců se 

současným systémem vzdělávání. Kdy tato otázka byla potvrzena na základě splnění kritéria 

70 %. Kladné vyjádření vyjádřilo 78 % respondentů.  

Druhá výzkumná otázka měla podobu 60 % respondentů považuje podnikové 

vzdělávání za důležité. I v tomto případě byla potvrzena výzkumná otázka na základě splnění 

kritéria 60 %. Kdy u otázky číslo 5 respondenti vyjádřili kladný postoj k této otázce. 62 % 

dotazujících shledává podnikové vzdělávání jako důležité. A tedy využitelné při 

výkonu pracovních činností. A tímto tedy byla potvrzena i třetí výzkumná otázka, která měla 

znění, 70 % respondentů využívá nabytých poznatků získaných během vzdělávacích akcí při 

výkonu své pracovní činnosti. Respondenti na tuto otázku odpověděli kladně v podílu 92 %.  

Poslední, tedy čtvrtá výzkumná otázka vyjadřuje možnost využití znalosti cizího 

jazyka během výkonu své práce. Kritérium splnění bylo stanoveno na hranici alespoň 51 % 

respondentů. Tato výzkumná otázka jako jediná nebyla potvrzena, protože nesplnila 

požadované kritérium. 76 % respondentů odpovědělo, tedy ve většinovém podílu, že se 

nedomnívá, že by při výkonu své pracovní činnosti využilo znalosti cizího jazyka.  

Na základě potvrzení nebo vyvrácení předem definovaných výzkumných otázek 

vyplývá, že respondenti vzdělávání ve společnosti vidí jako časté a jsou s touto situací ve 

většinovém podílu spokojeni. Převážná většina zaměstnaných pracovníku ve společnosti 

Litovelská cukrovarna, a.s. jsou muži, což se projevilo i v procentním podílu při 

dotazníkovém šetření (63 % mužů) a ženy (37 %). Respondenti jsou především na úrovni 

vzdělání vyučen nebo s úplným středním vzděláním, což vyjadřuje většinové zastoupení 

dělnických pozic. Z dotazníkového šetření je jasné dlouhodobé zaměstnávání ve společnosti  

a věková kategorie odpovídá zkušeným zaměstnancům ve středním věku. 

Víc jak polovina respondentů se vyjádřila kladně k otázce podnikového vzdělávání  

a rozhodující část zaměstnanců využívá nabytých poznatků během svého pracovního výkonu. 

Případný motiv ze strany zaměstnanců pro dobrovolné vzdělávání je zaznamenáván ve 

zdokonalování kvalifikace a rozšiřování informovanosti.     
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5. Návrhy a doporučení na změnu vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. 
 

Kapitola návrhů a doporučení obsahuje mnou navrhované varianty na zlepšení 

současného procesu vzdělávání ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Návrhy na změny 

v současném systému vzdělávání a rozvoje jsem vymezila na základě prostudování 

teoretických podkladů, analýzy současného procesu vzdělávání, dotazníkového šetření  

a z rozhovoru s vedoucími zaměstnanci společnosti. 

 

Zlepšení interního systému 

Evidence  

Během zpracovávání části analytické jsem přišla na skutečnost, kdy ve společnosti 

neexistoval funkční systém evidence zaměstnanců, kteří prošli školením. Personální oddělení 

evidenci vedlo, ale ze strany vedoucích pracovníku nedocházelo k předávání konkrétních 

počtů zaměstnanců, kteří se přímo účastnili vzdělávacích akcí. Evidence tedy nebyla úplná  

a neposkytovala tak přesnou a konkrétní představu o zaměstnancích, kteří školením prošli. 

Personální pracovnice se tedy musí opakovaně dožadovat těchto informací. Zlepšení navrhuji 

ve stanovení časového intervalu maximálně 14 dní. Kdy tedy vedoucí pracovníci musejí 

maximálně do 14 dní po absolvování vzdělávací akce svých podřízených, poskytnout jasnou 

představu o konkrétních počtech zaměstnanců, kteří školením prošli. Vedoucí zaměstnanci 

poskytují informace o absolvování vzdělávacích akcí individuálně. Zodpovídají tedy za 

podání informací týkajících se přímých podřízených a informací týkajících se sebe sama.   

Personální pracovnice tak bude vést evidenci, která poslouží k nahlédnutí pro majitelé 

společnosti a vedoucí pracovníky, a bude poskytovat kompletní přehled o průběhu 

vzdělávacích aktivit.  

Hodnocení  

Dále bych v tomto bodě zlepšení interní situace v podniku navrhla zavedení 

hodnotícího formuláře, viz Příloha č. 3, pro zaměstnance na úrovni vedoucích pracovníku, 

kteří svoji úroveň nabytých znalostí hodnotí v průběhu vykonávání pracovních činností. 

Ředitelé a majitelé společnosti nemají přehled o účinnosti vzdělávání těchto pracovníku. 
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Tento formulář se zněním „dotazník vzdělávací akce“ obsahuje otevřené i uzavřené otázky  

a slouží pro představu jednotlivce o výsledcích vzdělávací akce, kterou absolvoval. Tento 

dotazník by po jeho vyplnění měl být založen fungující evidence do karty zaměstnance. 

Personální oddělení zhodnotí pomocí dotazníků účinnost a názor zaměstnanců na vzdělávací 

akci. Pokud zaměstnanec zjistí, že nějaká otázka je vyplněna negativně, může se rozhodnout 

ke změně externího lektora, případně změnit formu vzdělávání. Personální oddělení by tedy 

nabízelo kompletní přehled o stavu vzdělání a průběhu školení pro majitele a řídící 

pracovníky společnosti.  

 

Metody vzdělávání 

Při analyzování současného využívání metod bylo zjištěno, že ve společnosti se 

objevují pouze nejčastěji využívané formy vzdělávání, jako je instruktáž při výkonu 

pracovních činností, pracovní porada, klasické formy školení a přednášky. U této společnosti 

jsem zjistila, že se každoročně účastní Lihovarnicko-cukrovarnické konference, kde se 

uskutečňuje vzdělávání pomocí prezentování výsledků konkurenčních cukrovarnických 

společností a následná diskuze a sdílení výsledků, postojů a zkušeností. Dochází tedy k formě 

vzdělávání v podobě přednášky. Majitel společnosti a zároveň vedoucí ekonomického 

oddělení, který odpovídá za proces vzdělávání ve společnosti, se k této formě vzdělávání 

vyjádřil jako k nejvhodnější formě. Tento kladný postoj ze strany zaměstnance odpovídajícího 

za realizaci vzdělávacích aktivit ve společnosti by tedy měla být inspirativní pro ostatní 

zaměstnance. Návrh na zlepšení, tedy spočívá ve sledování podobných konferencí s jinou 

problematikou, kde by se i ostatní zaměstnanci mohli angažovat. Personální oddělení by mělo 

informovat své zaměstnance, že účast ze strany vedení je podporována. Například účast na 

manažerské konferenci tohoto roku, konference proběhla v březnu 2012 a byla zaměřena na 

metodu vzdělávání koučink, tedy spolupráce v týmech. Personální pracovnice by mě sledovat 

obdobné nabídky na zlepšení úrovně vzdělávání ve společnosti. Konzultovat tuto možnost 

s vedoucím ekonomického úseku. Po schválení vedoucím pracovníkem, by měla tuto možnost 

nabídnout odpovídajícím zaměstnancům. 
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Zvýšení motivace se dobrovolně vzdělávat 

Po konzultaci s pracovníkem zodpovědným za realizaci vzdělávání ve společnosti 

jsem zjistila, že společnost ke vzdělávání nezaujímá negativní postoj, naopak je kladný, ale 

přesto se tato možnost nevyužívá. Zaměstnanci jsou o možnosti vzdělávání informováni, ale 

této dobrovolného vzdělávání nevyužívají. Využívají školení a vzdělávání pouze v případech, 

kdy si rozšiřují své odborné znalosti, způsobilosti, dovednosti (tzv. tvrdé schopnosti).    

Proto návrh z mé strany spočívá v motivaci zaměstnanců se více vzdělávat, 

rozšiřovat své znalosti na stejné úrovni nebo prohlubovat znalosti na vyšší úrovni. Tvrdé 

schopnosti jsou v současném systému ohodnoceny mzdami za schopnosti, znalosti  

a dovednosti existujících znalostí a dovedností. Nově získané dovednosti by měli být 

ohodnocovány mzdovou formou v podobě jednorázového příplatku k základní mzdě. Výhoda 

této mzdové formy podporuje zvyšování flexibility a připravenosti zaměstnanců na změny  

a tím dochází i ke zvyšování flexibility celé společnosti. Zavedení této varianty mezd za 

znalosti a dovednosti, může vést ke snížení nákladů práce (širší využitelnost stávajících 

zaměstnanců). Tento návrh pobídkového odměňování je vhodný pro dělnické profese. Pro 

zaměstnance vedoucích pozic bych zavedla tzv. mzdu za přínos. V tomto případě je přínos 

chápán jako uplatňování znalostí a dovedností, kterými zaměstnanec disponuje. Odměňování 

za přínos zahrnuje odměňování za výsledky (výkon), který zaměstnanec vykoná po 

absolvování vzdělávací akce. Motivující složkou pro dělnické pozice bych navrhla 

jednorázovou prémii s tím, že by si zaměstnanec sám mohl zvolit variantu (peněžní, 

nepeněžní). Osobní příplatek, jako ohodnocení za dosahování výsledků po absolvování 

vzdělávací akce, je vhodným motivujícím impulsem pro zaměstnance vedoucích pozic. 

Navrhovala bych výši osobního příplatku v podobě 20 % základního platu, jako peněžní 

variantu jednorázové odměny. I vedoucí zaměstnanci by si mohli zvolit mezi formou peněžní 

nebo formou nepeněžní (např. výlet, kulturní akce, příspěvek na pobyt o dovolené).   

Informace o dodatkových mzdových formách by dělníkům měli sdělit vedoucí 

pracovníci a vedoucím pracovníků by tato informace měla být podána na pracovní poradě. 

Měla by se také stát součásti interního dokumentu týkajícího se lidských zdrojů společnosti.   
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Systematické vzdělávání  

Zavedení systematického vzdělávání, která by vedlo k usnadnění pracovních 

povinností zaměstnanců, kteří musejí při výkonu svých pracovních úkolů ještě sledovat 

příležitosti vzdělávání sledovat i nabídku externích firem a hledat nejvýhodnější nabídku. 

Pokud by koncepci vzdělávání zajišťovala jedna osoba, došlo by k usnadnění současného 

systému vzdělávání. Nemuselo by docházet k situacím, které vyplynuly se současného 

procesu vzdělávání, že není vedená úplná evidence.  

Zavedením neustále se opakujícího cyklu vzdělávání, který vychází z personální 

politiky a sleduje strategické cíle společnosti, vede k dobře organizovanému vzdělávání. U 

kterého často nedochází k nějaké neúplnosti a stane se pro společnost automatickým 

procesem. Postupně se tedy dostane do podvědomí firmy, že zaměstnanci jsou pro společnost 

podstatnou složkou zdrojů. Má mnoho předností. Společnost díky zavedení systematického 

vzdělávání může nabízet náležitě a odborně vzdělané pracovníky. Soustavně se zaměří na své 

zaměstnance a zlepšuje jejich kvalifikaci, znalosti, dovednosti i osobnost samotného 

zaměstnance. Což může vést ke zvyšování produktivity práce, zvyšování pracovního výkonu. 

Průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají nižší než při jiném způsobu 

vzdělávání. Navrhuji vytvořit programy zdělávání pro vybrané skupiny zaměstnanců, které 

povedou k prohlubování např. manažerských technik, komunikace a interpersonálních vztahů. 

Pro personální pracovnici bych navrhovala účastnit se programu T&D- Výběr vzdělávacích 

programů, realizace a hodnocení jejich efektivnosti. Tento odborný seminář se koná během 

dvou dní v prosinci tohoto roku a společnost by stál 15 000 Kč. Účastník tohoto semináře 

získá přehled o nových a současných trendech ve vzdělávání. Zjistí, co má být hodnoceno a 

proč vlastně hodnotit efektivitu vzdělávání. 

Systematický pohled na vzdělávání vede ke zlepšování vztahů mezi zaměstnancem  

a zaměstnavatelem, což vede ke zvyšování motivace zaměstnanců se i dobrovolně vzdělávat. 

Přispívá ke zlepšení i mezilidských vztahů a urychluje personální a sociální rozvoj 

zaměstnance.  
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6. Závěr 
 

Diplomová práce je rozvržena do čtyř dílčích kapitol, které spolu úzce souvisí. První 

kapitola se soustřeďuje na opodstatnění teoretických základů, které byly potřebné pro další 

zpracovávání v části analytické. Čerpala jsem z odborné literatury, dostupných podnikových 

dokumentů, výsledků dotazníkového šetření a z rozhovoru se zaměstnanci společnosti. 

Konkrétně je tato první kapitola zaměřena především na systematické vzdělávání ve 

společnostech, které je specifické svojí provázaností jednotlivých fází. Od fáze identifikace 

vzdělávací potřeby, přes jeho plánování, realizaci až po konečnou fázi a tou je fáze 

vyhodnocení, která poskytuje zpětnou vazbu tohoto procesu. 

Následující kapitola tedy kapitola druhá je zaměřena na popis konkrétní společnosti, 

kterou je Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem společnosti v Litovli. V první fázi popisu 

společnosti byl ve stručnosti představen historický vývoj, dále jsou uvedeny základní 

informace o společnosti. V návaznosti na základní údaje byla popsaná organizační struktura, 

struktura zaměstnanců, vzdělanostní a věková. 

Ve třetí kapitole došlo k podstatné části této diplomové práce a tou byla analýza 

současného systému vzdělávání ve společnosti, tato dílčí část byla nejnáročnější, protože ze 

strany společnosti díky neúplné evidenci údajů docházelo k neúplným informacím. 

Analytická část diplomové práce korespondovala s částí teoretickou, kdy byly uplatněny 

podstatné teoretické východiska. Součástí této kapitoly byl také vlastní výzkum, kdy byl 

vytvořen dotazník, pomocí kterého byl zjišťován názor zaměstnanců na chod společnosti 

v oblasti vzdělávání. Dotazník byl koncipován pro všechny kategorie zaměstnanců a 

obsahoval klíčové otázky v oblasti vzdělávání a rozvoje. 

Poslední částí návrhy a doporučení byl naplněn předem definovaný cíl diplomové 

práce. Prostřednictvím zpracovávání této diplomové práce došlo k seznámení se skutečným 

systémem vzdělávání v konkrétní společnosti. Byla provedena analýza a na základě této 

analýzy byly položeny možné návrhy na zlepšení situace vzdělávání ve společnosti.  

Rozhodujícím návrhem na zlepšení současného systému, shledávám první návrh, 

který je zaměřen na zlepšení interního systému společnosti. Kdy jsem se zaměřila na 

neúplnou evidenci. Tento návrh jsem již prokonzultovala s vedením společnosti, konkrétně 

s jedním z majitelů a zároveň vedoucím pracovníkem ekonomického oddělení, který v plném 
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rozsahu odpovídá za koncepci vzdělávání a rozvoje ve společnosti. Návrh na zlepšení 

evidence byl ze strany společnosti přijat kladně a došlo k dohodě na zlepšení současné 

evidence. Tento návrh byl tedy zdárný a prospěšný pro obě strany.  
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Příloha č. 1 

Olomoucký kraj 

 

 

 

 

 

 

 

Olomoucký kraj  

Počet obyvatel: 638 080 

Hrubá mzda: 21 298 Kč 

Nezaměstnanost: 10,33 % 

 

Zdroj: český statistický úřad 

 

 

Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cukrovka 

technická 
Plocha v 

ha 15,719  16,364  15,031  13,138  12,620  9,242  8,107  8,866  9,766  10,201  

Výnos v 

t/ha 50.34  46.35  51.44  54.02  52.25  54.93  58.59  59.03  54.75  68.51  

Sklizeň 

v t 791,253  758,493  773,158  709,755  659,356  507,650  475,015  523,352  534,694  698,877  

Zdroj: český statistický úřad 
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Příloha č. 2 

 

Tabulka nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 2007 – 2012 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: český statistický úřad 

 

Graf vývoje nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 2007 - 2012 

 

Zdroj: český statistický úřad 
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  Míra nezaměstnanosti v % 
 Celkem Ženy Muži 

2007 8.4 10.1 7.1 

2008 6.4 7.9 5.3 

2009 9.8 10.5 9.2 

2010 12.7 13.1 12.3 

2011 12.1 13.0 11.4 

2012 11.6 12.7 10.7 
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Příloha č. 3 

Formulář k vyhodnocení vzdělávacích aktivit 

 

 

 

Jméno účastníka: 

Název vzdělávací aktivity: 

Místo konání: 

Termín konání: 

 

Název činnosti   Co jsem si uvědomil   Co je třeba změnit 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Jaká metoda vzdělávání byla využita? 

 

Časový rozsah vzdělávací akce: 

 

Doporučil(a) bych vzdělávací akcí svým kolegům? 

 

Úroveň školícího lektora? 

 

Zdroj: vlastní zpracování

Dotazník hodnocení vzdělávací akce 
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Příloha č. 4 

Dotazník 

 

Vážený respondente, 

 

jmenuji se Jana Maitnerová a jsem studentkou 2. ročníku 

navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB-TUO, 

studijního oboru Management. V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma 

„Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“. Součástí je také výzkum, proto bych Vás chtěla požádat 

o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje jsou zcela anonymní a budou 

použity pouze pro účely mé diplomové práce. 

 

Předem děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. 

 

Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte prosím 1 odpověď. 

 

1. Vzdělávání ve společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., podle Vašeho názoru 

probíhá: 

a) Velmi často 

b) Často 

c) Zřídkakdy 

d) Téměř vůbec 

 

2. Jste s touto intenzitou vzdělávání spokojeni? 

a) Ano 

b) Ne 
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3. Domníváte se, že je vzdělávání důležité pro výkon Vaší práce? 

a) Ano 

b) Ne 

 

4. Máte možnost sdílet své vzdělávací potřeby se svým vedoucím nebo personálním 

útvarem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Považujete za důležité podnikové vzdělávání? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

6. Jaký je Váš motiv pro dobrovolné vzdělávání a rozvoj? Uveďte: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Které formy vzdělávání jste již absolvoval (a)? (zakroužkujte libovolný počet 

odpovědí) 

a) Instruktáž při výkonu práce 

b) Přednáška 

c) Případová studie 

d) Školení 

e) Pracovní porada 

f) Jiné 

 

8. Jaké formě vzdělávání dáváte přednost? 

a) Systematické dlouhodobé vzdělávání 

b) Jednorázové školení k dílčím tématům 

c) Neformální výměna zkušeností 
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d) Samostudium 

 

9. Využíváte poznatky nabyté vzdělávací akcí při výkonu práce? 

a) Ano 

b) Ne 

 

10. Jaká si myslíte, že je úroveň školících lektorů ve vzdělávacích akcích? 

a) Výborná 

b) Dobrá 

c) Průměrná 

d) Nízká 

 

11. Využíváte ve Vaší profesi znalost cizího jazyka? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Domníváte se, že byste využila při výkonu práce znalost cizího jazyka? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

13. V čem shledáváte hlavní nedostatky vzdělávání ve Vaší společnosti? Uveďte:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Ve kterých oblastech byste rád(a) prohluboval(a) své znalosti? 

a) Oblast personalistiky 

b) Oblast legislativy 

c) Odborné vzdělávání 

d) Manažerské vzdělávání 
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e) Výpočetní technika 

f) Jazykové znalosti 

g) Jiné………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Máte možnost kariérového postupu při zvyšování kvalifikace? 

a) Rozhodně ano  

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

16. Jakým způsobem dochází k vyhodnocování vzdělávací akce po absolvování 

vzdělávací akce? 

a) Test  

b) Rozhovor 

c) Dotazník 

d) Jiné 

 

17. Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

18. Věk? 

a) Do 31 

b) 32-41 

c) 42-51 

d) 52-61 

e) 62 a více 

 

19. Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Vysokoškolské vzdělání 

b) Úplné střední vzdělání 

c) Vyučen 
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d) Základní  

 

20. Jak dlouho pracujete pro společnost Litovelská cukrovarna, a.s.? 

a) Méně než 1 rok 

b) 1 – 3 roky 

c) 4 – 6 let 

d) 7 – 10 let 

e) 10 let a více 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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