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1. Úvod 
 

Podnikatelské prostředí prochází neustálými změnami a úspěšnost organizací tudíž 

závisí na mnoha faktorech. Jedním z velice cenných faktorů, který je v organizaci 

nezastupitelný, jsou lidé. Lidské zdroje tvoří jednu z konkurenčních výhod každé společnosti, 

proto je velice důležité vyvíjet kroky pro zhodnocování tohoto zdroje a neustále zvyšovat 

efektivnost a produktivitu lidí v daném podniku. 

Požadavky na lidské zdroje kladou důraz na komplexnost dovedností, znalostí a 

schopností. V současné době již nestačí specializovaná odbornost, důležitá je flexibilita v 

důsledku turbulentních změn. Tyto změny se týkají technologií, ekonomiky, politiky, 

konkurence a prostředí vůbec. Potřeby a přání zákazníků se neustále mění, což klade důraz na 

četnou inovaci a zavádění nových výrobků a služeb. Tyto četné a intenzívní změny vedou 

k vysokým požadavkům na organizaci i samotné zaměstnance. 

Organizace si uvědomují nutnost vzdělávání nejen nových zaměstnanců, kteří 

potřebují výcvik ke zvládání každodenních nároků zaměstnavatelů, ale také musí dbát na 

důležitost vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců pracujících v organizaci po delší dobu, aby 

byli schopni se přizpůsobit novým požadavkům a také formovali svou osobnost jako celek. 

Vzdělávání musí být neustále opakující se cyklus v každé organizaci. Mnohé organizace 

vzdělávací proces řadí mezi „zbytečné náklady“ a snaží se o jejich minimalizaci na úkor 

svých zaměstnanců, ti pak často ztrácí motivaci, podléhají stresu a objevuje se  u nich 

syndrom vyhoření. Naopak organizace, které systematicky investují svůj kapitál do rozvoje 

svých zaměstnanců mají oproti konkurenci výhodu a přitahují motivované, silné a kvalitní 

pracovníky. 

 

Cílem diplomové práce je: 

1. Popsat teoretická východiska vzdělávání zaměstnanců. 

2. Charakterizovat metody používané ve vzdělávání zaměstnanců. 

3. Analyzovat výchozí situaci analyzované společnosti. 

4. Navrhnout systém vzdělávání v dané společnosti. 

 

Informace získám především z interních zdrojů společnosti a mou snahou bude nalézt 

skutečnosti, které by přinesly podniku užitečné podklady pro vzdělávání zaměstnanců a 

vlastníci společnosti by je mohli v budoucnu využít. 
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2. Teoretická východiska vzdělávání zaměstnanců 
 

Kapitola obsahově vymezuje základní pojmy týkající se vzdělávání. Vysvětlím pojem 

vzdělávání, jeho formy a oblasti, dále definuji cíl vzdělávání v organizaci. Popisuji vzdělávací 

proces, který se skládá ze čtyř fází a následně definuji jednotlivé fáze vzdělávacího procesu. 

V závěru se věnuji hodnocení výsledků vzdělávacího procesu. 

 

2.1. Základní pojmy problematiky 
 

„Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění, 

a aby člověk mohl fungovat jako pracovní síla, musí nutně neustále prohlubovat a rozšiřovat 

své znalosti a dovednosti“, tvrdí Josef Koubek (2000, str. 206).  

 

Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005, str. 182) vzdělávání vymezují jako rozvoj: 

• znalostí - fakta, pravidla, postupy…, 

• dovedností - manuální, počítačové, interpersonální…, 

• postojů - k bezpečnosti práce, ke kvalitě, k firmě, k lidem… 

 

 
Učení 

 Učení napomáhá k vytváření nových znalostí, postojů nebo úhlů pohledů, které 

ovlivňují chování lidí, člověk si různým způsobem učení osvojuje nejrůznější znalosti, 

metody a postupy. Učení je podstatným faktorem, který umožňuje organizaci přežít. Musí být 

vědomé, soustavné a integrované. (Armstrong, 2007) 

Základní rozdíl mezi učením a vzděláváním je v tom, že učení označuje proces 

získávání nových znalostí, dovedností a schopností, zatímco vzdělávání, můžeme také 

označovat jako výcvik, chápeme jako jeden ze způsobů podpory učení. (Armstrong, 2007) 

Dle Františka Horníka (2007, str. 31) „se učíme nejen organizovaně, ale i spontánně – 

aniž o tom třeba víme“, proto pojem učení zahrnuje více než rozvoj a vzdělávání. 
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Vzdělávání 

Obecná definice označuje vzdělávání jako proces, kterým nabýváme znalosti a 

dovednosti pomocí výuky a studia specifických vědomostí. Původ slova vzdělávání pochází 

z latinského výrazu educare, což znamená vedení ven nebo vedení vpřed. (wikipedia.org) 

Vzdělávání je jeden ze způsobů učení, vzdělávací aktivity mají svůj začátek a konec a 

postupujeme systematicky. (Hroník, 2007) 

 

Rozvoj 

 Rozvoj vyjadřuje záměr, který může být součástí rozvojových programů a představuje 

dosažení žádoucí změny pomocí učení. (Hroník, 2007) 

 

 

 
Obr. 2.1: Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 

Pramen: Hroník (2007, str. 31) 

 „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je součástí celkové strategie a politiky firmy. 

Takto chápaný rozvoj znalostí a dovedností je ku prospěchu jak organizace, tak rovněž i 

zaměstnanců. Důležité je si uvědomit, že vzdělávání a rozvoj znamená především investici a 

zaměstnaneckou výhodou, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům“ míní Jiří 

Bláha, Aleš Mateiciuc a Zdeňka Kaňáková (2005, str. 180) 

 

Firemní vzdělávání 

Firemní neboli podnikové vzdělávání vymezuje proces organizovaný podnikem a 

zahrnuje vzdělávání v podniku i mimo něj. (Bartoňková, 2010) Dle Josefa Koubka (2000, str. 

212): „podnikové vzdělávání pracovníků se zaměřuje na formování pracovních schopností 

v širším slova smyslu (tedy včetně formování sociálních vlastností potřebných pro vytváření 

Učení (se) 
 

Rozvoj 

  Vzdělávání 
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zdravých mezilidských vztahů na pracovišti, formování pracovních týmů aj.) u osob, které 

jsou v organizaci v pracovním poměru“. 

 

Firemní vzdělávání se provádí jak u nově příchozích zaměstnanců, které musíme 

seznámit s prací v organizaci a na daném úseku, tak i u zaměstnanců pracujících v organizaci 

delší dobu, aby zdokonalovali své dovednosti a schopnosti a také např. ke zmírnění stresu 

nebo zamezení syndromu vyhoření. 

 

Nabízí se několik forem vzdělávání, a to: 

• pověření zkušeného vlastního pracovníka k zaškolení, což je vhodné pro menší 

organizace, 

• dále prostřednictvím vlastního školícího střediska, 

• pověření specializované agentury a účast v příslušném externím kurzu. 

(Němec, 1998) 

 

Mezi základní oblasti firemního vzdělávání patří: 

• Oblast výchovy a vzdělávání – zde spadají základní všeobecné znalosti a 

dovednosti. Tato oblast je orientována na odborný a sociální rozvoj jedince, na 

jeho osobnost. Zajišťuje školský systém. 

• Oblast  kvalifikace – neboli odborná profesní příprava zahrnující základní 

přípravu na povolání, orientaci, doškolování, přeškolování a profesní 

rehabilitaci. 

• Oblast rozvoje –  zde řadíme další vzdělávání, rozšiřování kvalifikace, 

formování osobnosti jedince. Jedinec formuje spíše svůj potenciál než 

kvalifikaci. (Koubek, 2000) 

 

Oblasti vzdělávání můžeme rozčlenit dále na: 

• funkční vzdělávání, které má povahu odborné přípravy. Často je ukončeno 

certifikací a účastní se ho pracovníci, u nichž je toto vzdělávání vyžadováno 

z popisu práce, např. projektanti, obchodníci, účetní apod. 

• Doplňkové funkční vzdělávání má doplňující charakter, např. projektant 

může být také vzděláván v obchodních dovednostech, aniž by to jeho pracovní 

pozice vyžadovala. 
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• Manažerské vzdělávání, u něhož jde zejména o MBA, nácvik skupinového 

řešení problémů,… 

• Jazykové vzdělávání. 

• IT školení. 

• účelové vzdělávání povětšinou rozvíjí měkké dovednosti jako stress 

management, efektivní telefonování,… 

• Školení ze zákona, které jsou povinné a pro všechny. (Hroník, 2007) 

 

2.2. Cíle vzdělávání v organizacích 
 

Hlavním cílem vzdělávání v jakékoli organizaci je zajištění kvalifikovaných, 

vzdělaných zaměstnanců, pomocí nichž dosáhneme uspokojení současných i budoucích 

potřeb organizace. Důležitá je motivace lidí ke vzdělávání. (Armstrong, 2007) 

 
Klíčovým úkolem firemního vzdělávání je zajišťování podélné a příčné flexibility. 

Podélná flexibilita vyjadřuje přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců měnícím se 

požadavkům pracovního místa. Pomocí příčné flexibility dochází k rozšiřování pracovních 

schopností neboli zvyšování znalostí a dovedností potřebných k vykonávání pracovních 

úkolů. ( Bartoňková, 2010) 

 

Dle Františka Hroníka (2007, str. 127) „vzdělávání v organizaci má dva cíle, 

respektive základní funkce: 

• rozvoj způsobilostí všeho druhu, 

• zvýšení krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti. 

 
 

2.3. Vzdělávací proces 
 
Vodák a Kucharčíková (2007, str. 65) popisují: „Systém firemního vzdělávání je 

opakující se cyklus, který vychází ze zásad firemní vzdělávací politiky, politiky firmy obecně, 

sleduje cíle firemní strategie a opírá se o organizační a institucionální předpoklady 

vzdělávání“. 
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Základní kroky plánovaného vzdělávání: 

1. Identifikace potřeby vzdělávání a definování cílů vzdělávání. 

2. Plánování vzdělávacího programu a určení nákladů. 

3. Realizace vzdělávacího programu. 

4. Hodnocení vzdělávání podle daných kritérií a vynaložených nákladů. 

(Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005) 

 

Velice důležité je věnovat každému kroku dostatečnou pozornost, neboť se mohou 

objevit problémy, mezi které patří nepřesné vykalkulování nákladů související 

s nedostatečnými finančními prostředky, špatně zvolená oblast vzdělávání u daného 

zaměstnance, nebo volba školitele, nedůsledné vyhodnocení vzdělávacího procesu, kdy 

zaměstnavatel nevnímá přínos pro firmu či zaměstnance apod. 

 

Vzdělávací proces je velice náročný na čas, finanční prostředky a musíme brát 

v úvahu, že takovýto proces nelze sestavit jednou provždy, jelikož koncepce podniku se 

neustále proměňuje v důsledku nových potřeb. Vzdělávací proces je dlouhodobou činností a 

vyžaduje pravidelné diskuse mezi managementem a zaměstnanci. Nesmíme ovšem 

opomenout skutečnost, že někteří lidé neradi podporují změny a nemají ambice růstu. (Martin, 

2007) 

 
Obr. 2.2: Základní cyklus vzdělávání zaměstnanců.  
Pramen: Koubek (2000, str. 215) 

Identifikace potřeby 
vzdělávání 

 
Plánování vzdělávání 

Realizace vzdělávacího 
procesu 

Vyhodnocení výsledků 
vzdělávání a účinnosti 
vzdělávacího programu 
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2.4. Identifikace potřeby vzdělávání a definování cílů 
vzdělávání 

 
Analýza potřeb vzdělávání a definování cílů vzdělávání je první fází celého 

vzdělávacího procesu. Dle definice Vodáka a Kucharčíkové (2007, str. 69): „analýza potřeb 

vzdělávání v podstatě spočívá ve shromažďování informací o současném stavu znalostí, 

schopností a dovedností pracovníků, o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku a 

v porovnávání zjištěných údajů s požadovanou úrovní“. 

 

2.4.1. Vzdělávací potřeby a jejich zdroje 
 

Vzdělávací potřeby vznikají v důsledku chybějících znalostí nebo dovedností, jež jsou 

významné pro další existenci jedince v organizaci. Tyto potřeby jsou silně ovlivněny trhem 

práce a dále také vlivy osobnostními a společenskými. (Bartoňková, 2010) 

V této fázi je důležité sladit zájmy organizace a jednotlivců. (Hroník, 2007) 

 

Základním zdrojem vzdělávací potřeby je změna. Ta může přicházet z vnějšího 

prostředí nebo také z vnitřního prostředí firmy.  

Vnější prostředí představuje něco, respektive někoho, kdo figuruje v tomto prostředí a 

zároveň může ovlivnit organizaci samotnou, její cíl a samozřejmě vzdělávací potřeby. Do 

vnějšího prostředí spadá prostředí demografické, technologické, ekonomické a legislativní. 

Vnitřní prostředí tvoří veškeré interní procesy dané firmy, můžeme si představit např. 

změnu ve strategii, v organizační struktuře, v technologii atd. Obecně se v tomto prostředí 

musí nacházet provázanost mezi jednotlivými politikami podniku, a to podnikovou strategií, 

strategií řízení lidských zrodů a strategií vzdělávání zaměstnanců, dále je nutné vytvoření 

organizačních a institucionálních předpokladů vzdělávání. (Bartoňková, 2010) 

 

Mezi zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb patří: 

1. Celopodnikové údaje (organizační analýza), zde zahrnujeme údaje o struktuře 

podniku, jeho výrobním programu, odpovídajícímu trhu, zdrojích (vybavení, 

finanční prostředky, lidské zdroje,…), dále zde patří cíle organizace, 

podnikové plány, informace o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, jejich 

kvalifikaci, pracovní době, pracovní neschopnosti, údaje o produktivitě, kvalitě 
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a výkonu, dále také zde řadíme plány o zavádění nových technologií, 

marketingové plány apod.  

2. Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností (analýza práce), 

zde řadíme popisy a specifikace pracovních míst (požadavky na pracovníky a 

jejich pracovní schopnosti), informace o stylu vedení, kultuře pracovních 

vztahů, dále se zde mohou objevovat rozhovory s odcházejícími pracovníky (ti 

nám mohou objasnit nedostatky v oblasti vzdělávání), konzultace s vyššími 

manažery atd. Jedná se ve zkratce o potřeby práce v podniku. 

3. Údaje o pracovnících (analýza na úrovni jednotlivců, analýza osob), tyto 

údaje lze získat ze záznamů o hodnocení pracovníka, o vzdělání, kvalifikaci, 

absolvování vzdělávacích programů, výsledků testů, ze záznamů o pohovorech 

se zaměstnanci nebo z průzkumů, které obsahují názory a postoje jednotlivých 

pracovníků. (Bartoňková, 2010; Koubek, 2000) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. č. 2.3 : Model procesu identifikace vzdělávání 
Pramen: VODÁK, J. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 205 s. ISBN 978-
80-247-1904-7 s. 79 
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2.4.2. Metody sběru údajů 
 

Na základě údajů celopodnikových, jednotlivých pracovních míst a činností a údajů o 

pracovnících můžeme analyzovat potřebu vzdělávání zaměstnanců organizace. Používá se 

jedna a nebo také více z následujících metod: 

• Analýza statistických a registrovaných údajů o organizaci, pracovních místech 

a jednotlivých pracovnících. 

• Analýza dotazníků, průzkumů názorů ohledně vzdělávání v organizaci. 

• Analýza informací získaných od vedoucích pracovníků. 

• Zkoumání a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. 

• Monitorování výsledků porad a diskusí. 

• Analýza pracovních záznamů. (Koubek, 2000) 

 

Pro lepší přehlednost a použitelnost uvádím v praxi nejčastěji využívané metody a 

techniky analýzy potřeb, které Bartoňková (2010, str. 123, 124, 125) názorně rozčlenila na již 

definované oblasti, a to celopodnikové údaje, údaje o pracovním místě a údaje o jednotlivých 

pracovnících. 

 

• Celopodnikové údaje, zde můžeme zařadit analýzu budoucích trendů, 

strategických plánů, podnikových cílů, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, 

brainstroming, dotazník, benchmarking, personální audit, práce s dokumenty, 

porady a diskuse, spotřebitelské průzkumy, výstupní interview atd. 

• Údaje o pracovním místě můžeme získat z analýzy pracovní náplně, analýzy 

problémů, z popisů práce, dotazníku, porovnávání, personálního auditu, 

dokumentů, analýzy statistických údajů,… 

• O údajích jednotlivých pracovníků se dozvíme pomocí assessment centra, 

brainstormingu, dotazníku, hodnocení pracovního výkonu, hodnocení 

pracovníků, kariérového plánu, porovnávání, pozorování, prací s dokumenty, 

rozhovoru, sebehodnocením, simulací, skupinových porad a diskusí, testů a 

zkoušek, výstupního interview, názorů podřízených, osobních dokumentů, 

analýzou manuálních a sociálních dovedností, analýzou selhání apod. 
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2.4.3. Definování cílů vzdělávání 
 

Důležité je promyslet cíle vzdělávacího procesu, tedy to, co se mají účastníci během 

vzdělávacího programu naučit a co by měli umět po absolvování programu. Specifikace 

vzdělávacích cílů je časově náročná, má své výhody i nevýhody.  

 

Mezi hlavní výhody cílů můžeme zařadit: 

• upřesnění obsahu vzdělávání, 

• cíle jsou základem pro hodnocení programu, 

• jsou také důležité pro analýzu a další zlepšování programu, 

• jsou podkladem pro určení nároků na školitele. 

 

Vytyčení cílů má i své nevýhody: 

• precizně až přísně stanovené cíle způsobují problémy školitelům, 

• můžou vést k nízké flexibilitě programu, 

• cíle zdůrazňující změnu chování mohou vést k podcenění teoretických 

poznatků. (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005) 

 

2.4.4. Výstup první fáze 
 

Výsledkem identifikace potřeby vzdělávání je NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU. 

 

2.5. Plánování vzdělávacího programu a určení nákladů 
 

Pomocí identifikace potřeby vzdělávání již známe základní informace, mezi které patří 

předmět vzdělávání a komu bude vzdělávání poskytnuto. V této části diplomové práce se 

zabývám samotnému plánování vzdělávání v organizaci. 

Vzdělávací program může mít podobu výcviku, zpracovávání projektů, koučování, 

účasti na externích přednáškách, může být organizovaný jinou firmou atd. Důležité je mít na 

paměti, že každá z těchto forem má jinou náročnost na požadované náklady. (Bláha, 

Mateiciuc a Kaňáková, 2005) 
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V této fázi se vzdělávací program specifikuje a vymezuje se zaměření vzdělávání, 

počty a kategorie zaměstnanců, jež podstoupí školení, metody a prostředky školení a také 

časový plán školení.  

 

Dobře vypracovaný plán odpovídá na tyto základní otázky: 

• Jaké školení má být zabezpečeno. 

• Komu. 

• Jakým způsobem. 

• Kým. 

• Kdy. 

• Kde. 

• Za jakou cenu (s jakými náklady). 

• Jak se bude vzdělávací proces hodnotit. (Koubek, 2000) 

 

Otázky kladené při plánování vzdělávání shrnula do přehledné tabulky Ivana Folwarczná:  

 

CO? Čeho chceme dosáhnout? Jaký je cíl programu?(Bývá stanoven vedením,  
  nadřízeným, personalistou či účastníkem.) 
KDO? Koho se to týká? (Kdo je účastníkem?) 
JAK? Jakou metodu zvolíme? (Na pracovišti, tedy on the job, nebo mimo ne,  
  off the job.) 
KÝM? Kdo bude vzdělavatelem? (Lektorem, koučem, mentorem atd.) 
KDY? Kdy rozvojový program proběhne? (Jedná se o jednorázovou záležitost, nebo  
  program sestává z různých modulů?) 
KDE? Kde se program uskuteční? (Interně v prostorách firmy, nebo externě mimo  
  firmu, případně v prostorách externí agentury zajišťující program?) 
KOLIK? Náklady spojené s programem? (Zahrnujeme skutečné náklady na vzdělavatele, 

podklady, technologie, pronájem prostor, často kalkulujeme i s náklady 
obětovanými příležitostmi, které především u manažerů tvoří často nejdůležitější 
položku.) 

  
  
  
 

Tab. 2.1: Otázky kladené při plánování programů rozvoje 

Pramen: Ivana Folwarczná (2010, str. 37) 
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2.5.1. Cíle a program 
Cíle vymezují to, co budou účastníci školení schopni dělat po jeho ukončení. Neměli 

bychom opomenout na stanovení norem k posouzení, zda bylo dosaženo požadovaného 

chování. (Bartoňková, 2010) 

 

Vzdělávací program se skládá z časového harmonogramu, témat, použitých metod a 

pomůcek. V případě vzdělávacího programu je vhodné, aby účastníci školení měli možnost 

vyjádření se k jednotlivým částem programu na začátku vzdělávání a byla možná případná 

úprava. 

 

2.5.2. Účastníci 
 

Účastníci - zaměstnanci jsou klíčovým prvkem, jelikož právě jim je vzdělávací proces 
určen. 

 

„Někdy, je realizace zajišťována“, dle Ivany Folwarczné (2010, str. 39), „interními 

vzdělavateli (lektory, manažery, personalisty, kouči), jindy organizace přenechá přípravu a 

uskutečnění programu na externistech – vzdělávacích agenturách či konzultantech. Často 

hraje důležitou roli i místo konání akce. Především u manažerských programů, které mají za 

cíl změnu postojů a chování, lze doporučit zajištění akce mimo budovu společnosti. Manažeři 

se pak mohou lépe odtrhnout od každodenních činností a lépe se soustředit na nové 

poznatky.“ 

 

2.5.3. Metody vzdělávání  
 

„Metoda je“, dle definice Bartoňkové (2010, str. 150), „zjednodušeně řečeno postup 

k určitému cíli, je spojená s naplňováním stanovených vzdělávacích cílů, s optimálním 

zvládnutím obsahu vzdělávání a realizuje se v rámci dané vzdělávací formy a za určitých 

výukových situací a podmínek“. 

 

Podle Armstronga (2007, str. 463) by metody vzdělávání měly vyplynout tak, že: „cíle 

vzdělávání, konkrétní potřeby a styl vzdělávání vzdělávající se osoby by měly ukázat, jaká 

metoda nebo metody vzdělávání by měly být použity“. Musíme brát na vědomí, že nepostačí 
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pouze jedna metoda, ale rozumná je kombinace metod, která pravděpodobně přinese lepší 

výsledky a upoutá větší zájem u zaměstnanců. 

 

Proces vzdělávání dělíme na aktivní a pasivní a můžeme použít řadu metod od 

tradičních přednášek po interaktivní počítačové systémy. Pro názornost uvádím míru pasivity 

či aktivity dle Bláhy, Mateiciuce, Kaňákové (2005, str. 188) u jednotlivých metod: 

 

 

• Přednáška. 

• Využití výukových videopořadů a filmů, videokonference. 

• Výuka pomocí počítačových výukových  programů (e-

learning). 

• Skupinová diskuse. 

• Workshop. 

• Zpracování projektů. 

• Development Centre (rozvojové programy). 

• Outdoor training (zpravidla výcvik v přírodě se sportovním 

zaměřením vyžadující týmovou práci). 

• Koučování, mentorování, rotace práce (zaměstnanec si 

vyzkouší různé činnosti, a tím se učí). 

 

Dále metody dělíme do dvou velkých skupin, a to: 

1. Metody používané ke vzdělávání na pracovišti, neboli metody on the 

job. Tyto metody se vykonávají na konkrétním pracovním místě, při 

vykonávání běžných pracovních úkolů. Zde můžeme zařadit např. 

rotaci práce, koučování, instruktáž při výkonu práce, mentorování aj. 

2. Metody používané ke vzdělávání mimo pracovitě, tzv. metody off 

the job. K těmto metodám řadíme např. přednášku, skupinovou diskusi, 

případovou studii, hraní rolí, učení se hrou, workshop atd. (Koubek, 

2000; Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005) 

 

Zvýšení efektivity vzdělávacího procesu také záleží na rozdílech v individuálnímu 

stylu učení jednotlivých zaměstnanců. Někteří se učí vizuálně, musí si to přečíst, jiní se učí 

PASIVNÍ 

AKTIVNÍ 
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poslechem a další upřednostňují aktivitu, učí se tím, že něco dělají. Většinou každý jedinec 

používá kombinaci těchto forem učení, ale i přesto nevhodná metoda vzdělávání nebo způsob 

učení, může snížit šanci školitele zaměstnance něco naučit. (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 

2005) 

 

Mezi metody používané ke vzdělávání na pracovišti patří: 

 

• Instruktáž při výkonu práce, jedná se o předvedení pracovního postupu 

vedoucím nebo zkušeným pracovníkem. Školený pomocí pozorování a 

napodobování si tento pracovní postup osvojuje.  

Mezi výhody patří rychlost vysvětlení a vytváření pozitivního vztahu mezi 

spolupracovníky. 

Nevýhodou je možnost uplatnění spíše u jednoduchých pracovních úkolů 

během procesu. 

• Coaching znamená soustavné podněcování a směrování školeného k žádoucím 

výsledkům a k vlastní iniciativě, bere se v úvahu individualita školeného. 

Výhodu spatřujeme v soustavném informování a hodnocení odvedené práce, 

umožnění oboustranné spolupráce mezi školitelem a školeným. 

Nevýhodou je formování pracovních schopností pod tlakem pracovních úkolů, 

může být nesoustavné. 

• Mentoring. Pomocí této metody si sám školený pracovník vybírá rádce 

(mentora) jako svůj osobní vzor. Mentor pracovníkovi radí, stimuluje ho a 

usměrňuje ho. Uplatňuje se zde určitá iniciativa a odpovědnost školeného 

pracovníka. 

Výhody má tato metoda shodné s coachingem, ale mentoring navíc vnáší do 

procesu formování zaměstnance prvek vlastní iniciativy, tím se mentoring 

vyzdvihuje nad coaching. 

Nevýhody jsou stejné jako u coachingu, navíc je zde hrozba výběru 

nevhodného mentora. 

• Counselling znamená vzájemné konzultování a ovlivňování. 

Výhody spatřujeme v aktivitě a iniciativě školeného pracovníka, vyjádření se 

k problémům a ve vzniku zpětné vazby mezi školeným a školitelem. 

Mezi hlavní nevýhody patří časová náročnost consellingu. 
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• Asistování představuje přidělení školeného pracovníka jako pomocníka ke 

zkušenému pracovníkovi. Časem se školený pracovník podílí na práci stále 

větší mírou a samostatněji, až dojde k úplné samostatnosti při provádění 

daného úkolu. Metoda se nepoužívá jednoznačně pro manuální práce, ale také 

pro specialisty. 

Výhodou je důraz na praktičnost vzdělávání.  

Nevýhody tvoří informace a instrukce plynoucí z jednoho zdroje a 

napodobování školitele omezuje vlastní tvůrčí přístup. 

• Pověření úkolem. Školený pracovník dostane určitý úkol od svého školitele, 

který musí splnit, má k tomu všechny potřebné podmínky a kompetence. 

Školitel jeho práci sleduje. Tato metoda se využívá k formování řídících 

schopností a u tvůrčích pracovníků. 

Výhodou je samostatné rozhodování a řešení úkolů. 

K nevýhodám patří možnost provedení chyb či nesplnění úkolu. Neúspěch 

může ohrozit důvěru nadřízených a zaměstnancovu sebedůvěru. 

• Rotace práce umožňuje přesuny školeného pracovníka v různých částech 

podniku po určitou dobu, např. se může přemisťovat mezi jednotlivými 

pracovními místy, pracovišti nebo úseky. Tato metoda je vhodná pro výchovu 

řídících pracovníků, ale uplatnit ji můžeme i u řadových zaměstnanců. 

Mezi výhody řadíme rozšiřování zkušeností a schopností pracovníka, 

komplexní poznávání pracovních postupů a úkolů v podniku a rozvíjení 

flexibility. 

Nevýhodu může tvořit neúspěch na některých z pracovišť, což vede k oslabení 

sebevědomí školeného pracovníka a odráží se také v hodnocení nadřízených. 

• Pracovní porady podporují seznámení se s problémy a údaji nejen vlastního 

pracoviště, ale i celé organizace. 

Výhody vnímáme ve výměně zkušeností, prezentaci názorů, postojů, ve 

zvyšování informovanosti pracovníků a motivaci projevů individuální aktivity 

a iniciativy. 

Nevýhodou je problémové načasování pracovní porady, pokud ji provozujeme 

v pracovní době, zkracujeme dobu určenou k plnění pracovních úkolů, pokud ji 

vymezíme mimo pracovní dobu nebo v pracovní přestávce, setkáme se 

s neochotou pracovníků se na ni účastnit. 
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Mezi metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště patří: 

• Přednáška se používá k zprostředkování faktických informací nebo 

teoretických znalostí. 

Výhodou je rychlost přesunu informace a nenáročnost na podmínky. 

Hlavní nevýhodou se stává jednostranný tok informací, které jsou pasívně 

přijímány. 

• Přednáška spojená s diskusí (seminář) představuje zprostředkovávání 

znalostí. 

Mezi výhody můžeme zařadit možnost diskuse a objevení nových nápadů a 

řešení problémů. 

Nevýhodou je důkladnější organizační připravenost a vhodné moderování. 

• Demonstrování znamená praktické, názorné vyučování. Názorným způsobem 

zprostředkovává znalosti a dovednosti za použití audio-vizuální techniky, 

počítačů, obsluhy zařízení ve výukových dílnách apod. Objevuje se zde důraz 

na praktické využívání nových znalostí. 

Výhodou je možnost vyzkoušení si úkolu v bezpečném prostředí. 

Nevýhodou je rozdílnost mezi podmínkami ve školícím zařízení a na samotném 

pracovišti. 

• Případová studie se používá převážně při školení manažerů a tvůrčích 

pracovníků, kdy musí školené osoby řešit skutečný nebo fiktivní problém. 

Mezi výhody patří rozvíjení analytického myšlení a také schopnosti nalézt 

řešení problému. 

Nevýhodou se stávají vysoké požadavky  na přípravu i na školitele. 

• Workshop je obdobou případových studií. Problém se zde řeší týmově a 

komplexně. 

Výhodou je využití různých nápadů při řešení, vychovává týmového ducha. 

Nevýhody se shodují s případovou studií. 

• Brainstorming je další obdobou případových studií. Každý ze školených 

účastníků má za úkol navrhnout řešení daného problému. Na základě 

různorodých návrhů je uspořádána diskuse a hledá se optimální řešení. 

Výhody této metody tvoří nové nápady a alternativní přístupy k řešení 

problémů, podporování kreativity. Velice účinná metoda. 
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Nevýhody jsou stejné jako u případových studií. 

• Simulace patří mezi metody zaměřené na praxi a aktivní účast školených. 

Metoda staví na podrobném scénáři, který obdrží každý účastník a na jehož 

základě musí rozhodovat. Přechází se od jednoduchých úkolů po složitější. 

Výhodou je rozvoj schopností vyjednávacích a rozhodovacích. 

Nevýhodu tvoří nalezení vhodné formy působení a usměrňování účastníků 

školení. Velká náročnost na přípravu. 

• Hraní rolí pomáhá k rozvoji praktických schopností účastníků, od kterých se 

vyžaduje aktivita a samostatnost. Účastníky staví do rolí a je zaměřena na 

osvojení si sociálních rolí v oblasti mezilidských vztahů. Používá se především 

u vedoucích pracovníků. 

Výhody jsou samostatné myšlení, reakce a ovládání svých emocí. 

Nevýhodou se stává pečlivá organizační příprava. 

• Assessment centre neboli diagnosticko-výcvikový program je metoda, kdy 

účastníci školení plní různé úkoly a řeší problémy týkající se každodenní práce 

manažera. Lze měnit frekvenci problémů a tím vytvářet různou úroveň stresu. 

Mezi výhody patří komplexní osvojení znalostí, manažerských dovedností, 

účastníci se učí překonávat stres, jednat s lidmi, hospodařit s časem a řešit 

různorodé problémy. 

Nevýhodou je vysoká náročnost na přípravu a technické vybavení. 

• Outdoor training neboli můžeme jednoduše vystihnout termínem učení hrou.  

Výhodou je zábavná forma učení a zdokonalování manažerských dovedností. 

Jedná se o velmi efektivní metodu. 

Nevýhodou je samozřejmě náročnost na přípravu, nutnost překlenutí neochoty 

manažerů a obavy ze zesměšnění. (Koubek, 2000) 

 

Metody mimo pracoviště se většinou využívají ke vzdělávání a rozvíjení pracovních 

schopností řídících pracovníků nebo specialistů. 

 

2.5.4. Náklady 
 

Náklady na vzdělávací proces jsou rozčleněny do dvou skupin a dělí se na náklady na 

vzdělávací program a náklady na účastníky. 
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Náklady na vzdělávací program: 

• náklady na lektory, realizační tým, nájemné za prostory a zařízení pro výuku, 

parkoviště, poštovné, telefonní poplatky, výukové materiály apod. 

Náklady na účastníky: 

• Přeprava účastníků, cestovné, stravování a ubytování, finanční výdaje za literaturu, 

někdy se také počítá s hodnotou nákladů obětované pracovní doby zaměstnanců. 

(Bartoňková, 2010) 

 

Náklady na vzdělávací program jsou tzv. náklady fixní, které se v průběhu 

vzdělávacího procesu nemění v závislosti na počtu účastníků. Naopak do variabilních nákladů 

členíme náklady na účastníky, jež se mění v závislosti na počtu účastníků. 

Předkalkulaci můžeme vytvořit také pro více alternativ, které zavedeme do jednoho formuláře 

a tím dokážeme lépe porovnat např. vzdělávací program připravený zaměstnanci a vzdělávací 

program zpracovaný externí firmou. Výsledkem předkalkulace je odhad čistého přínosu 

neboli návratnosti investic. (Bartoňková, 2010) 

 

2.6. Realizace vzdělávacího programu 
 

František Hroník (2007, str. 161) přirovnal realizační fázi a pochopení vzdělávacího 

procesu k divadlu. „Ve fázi designování představení vznikl scénář, respektive jeho adaptace. 

Režisér má představu o všech výrazových prostředcích, o hercích, ale i o publiku, které chce 

oslovit. Teď je však třeba začít s realizací. Než bude završena premiérou a dalšími reprízami, 

je potřeba připravit scénu, herce pomocí zkoušek, naučit se používat různé rekvizity a některé 

nově zařadit, některé vyřadit. Dochází k doladění scénáře a všech průvodních představ. 

Realizace tedy není jen premiéra či repríza.“ 

 

Realizaci vzdělávacího programu lze rozčlenit do tří fází, a to: 

1. Příprava. 

2. Vlastní realizace. 

3. Transfer. 

 

V první fázi je nutné připravit lektora, učební materiály a pomůcky, účastníky a 

zorganizovat celé školení. Nesmíme opomenout ustanovit zodpovědnou osobu, která bude 
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zodpovídat za celý chod a organizaci, tzn. zajištění občerstvení, ubytování, stravování, 

připravenost pomůcek apod. Důležité je také informovat všechny účastníky vzdělávacího 

procesu a to zejména o datu, hodině, místě konání, cílů, tématu a důvodu školení, o lektorovi, 

typu oblečení, ubytování, stravování atd.  

 

Fáze vlastní realizace začíná příjezdem lektora, který si průběh celé této fáze sám 

iniciuje. Mezi úkoly lektora patří monitorování dění v průběhu školení a přizpůsobení se 

momentální situaci a atmosféře, udržení vysoké úrovně pracovního společenství, jelikož je 

zodpovědnou osobou za vytvoření aktivního prostředí, dále musí řešit nenadálé situace 

vymykající se předpokládanému průběhu lektora, což může být např. nevyvážená skladba 

účastníků, přítomnost rušivých účastníků, pasivita apod. 

 

Důležitý pro celý proces realizace je transfer poznatků do praxe, avšak záleží na 

každém manažerovi, jak se na transferu bude podílet, protože právě manažeři mají těsnější 

kontakt s účastníkem kurzu a právě proto si mohou ověřit, zda účastníci použili nové podněty 

v praxi. Uplatnění nabytých zkušeností může mít formu domácího úkolu, krátkého 

workshopu, fotodokumentací, flipchartových zápisů, videozáznamu atd. (Hroník, 2007) 

 

2.7. Hodnocení vzdělávání podle daných kritérií a 
vynaložených nákladů  

 

Hodnocení vzdělávání by mělo zahrnovat bezprostřední posouzení vzdělávacího 

programu po jeho ukončení a také zda získání nových znalostí a dovedností mění chování 

zaměstnanců v požadované míře. 

„Základním problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání i vyhodnocování 

účinnosti vzdělávacího programu je“, dle mínění Koubka (2000, str. 230), „stanovení kritérií 

hodnocení. 

 

2.7.1. Etapy hodnocení vzdělávacího procesu 
 

Čtyři etapy hodnocení dle D. L. Kirkpatricka: 

1. Reakce účastníků na školení, tzn. jak přijali obsah, metody apod. Zjišťují se 

zpravidla po ukončení školení. 
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2. Hodnocení poznatků, mezi které patří hodnocení množství a úroveň znalostí a 

dovedností, jež si účastníci osvojili. Časově náročnější. 

3. Hodnocení chování vyplývá ze změny chování účastníků po školení, 

zjišťujeme, zda se chování změnilo a jak. Předpokládáme, že by nové znalosti 

a dovednosti měli zaměstnanci využívat v praxi. 

4. Hodnocení výsledků patří mezi nejsložitější etapy. Zde vycházíme z cílů 

vzdělávacího procesu a zajímá nás, jak se projevilo vzdělávání ve výsledcích 

firmy. (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková, 2005) 

 

2.7.2. Kritéria hodnocení vzdělávání 
 

Kritéria hodnocení vzdělávání můžeme shrnout do třech základních bodů, a to: 
 

1. Porovnávání výsledků vstupních testů účastníků s výsledky testů po 

ukončení vzdělávání. Tato metoda není velmi objektivní, jelikož nebere 

v úvahu působení náhody či jiných vlivů. Další nevýhodou je složitost 

sestavení testu, který by se zaměřil nezaujatě na úroveň znalostí a dovedností 

před vzdělávacím procesem a po něm. S negativními výsledky se zde nepočítá, 

i když samozřejmě mohou nastat. 

2. Monitorování vzdělávání spadá také do metod, jež jsou ovlivněny 

subjektivním hodnocením pozorovatele. Výsledky různých anket také 

nemůžeme brát v úvahu, jelikož účastníci vzdělávání v praxi upřednostňují 

metody a postupy, které od nich nevyžadují aktivitu a úsilí. 

3. Praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů, např.zvýšení 

kvality výrobků a služeb, zvýšení produktivity práce, pokles nákladů či 

zmetkovitosti apod. (Koubek, 2000) 
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Měření přínosu vzdělávání závisí ve značné míře na charakteru práce. Pracovníci 

provozující jednoduché úkoly budou vykazovat vyšší efekt vzdělávacího procesu, než řídící 

pracovníci, u kterých nelze snadno pozorovat efekt vzdělávání, jelikož se může projevovat 

postupně a zároveň nepatrně. (Koubek, 2000) 

Reakce Líbilo se? 

Učení Naučili se to? 

Chování Použili to na pracovišti? 

Výsledky Došlo ke změně efektivity organizace? 

 
 

Tab. 2.2 : Otázky  pro vyhodnocení výsledků procesu vzdělávání v jednotlivých oblastech 
Pramen BARTOŇKOVÁ, H.: Firemní vzdělávání. Strategický přístup ke vzdělávání 
pracovníků. 1.Vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-2914-5 s. 186 
 

2.8. Statistické údaje vyjadřující přístup organizací ke 
vzdělávání v ČR 

 

V závěru druhé kapitoly chci poukázat na přístup organizací ke vzdělávání svých 

zaměstnanců v České republice. Zajímalo mne, jak si naše republika stojí v porovnání 

s ostatními státy Evropské unie, zda-li má zájem organizací o vzdělávání vzestupnou tendenci 

apod. 

 

Z článku uveřejněném na stránkách ČSÚ jsem zjistila, že počet českých organizací, 

které poskytují další odborné vzdělávání svých pracovníků stále roste. Z posledních údajů 

uveřejněných za rok 2010, své zaměstnance proškolilo 72,2% firem, v roce 2005 to bylo 

69,9% firem. 

Mírně nadpoloviční část v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanci strávili na 

povinných kurzech, které vyžadují zákonné normy platné v ČR. Mezi tyto normy patří např. 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana, kurzy pro řidiče, elektrikáře, 

svářeče apod. Odborného vzdělávání se účastnilo 64,4% mužů a 35,6% žen. V průběhu 

analyzovaných pěti let se také změnila preference formy kurzů a přesouvá se od interních 

kurzů k externím, a to o více než 20 procentních bodů.  

 „Hlavním důvodem, který limitoval podniky v poskytování dalšího vzdělávání, byla 

skutečnost, že stávající kvalifikace, dovednosti a schopnosti odpovídaly současným potřebám 
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podniku,“ tvrdí z šetření expert ČSÚ Josef Kotýnek. Překvapivě až za tímto důvodem 

následovaly ty, kdy organizace vnímala náklady na školení za příliš vysoké, pracovníci měli 

příliš vysoké pracovní vytížení a nezbyl čas na školení, nebo organizace upřednostnily získání 

pracovníka již s požadovanou kvalifikací a dovednostmi.    

Stěžejním impulsem k vyhledávání a uskutečňování dalšího odborného vzdělávání 

v ČR byla také možnost čerpání dotací prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Tuto 

možnost získali společnosti v České republice od roku 2004 po vstupu do Evropské unie. 

 

Pozice České republiky je na velmi dobré úrovni vzhledem k 17 státům EU, u kterých 

proběhlo hodnocení. V České republice se z celkového počtu podniků přes 70% podniků 

věnovalo některým ze základních typů odborného vzdělávání. Průměrný čas strávený na 

školení je zhruba u poloviny států v rozmezí 9 až 12 hodin, v ČR 9 hod. 

 

Data, která zde uveřejňuji, jsem čerpala z webových stránek Českého statistického 

úřadu a to konkrétně dle tiskové zprávy:  CHRÁMECKÝ, Tomáš a Josef KOTÝNEK. Firmy 

zvyšující vzdělávání zaměstnanců. In: ČSÚ [online]. 30.11.2012, 4.12.2012 [cit. 2013-02-20]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/firmy_zvysuji_odborne_vzdelavani_zamestnancu 

 

V následující tabulce číslo 2.3. uvádím také porovnání dalšího odborného vzdělávání 

jednotlivých států Evropské unie. Z tabulky vyplývá, že z 27 států Evropské unie je Česká 

republika leaderem ve vzdělávání na pracovišti a pořádání kurzů, v ostatních formách dalšího 

odborného vzdělávání vykazuje průměrné hodnoty vůči ostatním státům. 
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(a) In % of all employees of enterprises providing other forms. 
(b) In % of employees in all enterprises providing courses. 
NB: Norway and the UK are excluded because of limited comparability. Data were not 
available for Ireland. 

 
Tab. 2.3: Participants in other forms of CVT and in CVT courses in 2005 
Pramen: BULGARELLI, Aviana. Employer-provided vocational training in 
Europe [online]. 2010 [cit. 2013-04-23]. ISBN 978-92-896-0626-4. Dostupné z: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5502_en.pdf 
 
 
 

 Další tabulka číslo 2.4 je zaměřená na ukazatele kurzů dalšího odborného vzdělávání 

v České republice v roce 2005.  Údaje v tabulce jsou rozděleny do tří skupin a rozdělují 

velikosti podniků dle počtu zaměstnanců. Z tabulky vidím, že 99,3% podniků 

zaměstnávajících více než 250 zaměstnanců zajišťuje další odborné vzdělávání a zároveň 

podíl účastníků na vzdělávání v těchto podnicích tvoří 65,5%. Zároveň tyto velké podniky 
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mají na kurzy nejvyšší náklady. Průměrné náklady na jednoho účastníka kurzů DOV jsou 

4 337Kč. 

Velikostní 
skupina 
podniku 

Podniky 
poskytující 
kurzy DOV 

v % 

Podíl 
účastníků v 

% 

Podíl 
nákladů na 
kurzy DOV 
na úplných 
nákladech 
práce v % 

Náklady na 
kurzy DOV 
na jednu 

zaměstnanou 
osobu v Kč 

Náklady na 
kurzy na 
jednoho 

účastníka 
kurzů DOV 

v Kč 

A 1 2 6 7 8 
X.49 53,9 42,6 0,6 1 400 3 286 

50-249 85,9 60,9 0,8 2 241 3 679 
250 a více 99,3 65,5 1 3 319 5 071 
CELKEM 61 58,4 0,9 2 532 4 337 

Tab. 2.4: Hlavní ukazatele – kurzy dalšího odborného vzdělávání v roce 2005 
Pramen: Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob v roce 2005 [online]. 2008 [cit. 

2013-04-23]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3311-08 

 

 

Hodnoty v tabulce číslo 2.5 jsou rozčleněny do šesti skupin dle velikosti podniků 

v závislosti na počtu zaměstnanců. Malých podniků do 19 zaměstnanců bylo v roce 2005 

v České republice 22 711, z nich 13 708 poskytuje DOV. Podniky zaměstnávající od 500 

zaměstnanců poskytují DOV ve 100% výši. Z celkového počtu podniků, tzn. 45 792, 

neposkytuje DOV 13 767 podniků. 

. Největší podíl mezi druhy vzdělávání, a to ve výši 87,2%, má vzdělávání 

prostřednictvím kurzů, druhé místo patří vzdělávání pomocí účasti na konferencích, 

seminářích a veletrzích. Nejméně podniky využívají rotací pracovních míst, výměny 

pracovníků a studijních návštěv. 
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a 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X.19 22 711 13 708 82,1 55 4 10,9 22,2 57,4 9 002

20-49 13 619 9 567 87 56,4 3,2 11,3 22,8 63,2 4 052
50-249 7 741 7 035 94,5 60,8 6,5 15,3 25,5 68,7 707

250-499 1 022 1 016 99,4 65,4 11,6 21,3 25,4 74,4 6
500-999 467 467 100 73,6 18,1 28 33,7 80,1 0

1000 a více 232 232 100 79,3 28,4 26,7 44 88,8 0
CELKEM 45 792 32 025 87,2 57,4 4,9 12,7 23,5 62,7 13 767
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Tab. 2.5: Podniky poskytující další odborné vzdělávání podle typu vzdělávání a 
podniky neposkytující vzdělávání zaměstnanců v roce 2005 
Pramen: Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob v roce 2005 [online]. 2008 [cit. 

2013-04-23]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3311-08 

 

3. Představení společnosti 
 

 BMW - Bayerische Motoren Werke AG je německá firma, založená v roce 1916, 

zabývající se výrobou prémiových vozů, motocyklů a motorů. BMW sídlí v Mnichově a je 

mateřskou společností firem Mini a Rolls-Royce Motor Cars. Tento koncern k 31.12.2011 

zaměstnával 100 306 lidí.  

BMW Group se zabývá od výzkumu a vývoje až po prodej a marketing a je spojován 

s vysokou kvalitou svých produktů a poskytovaných služeb. 

 

Obr. 3.1: Znak BMW 

Pramen: http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:De-Bayerische_Motoren_Werke_Aktiengesellschaft.ogg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motocykl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mini
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce
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Znak firmy je stylizací bavorské vlajky odrážející původ BMW, ve znaku můžeme 

vidět rotující bílou vrtuli na modré obloze vyjadřující symbol výrobce leteckých motorů. 

 

3.1. Prodej v ČR 
 

V roce 2011 počet registrovaných vozů značky BMW v České republice zaznamenal 

navýšení, a to o 10,5% oproti roku 2010, přesně bylo registrováno 3 377 osobních vozů. 

Celosvětově se tento meziroční nárůst navýšil o 12,75%. 

 

Rok 

Prodeje 
skupiny 

BMW 
(celosvětově) 

[1] 

Prodeje 
značky 
BMW v 

Česku [2] 

2000 822.181 ? 
2001 880.677 ? 
2002 913.225 ? 
2003 928.151 ? 
2004 1.023.583 908 
2005 1.126.768 1.254 
2006 1.185.088 1.105 
2007 1.276.793 1.355 
2008 1.202.239 1.575 
2009 1.068.770 2.628 
2010 1.224.280 3.056 

2011 1.380.384 3.377 
Tab. 3.1: Počet prodaných vozidel BMW 
Prameny: Vlastní zpracování podle: 
[1] Financial overview [online]. 2012 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 
http://www.bmwgroup.com/bmwgroup_prod/e/0_0_www_bmwgroup_com/investor_r
elations/fakten_zum_unternehmen/produktion.html 
[2] Sdružení automobilového průmyslu [online]. 2012 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 
http://www.autosap.cz/default2.asp?page={AA5259CF-5C40-4A96-BAE7-
C805CB7ACC66 
 

Mezi nejprodávanější vozy BMW v České republice v roce 2011 stejně jako v roce 

2010 patří řada 5, kterých se prodalo 859 kusů. Modelovou řadu číslo 5 vyhlásil v anketě 

ALD Automotive FLEET AWARDS 2011 Firemním autem roku v kategorii TOP. Na 

druhém a třetím místě v anketě zůstaly modely BMW X3 (515 kusů) a BMW X1 (466 kusů). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW#cite_note-AR2009-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW#cite_note-AR2009-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW#cite_note-AR2009-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW#cite_note-AR2009-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMW#cite_note-AR2009-1
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Prodej motocyklů značky BMW posílil mezi lety 2010 a 2011 meziročně o 12%. Pro 

představu bylo v roce 2011 registrováno 269 nových motocyklů značky BMW. (Sdružení 

automobilového průmyslu [online]. 2012 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 

http://www.autosap.cz/default2.asp?page={AA5259CF-5C40-4A96-BAE7-C805CB7ACC66) 

 

3.2. Dealerská síť a servisní síť BMW v ČR 
 
 

Firma BMW má pobočky po celém světě. V České republice je zastoupena celkem 

16krát, a to v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Plzni, v Českých Budějovicích, Hradci 

Králové, Karlových Varech, Ústí nad Labem a Zlíně. 

Největší zastoupení na českém trhu má společnost CarTec Group, s.r.o., která má 

sídlo v Ostravě, ale pod její křídla spadá CarTec Liberec, s.r.o., CarTec Praha, s.r.o. a ve 

výstavbě je další pobočka v Olomouci. CarTec Praha, s.r.o. zatím patří mezi nejmladší 

přírůstky společnosti. V září roku 2012 vedení CarTec Group, s.r.o. odkoupilo pražskou 

pobočku AUTO BASE, s.r.o. a k 1.1.2013 ji přejmenovalo na současný název. 

Dealerská síť BMW v ČR 
Brno, Renocar a.s. 

Č. Budějovice, ACR auto, a.s. 

HK, STRATOS AUTO spol. s r.o. 

K. Vary, DyCom Group, s.r.o. 

Liberec, CarTec Liberec, s.r.o. 

Olomouc, Horimex cars, s.r.o. 

Ostrava, CarTec Group, s.r.o. 

Plzeň, Invelt s.r.o. 

Praha, CarTec Praha s.r.o. 

Praha, Bychl spol. s r.o 

Praha, Invelt, s.r.o. 

Praha , Renocar, a.s. 

Praha, STRATOS AUTO spol. 
 

Ústí n. L., AUTO GRÁL s.r.o. 

Zlín, Synot Auto a.s.  
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Obr. 3.2: Dealerská a servisní síť BMW v ČR 

Pramen: Vlastní zpracování podle: 

Autorizovaní BMW partneři [online]. [cit. 2013-04-1]. Dostupné z: 

http://www.bmw.cz/cz/cs/general/ecom_uib/dealer_locator/local_dealers.html 

 

Z uvedeného obrázku vyplývá, že se dealerská síť téměř shoduje se servisní, což 

znamená, že všichni autorizovaní partneři v ČR poskytují jak prodej nových vozů, tak i 

servisní služby. Jedinou výjimkou zůstává servisní partner ve Vysokém Mýtu, kterého vlastní 

firma Horimex cars, s.r.o. 

 

 

 

Servisní síť BMW v ČR 
Brno, Renocar a.s. 

Č. Budějovice, ACR auto, a.s. 

HK, STRATOS AUTO spol. s r.o. 

K. Vary, DyCom Group, s.r.o. 

Liberec, CarTec Liberec, s.r.o. 

Olomouc, Horimex cars, s.r.o. 

Ostrava, CarTec Group, s.r.o. 

Plzeň, invelt s.r.o. 

Praha, CarTec Praha s.r.o. 

Praha, Bychl spol. s r.o 

Praha, Invelt, s.r.o. 

Praha , Renocar, a.s. 

Praha, STRATOS AUTO spol. 
 

Ústí n. L., AUTO GRÁL s.r.o. 

Zlín, Synot Auto a.s.  

Vysoké Mýto, Horimex cars s.r.o. 
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3.3. Základní údaje CarTec Group, s.r.o. 
 
 

Datum vzniku: 22.7.202 

Obchodní firma: CarTec Group, s.r.o. 

Sídlo:    Ostrava 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

 

3.4. Profil společnosti  
 

Společnost CarTec Group, s.r.o. je autorizovaným partnerem značky BMW a zabývá 

se dealerskou a servisní činností. Sídlo společnosti je v Ostravě, kde na ploše více než 2300m2 

nabízí celou modelovou řadu nových i použitých automobilů značky BMW. Společnost 

poskytuje záruční i pozáruční servis, prodej náhradních dílů a příslušenství, dále také nabízí 

nové motocykly značky BMW a life-stylový obchod s oblečením a doplňky. K uspokojení i 

těch nejnáročnějších klientů slouží další doprovodné služby, jako např. zapůjčení náhradního 

vozu po dobu provádění servisu, přihlášení nového vozidla, provedení STK, výkup použitých 

vozů na protiúčet, nebo přistavení opraveného vozu klientovi na místo, které si sám určí. 

Společnost CarTec Group, s.r.o. se, i přes vzrůstající objem práce, snaží udržet a 

poskytovat nadstandardní péči a služby na vysoké úrovni s individuálním přístupem a řešením 

pro všechny své zákazníky. 

Motto 

Zaměstnanci pracují v souladu se zásadou: 

„Proveď vše bezchybně napoprvé k maximální spokojenosti zákazníka.“  

(Informace o společnosti [online]. 2013 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 

http://www.bmwcartec.cz/o-spolecnosti.html) 

 

3.5. Historie 
 

Založení společnosti CarTec Group, s.r.o. se datuje k roku 2002 a od poloviny roku 

2003 zastupuje značku BMW v Ostravě. Rozšíření se firma dočkala v roce 2009, kdy byla 
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otevřena dceřiná společnost v Liberci pod názvem CarTec Liberec, s.r.o. a v září 2012 

rozšířila své působení také do Prahy, kde převzala dealerství AUTO BASE, s.r.o., jež se 

přejmenovalo k 1.1.2013 na CarTec Praha, s.r.o. 

 

3.6. Nabídka produktů a služeb společnosti 
 

Společnost CarTec Group, s.r.o. nabízí svým klientům: 

-       autorizovaný prodej nových vozů BMW a vozů BMW Premium Selection, 

-       autorizovaný prodej motocyklů BMW Motorrad, 

-       záruční i pozáruční servis vozů BMW, 

-       záruční i pozáruční servis motocyklů BMW Motorrad, 

-       obchod s oblečením a doplňky BMW Boutique,  

-       prodej náhradních dílů, 

-       poskytování financování BMW Financial Services, přihlášení či pojištění  

        vozidla, 

-       zapůjčení náhradních vozů, střešních nosičů a dalších transportních komponentů, 

-       provádění STK, 

-       pronájem a příprava vozů na svatební účely. 

 

Poskytování pojištění 

CarTec Group, s.r.o. je smluvním partnerem a servisem pojišťoven Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s. a UNIQUA 

pojišťovna, a.s. Klientům společnost poskytuje komplexní řešení pojistných událostí včetně 

prohlídky automobilu či motocyklu, zapůjčení náhradních vozidel bez odečtu pevných 

nákladů.  

 

3.7. Certifikace, inovace a ocenění 
 
Certifikace 

Mezi získané certifikáty společnosti CarTec Group, s.r.o. patří certifikát 

 ISO 9001:2008, který získala v roce 2004, a každý rok je prováděna certifikace společností 

SGS poskytující nezávislé služby v oblasti inspekce, ověřování, testování a certifikací, a to 

kdekoli na světě. 
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Inovace 

Snahou společnosti je udržení služeb na špičkové úrovni, proto se společnost snaží 

udržet veškeré služby na špičkové úrovni a neustále je inovuje a vylepšuje.  

BMW AG vybrala v roce 2007 právě společnost CarTec Group, s.r.o. jako pilotního 

dealera v České republice pro zavedení softwaru Navision Incadea, ve kterém vede databázi 

zákazníků, vozidel, servisních objednávek, objednávky na sklad a zpracovávají se zde také 

data do účetnictví. 

Prvenství mezi dealery v ČR společnosti CarTec Group, s.r.o. také náleží v zavedení 

plně dvousměnného provozu, což se odehrálo v roce 2009. 

 

Ocenění 

V roce 2011 společnost CarTec Group, s.r.o získala cenu BMW TOP SERVICE 

AWARD. 
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4. Analýza současného stavu vzdělávání zaměstnanců 
 
 

Čtvrtá kapitola mé diplomové práce se týká samotné analýzy současného stavu 

vzdělávání zaměstnanců ve společnosti CarTec Group, s.r.o. Vzhledem k povaze předmětu 

podnikání zvolené společnosti mohu říci, že lidský kapitál zde hraje velmi důležitou roli, 

jelikož převážná část zaměstnanců vstupuje do každodenního kontaktu se zákazníky, kteří 

jsou zvyklí u takto prémiové značky na vysoký standard, profesionální a individuální přístup 

ze strany personálu, což je někdy mnohdy velmi náročné a tento přístup klade vysoké 

požadavky na každého zaměstnance.  

 

Můžeme začít u manažerů prodeje nových vozů, použitých vozů a motocyklů, u 

kterých je především dbáno na profesionální přístup a vzhled, výborné prezentační dovednosti 

k získání pozornosti klienta, výborné komunikační schopnosti a vyjednávací schopnosti, 

umění naslouchat a vypozorovat potřebu a požadavky klienta, také musí zvládat argumentaci 

apod.  

Stejně tak profesionálně musí působit zaměstnankyně na recepci, které klient 

zaregistruje, jakmile vstoupí do budovy, což na něho utváří první dojem, který musí být vždy 

pozitivní. Na recepci je kladen důraz na příjemné a vstřícné vystupování, což se také týká 

představení společnosti do telefonu. 

 

Mezi základní potřebu ve vzdělávání všech zaměstnanců patří jazyková vybavenost, 

jelikož firmu zaštiťuje mezinárodní společnost. Mnoho zákazníků a partnerů patří mezi 

cizince, a proto je důležité, aby nevznikal problém v komunikaci.  

S ohledem na servis by bylo vhodné také vytyčit oblast specifické slovní zásoby, 

týkající se servisního objednávání, které se řeší v cizím jazyce velmi často. 

 

Společnost CarTec Group, s.r.o. nemá propracovaný systém vzdělávání, mimo 

zákonná školení, např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, a školení 

technická a produktová, daná centrálou BMW Group, neinvestuje společnost žádné 

prostředky do rozvoje svých zaměstnanců. 
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4.1. Identifikace potřeby vzdělávání a definování cílů 
vzdělávání 

 
 
 

Analýza potřeb a definování cílů vzdělávání je první fází celého procesu vzdělávání. 

V této části čtvrté kapitoly potřebuji shromáždit veškeré informace o současném stavu v 

organizaci, provedu analýzu stavu vzdělávání v organizaci, analyzuji potřebu vzdělávání 

zaměstnanců, definuji cíle společnosti v oblasti vzdělávání. 

 

4.1.1. Analýza vzdělávacích potřeb 
 

Analýza vzdělávacích potřeb je prvním krokem vzdělávacího procesu a jeho 

samotného cyklu. Analyzuji celou organizaci, dále konkrétní pracovní místo a nakonec 

každého jednotlivce. 

 

Organizační analýza 
 
Informace pro zpracování organizační analýzy čerpám především z organizační 

struktury společnosti CarTec Group, s.r.o., interních údajů poskytnutých vedením společnosti 

a ve spolupráci s paní Lindou Kučerovou, která má na starosti personální dokumentaci a 

evidenci, dále vycházím z předmětu podnikání dané společnosti. 

 

Mezi hlavní cíle společnosti CarTec Group, s.r.o. patří neustálé zdokonalování 

komunikace se zákazníkem. Četné kontroly, prováděné centrálou BMW, se zaměřují na 

prvotní kontakt s klientem na recepci, sledování telefonických hovorů, poskytování přesných 

informací, správné objednávání na servis, starost o klienta, pokud čeká na vozidlo, včasnou 

komunikaci, spokojenost zákazníka s nabídkou vozidel a poskytnutí informací o těchto 

vozech apod. V zájmu managementu společnosti je perfektní zvládání těchto každodenních 

úkonů, aby nedocházelo ke špatným výsledkům testování, jejichž důsledek se pak také 

promítá do vyplácených provizí. 

 

Mezi zaměstnance společnosti CarTec Group, s.r.o. patří prodejci, technici, účetní, 

marketéři, recepční a skladníci.  

Celkový počet prodejců na pobočce v Ostravě se dělí na prodejce nových osobních 

vozů, v současné době tuto funkci zastávají čtyři manažeři prodeje nových vozů a ti mají 
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k dispozici administrativní podporu v podobě jedné asistentky prodeje nových vozů. Dále se 

mezi prodejce řadí jeden manažer prodeje použitých vozů, tzv. oddělení Premium Selection, a 

ten má k dispozici asistentku prodeje použitých vozů. Mezi poslední prodejce se řadí jeden 

manažer prodeje motocyklů a asistentka prodeje lifestyle, která má na starosti oddělení 

s oblečením a doplňky značky BMW. Servisní oddělení se skládá ze čtyř servisních 

konzultantů, neboli techniků. Dále firma zaměstnává jednu účetní, jednu manažerku prodeje a 

marketingu, na recepci jsou dvě zaměstnankyně a nakonec na skladě jsou zaměstnáni tři 

pracovníci, kteří mají na starosti skladovací a také prodejní činnost. 

Všechna tato oddělení mají své vedoucí pracovníky. 

 

Pracovní doba ve společnosti probíhá za dvousměnného provozu. Pobočka v Ostravě 

má otevřeno od 6:30 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Toto časové rozpětí 

je určeno dobou aktivního příjmu na servis. Směny zaměstnanců se ovšem prolínají během 

celého dne. 

 

Dosavadní vzdělávací činnost společnosti CarTec Group, s.r.o. se zaměřuje především 

na zákonná školení a školící semináře zadávané centrálou BMW Group, které se týkají pouze 

zaměstnanců ze skladu, kdy je potřeba znát nové náhradní díly a systém evidence, a také se 

vztahují na techniky, mechaniky, mistry dílny a jedná se o technické záležitosti související 

s inovacemi v technologiích, evidenci a plánování v informačním systému. Dále jsou 

zajišťována produktová školení určená pro prodejce nových vozů. 

 

Analýza práce  

Analýza práce se týká údajů jednotlivých pracovních míst a činností, a při této analýze 

vycházím z popisů a specifikací pracovních míst. V tomto případě využívám informace 

především z personálních evidencí a zaměřuji se na požadavky, jež jsou shodné pro všechny 

analyzované pracovní pozice. 

 

Nejpočetnější zastoupení zaměstnanců ve společnosti CarTec Group, s.r.o. je na pozici 

prodejce. Po prostudování popisů pracovních funkcí jednotlivých prodejců mohu říci, že je 

zde kladen důraz na výborné komunikační dovednosti, jelikož prodejci nesou odpovědnost za 

zjišťování požadavků a přání zákazníků, za vedení informací o zákaznících, provádění 

zkušebních jízd s nabízenými vozidly, poskytování informací a zodpovídání dotazů 

zákazníkům, za aktivní nabízení vozidel, zjišťování dojmů a pocitů zákazníků, přijímaní 
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reklamací, zjišťování spokojenosti apod. Dále z této pozice vyplývá potřeba obchodních 

dovedností a produktové znalosti. 

 

Zaměstnanci skladu přicházejí do kontaktu s klienty také velice často, jelikož jsou 

zodpovědní za sdělování informací zákazníkům o požadovaných dílech, vyhledávání cen dílů 

a sdělování těchto cen zákazníkům, zpracování písemné nabídky na díly, vyzvání zákazníka 

k převzetí dodaných dílů dodavatelem, znalost argumentace proč nakupovat originální díly 

BMW apod. Dále tito zaměstnanci musí ovládat produktové znalosti. 

 

Mezi další pracovní pozice patří pozice recepční a zároveň také asistentky servisu a 

asistentky účetní. Tyto tři pracovní pozice vyžadují výborné komunikační dovednosti a 

efektivní telefonickou komunikaci, jelikož jsou vizitkou oddělení recepce. Tyto 

zaměstnankyně jsou zodpovědné především za péči o návštěvy společnosti, komunikaci se 

zákazníky a zjišťování informací, předávání informací zákazníkům, obsluhu telefonních linek 

společnosti, vítání zákazníků při příchodu a jejich přiřazování na správné oddělení popřípadě 

ke správné osobě, vystavování smluv o nájmu dopravního prostředku zákazníkům, přijímání 

plateb od zákazníků, zabezpečení občerstvení pro zákazníky apod. 

 

Pozice servisního konzultanta také vyžaduje výborné komunikační dovednosti a 

schopnost efektivního naslouchání klientům, jelikož nese odpovědnost za předávání informací 

zákazníkům, seznamování zákazníka se záručními a servisními lhůtami, účast u předávání 

vozu zákazníkovi po servisu, zjišťování spokojenosti zákazníka po 4 týdnech od předání 

vozidla, vyřizování reklamací a dohodu termínu odstranění závady, za stanovení rozsahu 

servisu, cen servisních zákazech, dohodnutí termínu a způsobu předání vozidla zákazníkovi, 

vystavování objednávek v souladu s požadavky zákazníků, zapůjčování náhradních vozů, 

projednávání se zákazníky zpoždění termínu nebo navýšení zakázky atd. 

 

Shodné požadavky na pozicích asistentek spatřuji v přátelském uvítání a představení 

se zákazníkovi, zjišťování požadavků a přání zákazníků, poskytování informací zákazníkům a 

zodpovídání jejich dotazů, v odpovědnosti za zabezpečování občerstvení pro zákazníky a 

návštěvy společnosti, dohodnutí termínu návštěvy zákazníka. 
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Mezi další shodné požadavky kladené na všechny pracovní pozice patří základní 

znalost německého, popř. anglického jazyka, slušnost, zdvořilost, loajalita ke společnosti, 

spolehlivost, flexibilita, svědomitost, komunikativnost, pečlivost a technické myšlení. 

 

 

Prodejci vedoucí prodeje 
  prodejce nových vozů 1 
  prodejce nových vozů 2 
  prodejce nových vozů 3 
  prodejce nových vozů 4 
  prodejce použitých vozů 
  prodejce motocyklů 

Celkem prodejců 7 
Sklad vedoucí skladu 
  skladník 1 
  skladník 2 
  skladník 3 

Celkem skladníků 4 
Recepce vedoucí recepce 
  recepční 1 
  recepční 2 

Celkem recepčních 3 
Servis vedoucí servisu 
  technik 1 
  technik 2 
  technik 3 
  technik 4 

Celkem techniků 5 
Asistentky a účetní asistentka prodeje nových vozů 
  asistentka prodeje použitých 

vozů 
  asistentka prodeje lifestyle 
  asistentka marketingu a prodeje 
  účetní 

Celkem  5 
Suma 24 

Tab. 4.1: Počet zaměstnanců dle pracovní pozice 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Všechny pracovní pozice mají společného jmenovatele, a to komunikační dovednosti, 

jazykovou vybavenost, efektivní naslouchání klientům a analyzování jejich požadavků. 
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Analýza zaměstnanců 

Analýzu na úrovni jednotlivých zaměstnanců provedu z údajů o vzdělání a kvalifikaci 

zaměstnanců, z hodnocení zaměstnanců jejich vedoucími pracovníky, ze záznamů o 

pohovorech se zaměstnanci, dále zjišťuji jakých školení a kurzů se zaměstnanci účastnili 

apod.  

 

Analyzuji-li manažery prodeje, zjistím, že jsou to muži ve věkové kategorii 25 - 55 let 

a pracují ve společnosti CarTec Group s.r.o. v průměru čtyři roky. Pokud se zaměřím na 

dosažené vzdělání manažerů prodeje, můžu říci, že ze sedmi zaměstnanců dosáhli 

vysokoškolského vzdělání pouze dva zaměstnanci, zbylí zaměstnanci mají středoškolské 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

Manažeři prodeje se účastní školení organizovaných centrálou BMW Group, která se 

uskutečňují převážně v Praze a zaměřují se na produkt BMW, tzn. automobily a motocykly. 

Tato školení nemají pravidelný charakter. Většinou se uskutečňují jedenkrát do roka, 

v závislosti na období uvádění nových řad vozidel a motocyklů. 

Nedostatky manažerů prodeje ve společnosti CarTec Group, s.r.o. spatřuji v pasivním 

přístupu k novým klientům. Tento přístup plyne z primárního zájmu poskytovat péči 

stávajícím klientům a neochota navazovat nové složitější obchodní příležitosti. Mezi další 

nedostatky patří komunikační dovednosti, což se projevuje v užívání neprofesionálních 

výrazů, špatné využívání řeči těla apod. Manažeři prodeje se také vyhýbají konverzaci v cizím 

jazyce, což přikládám nejistotě znalosti jazyka. 

 

Prodejci Pracovní pozice věk vzdělání počet let v CarTec Group, s.r.o. 
vedoucí prodeje 47 SŠ 5 
prodejce nových vozů 1 35 VŠ 6 
prodejce nových vozů 2 55 SŠ 1 
prodejce nových vozů 3 25 VŠ 2 
prodejce nových vozů 4 33 SŠ 2 
prodejce použitých vozů 25 SŠ 10 
prodejce motocyklů 43 SŠ 2 

Průměr   37,57   4 
Tab. 4.2: Přehled údajů o manažerech prodeje 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 
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Mezi servisními konzultanty dosáhl jeden vysokoškolského vzdělání, ostatní mají 

středoškolské vzdělání s maturitou. Servisními konzultanty jsou muži ve věkové kategorii 36 - 

39 let a pracují ve společnosti v průměru 5 let. 

Servisní konzultanti se taktéž účastní školení zaštiťovaných BMW Group. Školení se 

zaměřuje především na technické záležitosti související s četnými inovacemi v technologiích 

a také se změnami zadávání dat do systému, zpracování a evidence objednávek apod. Tato 

školení se na rozdíl od manažerů prodeje konají velice často, v průměru 8krát ročně, a účastní 

se ho buďto všichni technici, pokud se školení koná v prostorách společnosti CarTec Group, 

s.r.o., nebo individuálně, pokud je místo školení v jiné lokalitě, např. v Praze. 

Mezi nedostatky servisních konzultantů patří slabší argumentace při konfrontaci se 

zákazníkem v případě nespokojenosti se servisním zásahem, pasivní přístup ke klientům 

z důvodu vysokého pracovního vytížení, nízké využívání cizích jazyků (v cizím jazyce 

aktivně komunikuje pouze jeden servisní konzultant) a celkově špatné komunikační 

dovednosti.  

 

Servis Pracovní pozice věk vzdělání počet let v CarTec Group, s.r.o. 
vedoucí servisu 39 SŠ 7 
technik 1 37 VŠ 4 
technik 2 39 SŠ 8 
technik 3 37 SŠ 7 
technik 4 36 SŠ 1 

Průměr   37,6   5,4 
Tab. 4.3: Přehled údajů o servisních konzultantech 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Recepci zastupují tři ženy ve věku 24 – 26 let. Všechny tři zaměstnankyně jsou 

vysokoškolsky vzdělány a studium ukončily titulem bakalář. V průměru pracují ve 

společnosti jeden rok. Tyto zaměstnankyně dosud neabsolvovaly žádný školící program. 

Recepční nemají v plánu během roku žádný vzdělávací program organizovaný 

centrálou BMW, přičemž je právě na recepci kladen velký důraz na komunikační a 

prezentační dovednosti. 

Nedostatky recepčních spatřuji v neefektivním vedení telefonního hovoru, kdy 

zaměstnankyně nezískávají dostatek možných informací,  v neznalosti řešení složitých a 

konfliktních situacích a také se recepční vyhýbají konverzaci v cizím jazyce. 
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Recepce Pracovní pozice věk vzdělání počet let v CarTec Group, s.r.o. 
vedoucí recepce 26 VŠ 1 
recepční 1 25 VŠ 1 
recepční 2 24 VŠ 2 

Průměr   25   1,33 
Tab. 4.4: Přehled údajů o recepčních 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Sklad zastupují muži ve věku 25 – 33 let, průměrná doba jejich působení ve firmě je 5 

let. Tito zaměstnanci dosáhli středoškolského vzdělání s maturitou a procházejí intenzívním 

školícím programem zaštiťovaným společností BMW Group v průměru 6krát ročně a účastní 

se ho individuálně především v Praze.  

Skladníci přicházejí do kontaktu s klienty při objednávání, vyzvedávání a reklamaci 

náhradních dílů, podle mého názoru by měli z efektivit komunikaci s klientem a 

řešení obtížných situací, vyplývajících např. ze zpožděné dodávky zboží. 

 

Sklad Pracovní pozice věk vzdělání počet let v CarTec Group, s.r.o. 
vedoucí skladu 32 SŠ 3 
skladník 1 25 SŠ 5 
skladník 2 31 SŠ 7 
skladník 3 33 SŠ 6 

Průměr   30,25   5,25 
Tab. 4.5: Přehled údajů o skladnících 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

Mezi čistě ženské pozice patří ve společnosti pozice asistentky, účetní a manažerky 

marketingu a prodeje. Tyto ženy zastupují věkovou kategorii 25 - 42 let a mají jak 

středoškolské tak vysokoškolské vzdělání. Tyto ženy působí ve společnosti v průměru dva 

roky. (Z ženských pracovních pozic jsem již vyčlenila zaměstnankyně recepce, které jsem 

analyzovala výše.) 

BMW Group nezahrnuje tyto pracovní pozice mezi svá organizovaná školení. 

Ačkoli se jedná o asistentky jednotlivých oddělení, přicházejí do aktivního kontaktu se 

zákazníkem, což také vyžaduje komunikační dovednosti, které je vhodné z efektivit. 
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Asistentky 
a účetní 

Pracovní pozice věk vzdělání počet let v CarTec Group, 
s.r.o. 

asistentka prodeje nových 
vozů 

28 SŠ 1 

asistentka prodeje použitých 
vozů 

25 VŠ 5 

asistentka prodeje lifestyl 29 SŠ 2 
asistentka marketingu a 
prodeje 

30 SŠ 3 

účetní 42 SŠ 2 
Průměr   30,8   2,6 

Tab. 4.6: Přehled údajů o asistentkách a účetní 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pomocí analýzy struktury pracovníků jsem zjistila, že společnost CarTec Group, s.r.o. 

zaměstnává velmi mladý kolektiv zaměstnanců s převážně středoškolským vzděláním, které je 

zastoupeno v poměru k vysokoškolskému vzdělání 17:7. 

 

Vzdělanostní struktura

71%

29%

Středoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání

 
Graf 4.1: Znázornění poměru vysokoškolského a středoškolského vzdělání 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Průměrný věk mužů ve společnosti dosahuje 35,75let a u žen čítá 28,63let. Z těchto 

parametrů mohu soudit, že společnost dává přednost mladým lidem, u nichž může dále využít 

jejich rozvoj. Jako pozitivní faktor vidím možnost uplatnění mladých vystudovaných lidí bez 

praxe, kterým společnost dává šanci uspět na trhu práce. 
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Z následujícího grafu můžeme vidět, že ve společnosti CarTec Group, s.r.o. pracuje 

67% mužů a 33% žen. Tento údaj naznačuje, že vedení společnosti neupřednostňuje 

zaměstnávání určitého pohlaví, ale také můžeme říci, že jsou zaměstnankyně obsazovány na 

typicky ženské pozice jakou je pozice asistentky. 

 

Poměr mužů a žen

67%

33%

Muži

ženy

 
Graf 4.2: Poměr mužů a žen ve společnosti CarTec Group, s.r.o. 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních podkladů 

 

4.1.2. Definování cílů vzdělávání 
 
 

Vzhledem k provedené analýze vzdělávacích potřeb můžeme definovat následující cíle 

vzdělávání.  

Mezi hlavní cíle u všech zaměstnanců mohu zařadit zvýšení efektivnosti komunikace 

se zákazníky ať už v souladu s asertivitou, nebo lepším zvládáním komunikace po telefonu, 

tak i zlepšením aktivního naslouchání pro přesnou identifikaci zákazníkovy potřeby. 

Další mezeru ve vzdělávání spatřuji v jazykové vybavenosti zaměstnanců. Dle mého 

názoru je ve společnosti, kterou zaštiťuje mezinárodní prémiová značka, důležitá komunikace 

v cizím jazyce na reprezentativní úrovni. Mezi stěžejní jazyky vymezuji anglický a německý 

jazyk. Německý jazyk volím, jelikož BMW je mezinárodní firmou sídlící v Německu a 

úředním jazykem je němčina. Anglický jazyk vybírám z důvodu četnosti využívání 

zahraničních klientů. 

V poslední řadě bych se ráda zaměřila na prodejní tým, ve kterém bych zlepšila 

aktivnější přístup ke klientům a po prodejní péči a celkově obchodní dovednosti. Společnost 
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je závislá na počtu prodaných nových vozů a musí splňovat limity dané BMW, které ne vždy 

dodržují. 

 

Cílovou skupinu tohoto vzdělávacího procesu budou tvořit v první řadě 

zaměstnankyně recepce, které zatím se školením nemají žádné zkušenosti a určitě by pro ně 

mělo velký význam. Dále by se ho účastnily manažeři prodeje, zaměstnanci skladu, technici a 

asistentky, tito vyjmenovaní zaměstnanci přicházejí do každodenního kontaktu se zákazníky, 

a proto je vytyčené vzdělávání i pro ně velmi důležité. Vedoucím pozicím bych toto 

vzdělávání doporučila, ale primárně je do něho nezařazuji. Účast na programu bude na jejich 

zvážení - toto rozhodnutí se týká vedoucího prodeje a vedoucího servisu.  

 

Pokud přistoupí management společnosti CarTec Group, s.r.o. k takto zaměřenému 

procesu vzdělávání, výsledky si mimo jiné může prověřit z každoroční kontroly 

prostřednictvím mystery shopping prováděné centrálou BMW, které má k dispozici vedoucí 

servisu. Jedná se o interní údaje. 

 

4.2. Plánování vzdělávacího programu a určení nákladů 
 

Ve fázi plánování vzdělávacího programu specifikuji a vymezuji zaměření vzdělávání, 

dále upravuji počet zaměstnanců, kteří se školení zúčastní, vyberu metody určené ke školení a 

časově navrhnu celý vzdělávací program.  

 

Podrobněji zodpovím následující body plánování vzdělávacího programu:  

• Obsah vzdělávání. 

• Účastníci vzdělávání. 

• Metody vzdělávání. 

• Zprostředkovatel vzdělávání. 

• Časové vymezení vzdělávání. 

• Místo vzdělávání. 

• Náklady vzdělávání. 

• Hodnocení vzdělávání. 
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4.2.1.  Obsah vzdělávání 
 
 

Na základě analýzy pracovních míst a činností určím obsah vzdělávání. Z analýzy 

vzdělávacích potřeb jsem zjistila, že se ve společnosti CarTec Group, s.r.o. nachází mezera 

především v jazykových dovednostech a dále je zapotřebí zvýšit efektivnost komunikačních 

dovedností.  

K těmto závěrům jsem došla po prostudování interních dat, kdy jsem se zaměřila na 

realizované hodnocení zaměstnanců pomocí metody mystery shopping, prováděné centrálou 

BMW. Nedostatky v komunikaci a v aktivním přístupu zaměstnanců ke klientům byly častým 

důvodem nízkého procentuálního ohodnocení pobočky. 

Zjišťuji, že tato mezera ve vzdělávání je různorodá a bude zapotřebí využít hned 

několika vzdělávacích kurzů. Tyto vzdělávací kurzy si následně rozčlením a podrobněji 

rozpracuji tak, aby bylo zřejmé, co vše budou zahrnovat. 

 

Jazykové kurzy 

Obsah jazykových kurzů bude vycházet z předmětu podnikání společnosti CarTec 

Group, s.r.o., tzn. že se témata vyučovacích hodin a slovní zásoba  zaměří na automobilový 

průmysl, oslovování klientů apod. Hodiny jazykových kurzů budou probíhat 4x do týdne 

v místě pracoviště, kdy využijeme zasedací místnost ve společnosti, kde je dostatek místa jak 

pro zaměstnance, tak také pro lektora s pomůckami. Tato jazyková školení proběhnou během 

pracovní doby a to od 10:30 do 12:00hod, kdy společnost vykazuje nejnižší návštěvnost 

klientů a zaměstnanci se během týdne vystřídají tak, aby nebyl ovlivněn chod společnosti. 

Jazykové kurzy se zaměří na dva světové jazyky. Anglický jazyk ovládají na různé 

úrovni všichni zaměstnanci, tudíž je výhodné s ním dále pracovat a prohlubovat jejich 

znalosti. Tento přístup bude více efektivní, nežli začínat s novým jazykem, u kterého se 

efektivita projeví až po delším čase. Vedení společnosti CarTec Group, s.r.o. by ovšem také 

uvítalo znalost německého jazyka u svých zaměstnanců, jelikož firma BMW má sídlo a 

výrobní linku v Německu. Proto budou probíhat v organizaci 1x týdně kurzy německého 

jazyka. 

Zaměstnanci společnosti k jazykovým kurzům mohou přistupovat dobrovolně a každý 

si může zvolit, na který kurz bude docházet. Kapacita každého kurzu bude maximálně 6 

účastníků a bude probíhat po dobu dvou vyučovacích hodin, což představuje 90 minut. 

Lektoři těchto kurzů budou evidovat docházku zaměstnanců, aby mělo vedení společnosti 
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přehled o tom, kdo tyto kurzy navštěvuje a jak často, dále se bude efektivita těchto kurzů 

ověřovat zkouškami, které budou mít podobu písemného testu, poslechu a konverzace 

s lektorem a budou probíhat 2x do roka. 

 

Anglické i německé jazykové kurzy se zaměří především na komunikační a 

prezentační dovednosti, dále se bude pracovat s odbornými výrazy zohledňujícími 

automobilový průmysl a základy obchodní angličtiny či němčiny. 

 

Komunikační dovednosti 

Kurzy komunikačních dovedností jsou velice důležité pro společnost CarTec Group, 

s.r.o., jelikož jsou zaměstnanci vystaveni každodennímu kontaktu s klienty, kdy s nimi musí 

řešit nejen ty příjemné záležitosti jako jsou například nákup nového vozu, nebo předváděcí 

jízdy, ale také jsou zde méně příjemné činnosti, jako čekací doba na opravu svého vozu, náhlé 

řešení závady na klientově vozidle, nedodání náhradního dílů včas, reklamace apod. 

Každý zaměstnanec musí po celou svou pracovní dobu působit profesionálně a nesmí 

se nechat rozhodit klientem. Společnost navštěvují klienti, kteří vyžadují nadstandardní 

přístup a zaměstnanci se jim musí umět přizpůsobit. 

 

Kurzy budou probíhat čtyřikrát do roka a zaměří se vždy na jedno, maximálně dvě 

specifické téma. Mezi témata patří efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivita, 

vyjednávání a argumentace, týmová spolupráce apod. Dle potřeby se kurzy buďto uskuteční 

v budově společnosti CarTec Group, s.r.o. nebo externě dle vybrané vzdělávací agentury. 

Každý kurz se bude skládat z teoretické části, v níž lektor objasní dané téma, a 

následné praktické části, v ní si interaktivní formou každý zaměstnanec vyzkouší např. 

pomocí případové studie, nebo hraní rolí apod. jak toto téma zvládl a zda ho dokáže aplikovat 

do svého pracovního procesu. Lektoři pomocí těchto praktik vyhodnotí každého zaměstnance 

a napíší hodnocení, což bude zpětná vazba pro společnost. Tyto kurzy budou probíhat 

v pracovní době a kapacita kurzu bude maximálně 12 osob. 
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Obr. 4.1: Zaměření kurzu komunikačních dovedností 

Pramen: vlastní zpracování 

 

4.2.2. Účastníci vzdělávání 
 

Vzdělávací proces společnosti CarTec Group, s.r.o. je určen pro valnou většinu 

zaměstnanců. Z tohoto vzdělávacího procesu vyčleňuji pouze zaměstnance dílny a účetní 

oddělení. Tito zaměstnanci nepřicházejí do kontaktu se zákazníky, což představuje důvod této 

eliminace. 

Cílová skupina vzdělávacího procesu tedy obsahuje prodejce, asistentky, techniky, a 

recepční. Tuto skupinu tvoří celkově 24 zaměstnanců. 

Osoba zodpovědná za celou organizaci vzdělávání bude asistentka marketingu a 

prodeje, do jejíž pracovní náplně spadá také personální agenda.  

Komunikační 
dovednosti 

 
Zvládání konfliktů 

 
Vyjednávání a 
argumentace 

 
Týmová spolupráce 

Efektivní 
komunikace 

 a umění naslouchat 

 
Asertivita 
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Účastníci vzdělávacího programu 
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počet osob 7 4 5 3 5 24 
Tab. 4.7: Přehled zaměstnanců podléhajících vzdělávacímu programu 

Pramen: vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

4.2.3. Metody vzdělávání 
 

Metody vzdělávání si společnost volí podle svých potřeb a finančních prostředků. 

V teoretické části jsem vytyčila dvě oblasti metod vzdělávání, a to metody on the job a 

metody off the job. Vzhledem k potřebám a možnostem společnosti CarTec Group, s.r.o. jsem 

zvolila především metody off the job. Jazyková školení proběhnou metodou on the job. 

 

Během vzdělávacího procesu je vhodné zkombinovat více metod vzdělávání najednou, 

aby se zvýšila jejich efektivita. V případě kurzu asertivity a také efektivní komunikace a 

umění naslouchat volím mezi metodami interaktivní prezentaci a simulaci. Dále v kurzu 

vyjednávání a argumentace doporučuji uplatnit metody případové studie, využití video 

ukázky a simulace. 

Jazykové kurzy budou zajišťovány metodou interaktivních prezentací, rozhovorů a 

konzultací. 

 

Kurzy Metody 
Jazykové  interaktivní prezentace, rozhovory, 

konzultace. 
Komunikační interaktivní prezentace 

simulace 
případová studie 
videoukázka 

Tab. 4.8: Použité metody  

Pramen: vlastní zpracování 
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4.2.4.  Zprostředkovatel vzdělávání 
 
 

Důležitou částí vzdělávacího procesu je výběr školící agentury, která společnosti 

CarTec Group, s.r.o. zajistí školení. V následující části diplomové práce dám managementu 

společnosti k dispozici několik variant školících agentur, kdy u každé analyzuji jejich nabídky 

s ohledem na cenu a kvalitu. 

 

Jazykové kurzy 

 První doporučovanou společností je společnost SPEAK WITH ME s.r.o. poskytující 

jazykové kurzy všech úrovní studia. Tyto kurzy jsou zaměřeny na zlepšení konverzačních 

dovedností. Společnost zaměstnává jak české lektory, tak také rodilé mluvčí.  

 Mezi referenční projekty společnosti SPEAK WITH ME s.r.o. patří ČEZ Energetické 

služby s.r.o., Sareza s.r.o., Nestlé Česko s.r.o., IKEA Česká republika s.r.o., Z+M Servis  

s.r.o., Rádio Čas s.r.o. apod. 

 

Mezi další oslovené společnosti patří Pygmalion s.r.o. Společnost nabízí individuální 

i skupinové jazykové kurzy pro firmy i veřejnost. V roce 2011 se společnost stala oficiální 

partnerskou institucí Cambridge Centra, studenti tak mohou vykonávat cambridgeské 

zkoušky. 

Referenčními projekty společnosti Pygmalion s.r.o. jsou Tieto Czech s.r.o., 

WALMARK a.s., Komerční banka a.s., LÁZNĚ DARKOV, a.s., OKD, Doprava, a.s. atd. 

 

Poslední oslovenou jazykovou školou je Cloverleaf, spol. s r.o. Tato společnost 

pořádá kurzy pro veřejnost a pro firmy. Společnost Cloverleaf, spol. s r.o. poskytuje také 

přípravu na mezinárodní cambridgeské zkoušky.  

Mezi referenční projekty se řadí ArcelorMittal Ostrava s.r.o., ČEZ, a.s.,  NH – 

TRANS, SE, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. apod. 

 

Komunikační dovednosti: 

 

První doporučovanou společností je DEVELOR Czech, s.r.o., která nabízí komplexní 

tréninková řešení v oblastech manažerského vzdělávání a je mezinárodní firmou na 

vzdělávacím a poradenském trhu. DEVELOR síť sahá až do Bulharska, Chorvatska, 
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Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ukrajiny, Finska, 

Ruska, Švýcarska a Indie. 

Mezi referenční projekty patří T Mobile Czech Republic a.s., Coca-Cola Česká 

Republika, s.r.o., Mary Kay Czech Republic, s.r.o., Avon. cz, BILLA, spol. s r.o., Tesco 

Stores ČR, a.s., ČEZ, a.s.  apod. 

Tato společnost na základě požadavků, které jsem jim zadala, navrhla témata školení 

s názvem asertivní komunikace, zvládání námitek a vyjednávání se zákazníkem a dále 

předložila variantu rozšířenou pro prodejce a servisní poradce. 

 

Tréninkový program asertivního jednání obsahuje: 

• způsob efektivní komunikace, 

• asertivitu, 

• zvládání argumentace a námitek. 

  

Rozšíření vzdělávacího programu pro prodejce a servisní poradce spočívá v: 

• analýze potřeb zákazníka, 

• zvládání námitek, 

• vyjednávání o ceně, 

• v poprodejní péči. 

 

Aplikační worshop společnost DEVELOR Czech, s.r.o doporučuje z hlediska praxe. 

Mnozí zaměstnanci si po školení chtějí ověřit své nově nabyté dovednosti, ale bohužel se jim 

to nemusí podařit a tudíž ztrácejí motivaci k inovaci. Z těchto důvodů školící agentura 

poskytuje aplikační workshop, v němž účastníci školení diskutují s trenérem problematické 

situace. Tento workshop se doporučuje vykonat po 1 až 2 měsících po prvním školení. 

 

Dále jsem oslovila ostravskou společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, 

a.s. zaměřující se na pořádání kurzů orientovaných na osobnostní vzdělávání. Společnost má 

sídlo v Ostravě a výrazně se podílí na zvyšování vzdělanosti nejen v Moravskoslezském kraji, 

ale v celé republice, což lze doložit takřka 10tis. zrealizovanými školicími dny v roce 2010. 

Do svého klientského portfolia lze zařadit přes 400 klientů z řad výrobních i nevýrobních 

podniků.  

Společnost realizuje také projekty v rámci grantů EU. 
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Referenčním projekty jsou například firmy ČEZ Energetické služby, s.r.o.,  Kaufland 

Česká republika, v.o.s., Město Luhačovice a Prostějov, Oresi s.r.o., RWE Zákaznické služby, 

s.r.o. apod. 

 

Tato školící agentura zpracovala program v rozsahu: 

• asertivního jednání, 

• komunikace se zákazníky, 

• komunikace v obtížných situacích, 

• telefonická komunikace. 

 

Mezi poslední oslovené společnosti patří firma EUROMAN.CZ, s.r.o. zajišťující 

soukromé vzdělávací a poradenské činnosti zaměřené především na rozvoj kvality lidských 

zdrojů a podnikatelských aktivit. Společnost se zaměřuje na školení a výcvik v oblastech 

managementu, řídících a komunikačních dovedností, personálního řízení, vytváření a řízení 

týmu, prodejních dovedností, rétoriky, motivace i celkové osobní image. 

Referenčními projekty společnosti EUROMAN.CZ jsou např. O2 Telefónica Czech 

Republic, a.s., LG Electronics, Slovnaft a.s., Kasko s.r.o. apod. 

 

Tým společnosti EUROMAN.CZ, s.r.o. navrhl vzdělávací program v rozsahu: 

• profesionální komunikace, tzv. interaktivní obchodní dovednosti, 

• profesionální komunikace se stávajícími klienty. 

 

Dále společnost doporučila kurzy asertivity, naslouchání a komunikace, typologie a 

osobnosti zákazníků a vyjednávání. 

 

4.2.5.  Časové vymezení vzdělávání 
 

Pro kurzy cizích jazyků jsem zvolila čas během pracovní doby, celkově 90 minut, což 

představuje dvě vyučovací hodiny, čtyřikrát v týdnu. Kurzy se uskuteční od 10:30 do 

12:00hod, kdy společnost vykazuje nejnižší návštěvnost klientů. Stejný způsob aplikuji u 

obou cizích jazyků, tudíž se na firmě během týdne vystřídají čtyři vyučovací hodiny. 

Jazykové kurzy budou probíhat po dobu 10 měsíců v roce a budou rozvrženy na 2 semestry 

po 5 měsících 
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Kurzy komunikačních dovedností vyžadují více času, proto budou probíhat po 

domluvě, a to čtyřikrát do roka vždy k danému tématicky zaměřenému kurzu. Tyto kurzy 

budou probíhat v pracovní době a kapacita kurzu bude maximálně 12 osob. Vedení 

společnosti vždy určí den, ve kterém bude probíhat školení a z každého oddělení odejdou dva 

až tři zaměstnanci tak, aby jejich absence nenarušila chod firmy. 

 

4.2.6.  Místo vzdělávání 
 

Místo vzdělávání cizích jazyků jsem vymezila již dříve a bude tedy probíhat v budově 

analyzované společnosti CarTec Group, s.r.o. Ve firmě můžeme využít zasedací místnost, kde 

se nachází velký stůl obklopený židlemi a také je zde prostor pro flipchart i audiovizuální 

techniku a další potřebné pomůcky. Zasedací místnost bude po dobu probíhajících lekcí 

rezervována k dispozici lektorovi, který se na danou hodinu do firmy dostaví. 

Místo vzdělávání komunikačních dovedností se může uskutečňovat ve společnosti 

CarTec Group, s.r.o., v budově agentury zajišťující  vzdělávací proces, nebo kdekoli si firma 

určí. Záleží na složitosti daného kurzu, potřebných materiálech a pomůckách a individuální 

domluvě. Vedení společnosti v současné době nechce investovat nadměrné množství 

finančních prostředků, tudíž převážná část školení proběhne v prostorách společnosti CarTec 

Group, s.r.o.  

 

4.2.7.  Náklady vzdělávání 
 

Každá oslovená vzdělávací agentura zpracovala pro společnost CarTec Group, s.r.o. 

cenovou nabídku vzdělávání v okruhu, který jsem jim vymezila.  

 

Jazykové kurzy: 

 

Jazykové agentury ve většině případů nemají přesně vymezenou cenu za jednu 

vyučovací hodinu. Cenu společnosti odvíjí dle náročnosti kurzů, nároků na lektora (rodilý 

mluvčí/český lektor), počtu zaměstnanců ve skupině, úrovně vyučovaných jazykových 

dovedností apod. 
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SPEEK WITH ME, s.r.o. 

 Na základě požadavků společnosti CarTec Group, s.r.o. vymezila společnost SPEEK 

WITH ME, s.r.o. cenu na 450Kč bez DPH za kurz. Roční náklady by tudíž byly 

72 000Kč bez DPH. 

 

Pygmalion s.r.o. 

 Společnost Pygmalion s.r.o. navrhla cenu vzdělávacího kurzu za kurz 470Kč bez 

DPH, tudíž roční náklady na jazykové kurzy by byly 76 800Kč bez DPH. 

 

 

Cloverleaf, spol. s r.o. 

 Pokud bych zvolila společnost Cloverleaf, spol. s r.o., cena za kurz bude 380Kč bez 

DPH, tzn., že roční náklady na jazykové kurzy by byly ve výši 60 800Kč bez DPH. 

 

 

Vzdělávací agentura 
Běžná cena Roční náklady 

(za 1 kurz bez DPH) v Kč bez DPH 
SPEEK WITH ME, s.r.o 450 Kč 72 000 Kč 
Pygmalion s.r.o. 470 Kč 76 800 Kč 
Cloverleaf spol. s r.o. 380 Kč 60 800 Kč 

Tab. 4.9: Porovnání cen oslovených jazykových vzdělávacích agentur 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Každá z oslovených jazykových vzdělávacích agentur má za sebou mnoho úspěšných 

referenčních projektů a každá má svou úspěšnou klientelu. Všechny tyto agentury mají za 

sebou také dlouholetou praxi. 

Pokud porovnám kvalitu lektorů jednotlivých jazykových agentur, jednoznačné 

plusové body připisuji společnosti Pygmalion s.r.o, jelikož tato společnost zaměstnává pouze 

lektory s vysokoškolským vzděláním a tudíž mohu soudit, že kvalita vyučovacích hodin bude 

na té nejlepší úrovni. Dále společnost Pygmalion s.r.o. nabídla mnoho dodatečných služeb 

jakými jsou např. provedení jazykového auditu, provádění testování účastníků, umožnění 

změny lektora v případě jakýchkoli stížností atd. 

Přestože společnost Pygmalion, s.r.o. není variantou s nejnižšími náklady, vybírám pro 

společnost CarTec Group, s.r.o. právě ji, jelikož mne přesvědčila svými kvalitami. 
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Komunikační dovednosti: 

 

DEVELOR Czech, s.r.o. 
 

Společnost DEVELOR Czech, s.r.o. má vymezenou standardní cenu za 1 tréninkový 

den  na 43 500Kč bez DPH, pro společnost CarTec Group, s.r.o., jako pro nového klienta, je 

agentura ochotna snížit cenu na 30 500Kč bez DPH. Tento 1 tréninkový den obsahuje 1 téma 

a trvá 8hod. 

 

Následně společnost DEVELOR Czech, s.r.o. zaslala kalkulaci dvou variant školení, a 

to pro asertivní jednání, které je rozloženo na 2 školící dny a rozšířený program pro prodejce a 

servisní poradce trvající celkově 4 školící dny. V kalkulaci vidíme cenu bez aplikačního 

worshopu, jež společnost doporučuje, a i cenu s tímto aplikačním worshopem. 

 

Obsah projektu 
časový 

harmonogram cena bez DPH 
Příprava a přizpůsobení obsahu tréninku   v ceně 
Připrava materiálů   v ceně 
Komunikace manažerům účastníků   v ceně 
2x jednodenní trénink 2dny 2 x 30 500Kč 
Zpětná vazba manažerům   v ceně 
aplikační worshop (volitelný) 0,5dne 0,5 x 30 500Kč 
Aplikační online výzkum využití poznatků v praxi   v ceně 
Cena bez aplikačního worshopu   61 000 Kč 
Cena včetně aplikačního worshopu   76 250 Kč 

Tab. 4.10: Varianta 1 – asertivní jednání 

Pramen: Develor Czech, s.r.o. 
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Obsah projektu časový harmonogram cena bez DPH 
Příprava a přizpůsobení obsahu tréninku   v ceně 
Připrava materiálů   v ceně 
Komunikace manažerům účastníků   v ceně 
2x dvoudenní trénink 4dny 4 x 30 500Kč 

Zpětná vazba manažerům   v ceně 
aplikační worshop (volitelný) 1den 1 x 30 500Kč 
0,5 dne prodejci a 0,5 dne technici     
Aplikační online výzkum využití poznatků v praxi   v ceně 
Cena bez aplikačního worshopu   122 000 Kč 
Cena včetně aplikačního worshopu   152 500 Kč 
Tab. 4.11: Varianta 2 – rozšířený program pro prodejce a servisní poradce 

Pramen: Develor Czech, s.r.o. 

 
Cena školení nezahrnuje: 

• případný pronájem školících prostor, 

• ubytování lektora, 

• DPH. 

 

Pokud při hodnocení kurzu účastníky, které agentura provádí pomocí účastnického 

dotazníku, nedosáhne 70% maxima, vrátí společnosti CarTec Group, s.r.o. 20% ceny 

programu. 

 

TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s.  

Standardní cena za jednodenní kurz činí 25 800Kč bez DPH. Pro společnost CarTec 

Group, s.r.o., agentura sníží cenu na 21 930Kč bez DPH.  Tento jednodenní kurz tvá 8 hodin 

a obsahuje 1 specifické téma. 

 

 V příloze číslo 2 uvádím možné rozdělení témat kurzů a celkovou roční kalkulaci. 

Náklady za roční vzdělávací proces prostřednictvím společnosti TEMPO TRAINING & 

CONSULTING, a.s. jsou vyčísleny na 175 440Kč bez DPH. Tato cena je vyčíslena pro 

variantu školení v prostorách společnosti CarTec Group, s.r.o. 
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Cena zahrnuje: 

• přípravu a organizaci projektu, 

• pracovní materiály pro každého účastníka, 

• provedení vstupních a průběžných analýz, 

• veškeré náklady spojené s vlastní školící činností – odměny, cestovné, 

ubytování, stravné lektorů, 

• jmenovky pro účastníky, 

• pomůcky, 

• propisky, 

• certifikát o absolvování školení každému účastníkovi. 

 

Cena nezahrnuje: 

• pronájem salónku, 

• občerstvení účastníků, 

• ubytování, 

• DPH. 

 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. také nabízí bonusy v podobě: 

• vstupní analýzy, která umožní přípravu modelových situací a případových 

studií na míru účastníkům. 

• závěrečné zprávy, v níž lektor shrne přednosti a nedostatky jednotlivých 

účastníků i celé skupiny. 

• motivačních odměn v podobě drobných pozorností. 

 

Pokud by se vedení společnosti Car Tec Group, s.r.o. rozhodlo uspořádat školení 

mimo firmu, např. v nabízených prostorách společnosti TEMPO TRAINING & 

CONSULTING, a.s., celkové náklady tohoto vzdělávacího programu by stouply  

o 37 2000Kč. V této navýšené částce je zahrnuto nájemné salónku v celkové částce 3 000Kč 

za skupinu na den, dále občerstvení, které činí 150Kč na osobu. Názorně cenovou kalkulaci 

uvádím v příloze číslo 3. 
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EUROMAN.CZ, s.r.o. 

Standardní cena za jednodenní kurz, což představuje 7hod, činí 29 000Kč bez DPH, 

pro společnost CarTec Group, s.r.o. je agentura ochotna snížit cenu kurzu na 21 000Kč bez 

DPH.   

V ceně je zahrnuta: 

• příprava a tisk školících manuálů, 

• zpětná vazba a výstup ze školení, 

• školící technika, 

• doprava lektorů. 

 

Cena nezahrnuje: 

• ubytování, 

• školící prostory, 

• občerstvení a stravu, 

• DPH. 

 

Pokud porovnám oslovené společnosti dle ceny, nejlevněji školení zajistí společnost 

EUROMAN.CZ, s.r.o. a nejdráže společnost DEVELOR Czech, s.r.o.. Společnost 

EUROMAN.CZ, s.r.o. byla také ochotna dát téměř shodnou procentuální slevu se společností 

DEVELOR Czech, s.r.o., a to ve výši cca 30%, ovšem společnost TEMPO TRAINING & 

CONSULTING, a.s nabídla slevu o polovinu nižší než ostatní dvě oslovené společnosti, 

pouhých 15%. 

 

Vzdělávací agentura 
Běžná cena 
(za 1 den bez 

DPH) 

Zvýhodněná 
cena 

(za 1 den bez 
DPH) 

% 
sleva 

DEVELOR Czech, s.r.o. 43 500 Kč 30 500 Kč 30% 

TEMPO TRAINING & CONSULTING, 
a.s. 

25 800 Kč 21 930 Kč 15% 

EUROMAN.CZ, s.r.o. 29 000 Kč 21 000 Kč 28% 

Tab. 4.12: Porovnání cen oslovených vzdělávacích agentur 

Pramen: vlastní zpracování 

 

 Dále porovnávám oslovené společnosti dle nabízených dodatečných služeb. Z tabulky 

číslo 4.12 můžeme vyčíst, že nejvíce doprovodných služeb nabízí společnost TEMPO 
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TRAINING & CONSULTING, a.s, která má v ceně zahrnuto i cestovné, stravné a náklady na 

ubytování lektora. 

 

 
   

DEVELOR Czech, s.r.o. TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s.  EUROMAN.CZ, s.r.o. 
Příprava a přizpůsobení obsahu 

tréninku 
přípravu a organizaci projektu příprava manuálů 

Příprava materiálů pracovní materiály pro každého účastníka zpětná vazba a výstup ze 
školení 

Komunikace manažerům účastníků provedení vstupních a průběžných analýz školící technika 
Zpětná vazba manažerům veškeré náklady spojené s vlastní školící 

činností 
doprava lektorů 

   - odměny, cestovné, ubytování, stravné 
lektorů 

  

jmenovky pro účastníky 
pomůcky 
propisky 

certifikát o absolvování školení každému 
účastníkovi 

Zpětná vazba 
Motivační odměny v podobě drobných 

pozorností 
Tab. 4.13: Přehled položek zahrnutých v ceně školení za 1 den 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Pokud se zaměřím na výčet položek, které nejsou zahrnuty do ceny vzdělávání za 

jeden den, společnosti tyto položky mají téměř shodné. 

 

DEVELOR Czech, s.r.o. TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s.  EUROMAN.CZ, s.r.o. 
pronájem školících prostor pronájem školících prostor pronájem školících 

prostor 
občerstvení účastníků občerstvení účastníků občerstvení účastníků 

ubytování ubytování účastníků ubytování 
DPH DPH DPH 

Tab. 4.14: Přehled položek nezahrnutých v ceně školení za 1 den 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Každá z oslovených vzdělávacích agentur se pyšní mnoha úspěšnými referenčními 

projekty známých značek, jsou na trhu již delší dobu a zaměstnávají kvalifikované lektory. 

Pokud se zaměřím na služby zahrnuté v ceně vzdělávacího programu, můžu říci, že nejvíce 
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doprovodných služeb nabízí společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. Tato 

společnost má sídlo v Ostravě a pokud by vedení společnosti CarTec Group, s.r.o. usoudilo, 

že by bylo výhodnější zajistit školení mimo pracoviště, nezvýšili by se razantně náklady 

spojené s cestovným zaměstnanců. Další výhodu společnosti TEMPO TRAINING & 

CONSULTING, a.s spatřuji v mnohaletých zkušenostech v oblasti čerpání evropských fondů, 

přesněji z Evropského sociálního fondu, kdy je možné financovat vzdělávání zaměstnanců s 

podporou Evropské unie.  

 

4.2.8. Jak se bude vzdělávací proces hodnotit 
 

Základním kamenem hodnocení vzdělávacího programu společnosti CarTec Group, 

s.r.o. je provedení hodnocení znalostí a dovedností před zahájením vzdělávání a dále po jeho 

realizaci. Tím zjistíme efektivitu vzdělávání každého zaměstnance. Toto hodnocení 

jednotlivců má ve své režii vzdělávací agentura a s těmito náklady již nepočítám, jelikož jsou 

v ceně daného školení. 

 

Dále je zapotřebí zjistit dopad vzdělávání na firmu CarTec Group, s.r.o. jako na celek. 

Hodnocení vzdělávacího programu bude prováděno pomocí dotazníkového šetření. Účastníci 

školení se prostřednictvím dotazníku mohou vyjádřit k danému uskutečněnému kurzu. Mezi 

hlavní body dotazníku, který je uveden v příloze číslo 5, patří otázky zaměřené na prostředí, 

v němž se kurz odehrával, lektora, jeho kvality a osobní přístup, na obsah školení, na 

efektivitu výuky a celkovou spokojenost. Každý účastník může doplnit také své poznámky 

k uskutečněnému kurzu a tím rozšířit svůj osobní názor. 

Dotazníkové šetření je anonymní a zaměstnanci se nemusí bát vyjádřit svůj názor. 

Vedení společnosti CarTec Group, s.r.o. má díky dotazníku okamžitou zpětnou vazbu a může 

přistoupit k opatřením, které povedou ke zvyšování efektivity vzdělávacího programu. 

 

Dalším výrazným hodnotícím kritériem mohou být výsledky kontrol centrály BMW, 

které se uskutečňují pomocí metody mystery shopping. K porovnání efektivity vzdělávacího 

programu postačí srovnat procentuální ohodnocení společnosti za rok předcházející školení a 

po roce, v němž byla provedena aplikace vzdělávacího programu. 

 

Pro názornější představu si vypočítám celkové náklady vzdělávacího programu za rok. 

Přínosy vzdělávání se projeví až po nějaké době, a tyto odhady jsou nyní čistě hypotetické. 
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Celkově společnost CarTec Group, s.r.o. musí ušetřit k uskutečnění vzdělávacího 

programu 252 240Kč.  Pakliže zvážím výsledky hodnocení prováděných centrálou BMW 

pomocí metody mystery shopping, kdy požadavky BMW splňuje společnost CarTec Group, 

s.r.o. v různých bodech šetření okolo 60%, což se odráží značně na vyplácených bonusech, 

dojdu k závěru, že se zvýšeným procentuálním ohodnocením centrálou BMW se zvýší také 

bonusy, které ze značné části pokryjí tyto náklady za vzdělávací proces a získáme 

kvalifikovanější zaměstnance. Zajisté nepředpokládám, že by se hodnocení vyšplhalo ke 

100%. Výše vyplácených provizí je interní údaj, který společnost CarTec Group, s.r.o. nechce 

uveřejnit. 
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5. Návrhy a doporučení 
 
 

Na základě získaných interních informací společnosti CarTec Group, s.r.o. jsem 

vypracovala návrh vzdělávacího procesu. Identifikovala jsem mezeru ve vzdělávání, vytyčila 

jsem cíl a vymezila obsah vzdělávání a také jeho hodnocení. Zároveň na těchto základech 

uvádím několik doporučení, která by mohla být společnosti ku prospěchu. 

 

Vzhledem k podrobné propracovanosti vzdělávacího programu a uskutečňování 

školení v místě provozování pracovní činnosti se domnívám, že implementace jednotlivých 

vzdělávacích aktivit nebude organizačně náročná. Pokud bude vedení společnosti proces 

vzdělávání průběžně hodnotit, může odhalit případné nedostatky, které je vždy možné upravit 

tak, aby vše probíhalo dle jejich očekávání. 

 

Základní doporučení společnosti CarTec Group, s.r.o. v oblasti vzdělávacího procesu 

se týká provádění průběžného hodnocení kvality vzdělávacích aktivit. K tomuto hodnocení 

vzdělávání může vedení společnosti, nebo osoba zodpovědná za celý proces vzdělávání, 

využít vypracovaný dotazník, pomocí kterého se mohou uchazeči vyjádřit k jednotlivým 

školením. Doporučuji provést hodnocení po každém kurzu komunikačních dovedností, kdy se 

uchazeči mohou vyjádřit k danému tématu, lektorovi, přístupu apod. Dále by se mělo 

provádět hodnocení jazykových kurzů. Toto hodnocení určitě nebude prováděno po každé 

vyučovací hodině, ale 2x za semestr je jeho použití opodstatněné. 

Společnost CarTec Group, s.r.o. by si také měla provést výpočet produktivity práce za 

rok před aplikací vzdělávacího programu a za rok, v němž se vzdělávání uskuteční. Vedení 

společnosti tyto výpočty může následně porovnat. 

 

Jako další významné doporučení uvádím zajištění dostatečné motivace zaměstnanců, 

podpořit zaměstnance, aby se na školeních cítili příjemně a neměli pocit úzkosti, pokud je jim 

školení nepříjemné. I takovéto záležitosti by se měli odhalit z průběžného hodnocení. Mnohdy 

postačí vyměnit lektora, nebo zvolnit tempo, apod. Těmito kroky se společnost vyvaruje 

absence účastníků na kurzech, rušení ve výuce, nezájmu atd. 

  

Vzdělávací program jsem navrhla společnosti CarTec Group, s.r.o. po dobu jednoho 

roku. Za tuto dobu vedení společnosti vyhodnotí přínos vzdělávacího procesu, ale tímto 
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vzdělávání ve společnosti nekončí. Základním znakem vzdělávacího procesu je jeho 

cykličnost, tudíž s hodnocením realizovaných vzdělávacích aktivit začíná celý proces 

identifikace potřeb, stanovení obsahu vzdělávání atd. znovu. Takovouto formou by si 

společnost zajistila efektivní systém vzdělávání. 
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6. Závěr 

 
Vzdělávání zaměstnanců patří mezi důležité konkurenční výhody každé společnosti. 

Pomocí vzdělávacích programů si společnosti zajišťují vyšší kvalifikovanost, výkonnost a 

motivovanost svých zaměstnanců.  

 

V mé diplomové práci jsem vypracovala vzdělávací proces pro společnost CarTec 

Group, s.r.o., což obnášelo identifikaci potřeby vzdělávání a definování cílů vzdělávání, dále 

jsem naplánovala vzdělávací program a vyčíslila náklady na vzdělávání a nakonec jsem 

zmínila možné metody hodnocení, kdy jsem zpracovala dotazník určený zaměstnancům 

navštěvujícím tato školení. Návrh systému vzdělávání zaměstnanců jsem provedla na základě 

interních informací společnosti CarTec Group, s.r.o., která sídlí v Ostravě. Tato společnost 

zajišťuje dealerskou a servisní síť BMW v ČR a má největší zastoupení poboček v ČR. 

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části jsem se zaměřila na 

terminologii a teoreticky jsem vymezila vzdělávací proces a používané metody vzdělávání, ty 

byly detailněji popsány, abych je mohla aplikovat do části praktické. 

Praktická část je orientována na analyzovanou společnost CarTec Group, s.r.o. 

V úvodu praktické části jsem charakterizovala společnost CarTec Group, s.r.o. a po 

prostudování interních materiálů a rozhovorech s personalistkou jsem implementovala 

vzdělávací proces na stávající situaci analyzované společnosti. V závěru praktické části jsou 

uvedena má doporučení a návrhy společnosti. 

 

Cílem mé diplomové práce, na základě interních informací společnosti, bylo 

analyzovat výchozí situaci společnosti CarTec Group, s.r.o. a navrhnout systém vzdělávání 

v dané společnosti. Domnívám se, že jsem svého cíle dosáhla. 
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Seznam zkratek 

AT  Austria 
BE Belgiím 
BG Bulharka 
BMW Bayerische Motoren Werke 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CY Cyprus 
CZ Czech Republic 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DE Germany 
DK Denmark 
DOV Další odborné vzdělávání 
EE Estonia 
ES Spain 
EU Evropská unie 
FI Finland 
FR France 
HU  Hungary 
IT Italy 
LT Lithuania 
LU Luxemburg 
LV Latia 
MT Malta 
NL Netherlands 
PL Poland 
PT Portugal 
RO Romania 
SE  Sweden 
SI Slovenia 
SK Slovakia 
SŠ Středoškolské vzdělání 
STK Stanice technické kontroly 
VŠ Vysokoškolské vzdělání 
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Příloha č. 1  - Organizační struktura 

Pramen: Vlastní zpracování dle interních údajů 
Pozn.: NV – nové vozy, PV – použité vozy, M – motocykly
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DÍLY 
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Pramen: vlastní zpracování dle podkladů společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s.  
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Profesionální komunikace, tzv. 7 4 5 3 5 24 2 12 1 2 
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42 000 
Kč 

0 
Kč 

0 
Kč 

0 
Kč 

42 000 
Kč interaktivní obchodní dovednosti 

Profesionální komunikace 7 4 5 3 5 24 2 12 1 2 42 000 
Kč 

0 
Kč 

0 
Kč 

0 
Kč 

42 000 
Kč se stávajícími klienty 

Celkem          4  
84 000 

Kč 
0 

Kč 
0 

Kč 
0 

Kč 
84 000 

Kč 
      Pramen: vlastní zpracování dle podkladů společnosti EUROMAN.CZ, s.r.o. 
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Příloha č. 5 - Hodnocení vzdělávacího programu 
 

 
Název kurzu:…..………………………………..  Instruktor/lektor: ………………………………… 
 
Datum:………………………………………..  Místo konání: …………………………………….. 
 
Věnujte prosím pozornost krátkému dotazníku, který napomůže ke zkvalitnění poskytovaných služeb 
tohoto vzdělávacího programu. Odpovědi v dotazníku jsou ohodnoceny bodovou stupnicí od 0 do 5, 
kde 5 je nejvyšší známka. Všechny Vaše odpovědi v tomto průzkumu budou anonymní. Děkujeme. 
 
Učebna 
Kvalita prostředí v učebně   5 4 3 2 1  
 
Učební pomůcky    5 4 3 2 1  
 
Instruktor 
Znalosti školitele v daném oboru  5 4 3 2 1  
 
Podněcování aktivity účastníků  5 4 3 2 1  
 
Schopnost školitele uvádět   5 4 3 2 1  
zkušenosti a příklady z reálného světa 
 
Prezentační dovednosti školitele  5 4 3 2 1  
 
Celkový výkon školitele   5 4 3 2 1  
 
Obsah školení    
Srozumitelnost obsahu školení  5 4 3 2 1  
 
Efektivita praktických cvičení při  5 4 3 2 1  
procvičování obsahu  
 
Rychlost a metoda probírané látky  5 4 3 2 1  
byla přiměřená 
 
Délka kurzu byla přiměřená  5 4 3 2 1 
 
Organizace 
Dodržení časového harmonogramu  5 4 3 2 1  
 
Informovanost o vzdělávacím   5 4 3 2 1  
programu 
 
Efektivita výuky 
Efektivita získaných znalostí  5 4 3 2 1 
a dovedností 
 
Vliv tohoto kurzu na váš výkon  5 4 3 2 1  
v zaměstnání 
 
Celková spokojenost 
Účast na kurzu splnila má očekávání 5 4 3 2 1 
 
Doporučil/a bych tento kurz ostatním 5 4 3 2 1 
 
Poznámky 
……………………………………………………………………………………………………………......... 
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