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1 ÚVOD 

„Podnikové vzdělávání se stane … hlavní náplní práce manažerů  

                                                          a testem jejich schopností a nahradí v této pozici kontrolu.“ 

Kiernan, M.J.: Inovuj nebo nepřežiješ! 

 

Svět podnikání, stejně tak jako i vše ostatní, co nás obklopuje se zejména v posledních 

letech neustále a dramaticky mění. Zmiňme například rozkvět průmyslu, boom nových 

technologií, rozšíření účinků globalizace, a také neméně důležité změny v potřebách lidí. 

Management organizací je vystaven stále větším nárokům, neboť musí ustavičně reagovat na 

tyto přicházející změny a turbulence. V mnohých případech se již nelze spoléhat na své vlastní 

dlouholeté zkušenosti a tradiční řešení. 

Nejinak je na tom také konkurenční prostředí. Aby firmy mohly zůstat nebo stát se 

úspěšnými na trhu, musí se s předstihem zabývat novými, účinnějšími modely konkurování. 

Jistým, zajisté velmi silným nástrojem konkurenceschopnosti jsou pro podniky lidské zdroje, 

často označované za to nejcennější, co organizace mají. Nepřetržitý konkurenční tlak začíná 

firmy pomalu nutit k tomu, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svého lidského 

potenciálu, a aby si uvědomily, že nahradit zaměstnance je velmi složité a v mnohých firmách 

se jejich personál stává jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.  

Důležitost lidských zdrojů byla dlouho opomíjena a do popředí byly vyzdvihovány zdroje 

finanční a materiální, ale zdá se, že v současnosti se začíná od tohoto rigidního trendu upouštět. 

Organizace si pomalu, ale jistě uvědomuje, že s penězi, materiálem ani technikou nic 

nezmůžou, pokud nebudou disponovat kvalitním lidským potenciálem, který bude umět těchto 

zdrojů patřičně využít.  

Na důležitost rozvíjení lidského potenciálu v organizaci poukazuje také výrok jednoho 

z největších podnikatelů své doby, Tomáše Bati (1876 – 1932): „Žádný podnik nevyroste  

k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ Tomáš Baťa tedy již ve 

20. letech poukázal na to, že bez přeměny nádeníků v ředitele, čili bez rozvoje lidských zdrojů, 

bude podnik jen stěží úspěšný. 

V současné době nelze přehlédnout u většiny organizací neustálou snahu o nižší 

nákladovost, o kvalitnější výrobky, k jejichž výrobě jsou často potřebné nové technologie. 

Významným organizačním fenoménem je také úsilí organizací stát se ekologičtějšími  
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a globálnějšími. Dochází k rozšíření využití informačních technologií a také ke změnám 

v potřebách lidí.  

Všechny zmíněné skutečnosti nutí firmy k tomu, aby usilovaly o co nejkvalitnější 

vzdělávání a rozvoj svých pracovníků, neboť kdyby tak nečinily, došlo by k výraznému snížení 

jejich konkurenceschopnosti a po delší době by nezadržitelně spěly ke svému zániku. 

Další pohnutkou firem k rozvoji lidského potenciálu může být také setkávání se firem 

s náročnějšími a sofistikovanějšími procesy, při kterých je potřeba zaměstnávat výkonnější lidi, 

pro které je typická vyšší míra sebeřízení. Zjednodušeně lze také říci, že výkonnost firmy je 

dána výkonností procesů a lidí. A jak jinak dosáhnout vysoké výkonnosti lidského potenciálu, 

než právě jejich neustálým rozvojem.  

Výše již byla zmíněna důležitost lidských zdrojů, avšak doposud nebylo uvedeno, že pro 

úspěšnost organizace je zapotřebí k rozvoji lidského potenciálu přistupovat strategicky. Tato 

oblast, stejně tak jako každá jiná z oblastí personálního řízení, musí být zahrnuta do strategie 

organizace a samozřejmě i do procesu její realizace. Je zapotřebí, aby si organizace stanovily 

cíle, které budou odpovědí na to, kam chce organizace v oblasti rozvoje lidského potenciálu 

směřovat a čeho má dosáhnout, aby dokázala realizovat organizační podnikatelskou strategii,  

a následně, aby implementovaly všechny potřebné kroky k dosažení těchto cílů. 

Z  uvedených idejí plyne, že téma rozvoje lidských zdrojů by nemělo být bráno na lehkou 

váhu; ba právě naopak by se mělo stát důležitou součástí každé organizace. Právě z tohoto 

důvodu je rozvoji lidských zdrojů věnována tato diplomová práce. 

Cílem diplomové práce je analyzovat systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců  

v průmyslové společnosti Podhoran Lukov, a.s., a na základě zjištěných skutečností pak 

nabídnout managementu společnosti případná doporučení, vedoucí ke zlepšení na poli rozvoje 

lidského potenciálu. 

Práce je rozdělena do čtyř věcných kapitol a opatřena úvodem a závěrem. Prvá ze 

zmíněných kapitol pojednává o teoretických východiscích rozvoje lidského potenciálu 

organizace v kontextu řízení lidských zdrojů. Dále je charakterizována analyzovaná společnost 

Podhoran Lukov, a.s. Těžiště diplomové práce spočívá ve třetí z věcných kapitol, věnované 

analýze přístupu vybrané společnosti k rozvoji lidského potenciálu, to znamená uplatňovaným 

organizačním postupům a silným a slabým stránkám tohoto procesu. V analytické kapitole jsou 

zároveň specifikovány použité metody analýzy. V poslední kapitole jsou zformulovány náměty 
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a doporučení pro účely managementu společnosti, které vycházejí z nedostatků zjištěných při 

analýze přístupu organizace k rozvoji jejího lidského potenciálu. 

Při psaní mé diplomové práce jsem měla především zájem na tom, abych se zapojila do 

procesu svého vlastního učení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA POJETÍ ROZVOJE 

LIDSKÉHO POTENCIÁLU PODNIKU 

V této kapitole je charakterizováno soudobé pojetí řízení lidských zdrojů, jehož součástí 

je také rozvoj lidského potenciálu. Další partie textu poskytují teoretické základy, týkající se 

vzdělávání a rozvoje personálu a průběhu těchto procesů v organizacích, používaných metod, 

vlivu a trendu ve vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě také úlohy organizačních 

personálních útvarů a vedoucích pracovníků, působících v této oblasti. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

V následujícím textu jsou prezentovány a stručně definovány základní pojmy, související 

se vzděláváním zaměstnanců a rozvojem lidského potenciálu organizace. 

Lidským zdrojem se rozumí osoby vyznačující se určitými osobními vlastnostmi, 

způsobilostmi (kompetencemi), pracovní kapacitou a motivovaností, které organizace 

zaměstnává nebo které má potenciálně k dispozici k tomu, aby jejich přispěním mohla 

dosahovat svých cílů, plnit své účely, uskutečňovat své záměry a poslání. Lidské zdroje 

organizace se vyznačují určitou úrovní svého lidského potenciálu. 

Lidským potenciálem organizace nejsou míněni samotní lidé, které má organizace 

k dispozici, a které zaměstnává, nýbrž právě jejich schopnosti (talent), osobnostní vlastnosti 

(jako např. odvaha, rozhodnost, pracovitost, důslednost), pracovní způsobilosti (kompetence, 

odbornost), pracovní kapacita. Tedy to, jak přistupují ke svým pracovním povinnostem  

a úkolům, čeho jsou schopni dosáhnout, co jsou schopni zvládnout. (Mateiciuc, 2011) 

Učení se je podle Buckelyho a Caplea (2004) proces, jímž jednotlivci získávají své 

znalosti a dovednosti a osvojují si postoje, přičemž k tomuto osvojování dochází studiem, 

výcvikem, respektováním pokynů a instrukcí, a prostřednictvím získávání zkušeností.  

Armstrong (2007, str. 445) definuje rozvoj personálu, resp. lidských zdrojů jako „růst 

nebo realizaci osobních schopností a potenciálu prostřednictvím nabízejících se vzdělávacích 

akcí a praxe.“ Dále tvrdí, že vzdělávání je „rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí požadovaných 

spíše obecně ve všech oblastech života, než aby šlo o znalosti a dovednosti, vztahující se 

k nějakým konkrétním oblastem pracovní činnosti.“ Pojem odborné vzdělávání (výcvik) 

Armstrong (tamtéž) vymezil jako plánované a systematické formování určitého chování jedince 
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pomocí toho, že je mu poskytována příležitost k učení, vzdělávacích akcí, programů a instrukcí, 

„které jedincům umožňují dosáhnout takové úrovně znalostí, dovedností a schopností, aby 

mohli svou práci vykonávat efektivně.“ 

2.2 Řízení lidských zdrojů  

Téma, kterému je tato diplomová práce věnována - rozvoj lidského potenciálu – bývá 

pokládáno za jednu z aktivit, probíhajících v rámci řízení lidských zdrojů. Řízení lidských 

zdrojů můžeme chápat jako řízení lidí, kteří v organizaci pracují – ovšem řízení v širokém 

smyslu slova, odpovídajícím původnímu anglickému významu termínu management, tedy 

včetně stanovení personální potřeby organizace, strategického personálního plánování, 

obstarávání potřebných pracovníků a hospodaření s lidskými zdroji. Především toto řízení musí 

probíhat tak, aby přispívalo k naplnění organizačních cílů. Plnění cílů organizace bývá také 

považováno za hlavní účel celého řízení lidských zdrojů. 

Mateiciuc (2011) definoval řízení lidských zdrojů (zkráceně označované ŘLZ podle 

anglického vzoru HRM, tj. human resource management), jako soubor manažerských postupů  

a praktik, sloužících k získávání a udržení zaměstnanců v organizaci, a k zajišťování toho, aby 

podávali vysoký a kvalitní výkon, a přispívali tím, k dosažení organizačních cílů.  

Můžeme říci, že obecným úkolem každé organizace je snažit se o co nejlepší výkonnost. 

Té se dosahuje zvyšováním produktivity a zlepšováním využití lidských, informačních, 

materiálních a finančních zdrojů. Za obecný úkol řízení lidských zdrojů se dá považovat totéž, 

avšak pouze v oblasti lidských zdrojů. 

Mezi hlavními úkoly organizace na poli řízení lidských zdrojů vyjmenovává Koubek 

(2007) zlepšení kvality pracovního života, zvýšení produktivity, zvýšení spokojenosti 

pracovníků, zlepšení rozvoje pracovníků jako jedinců i jako kolektivů a zvýšení připravenosti 

na změny, což de facto znamená rozvoj lidského potenciálu. 

V zájmu plnění zmíněných hlavních úkolů se řízení lidských zdrojů zaměřuje na 

následující aktivity: vzdělávání a rozvoj pracovníků, organizační rozvoj, vytváření pracovních 

úkolů, pracovních míst a organizačních struktur, formování personálu organizace, 

zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního systému, 

plánování lidských zdrojů, odměňování a zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, především 

pak vztahy s odbory a pomoc pracovníkům.  
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Rozvoj lidského potenciálu organizace závisí jak na vnějších, tak na vnitřních faktorech. 

Harrison(ová) (1997) poukázala na „externí spouštěče“ a vnitřní determinanty procesu  

a postupů v oblasti řízení lidských zdrojů organizace, představující vnitřní a vnější rámec 

rozvoje jejích lidských zdrojů (viz následující obrázek 2-1). 

 

 Externí „spouštěče“    Externí „spouštěče“ 

 

Internacionalizace/globalizace Zesilování konkurence 

 

Technologické změny Změny ve vzdělání 

 

Vládní a legislativní Demografické 

změny                 změny 

 

 

 

 

Obrázek č. 2-1 - Řízení lidských zdrojů v podniku 

 Zdroj: HARRISON, R., Employee development, 1997, str. 24 

Z uvedeného znázornění vnějších a vnitřních faktorů řízení a rozvoje lidských zdrojů 

vyplývá, že rozvoj lidských zdrojů organizace je v podstatě prostředkem k dosažení cíle – 

takové úrovně lidského potenciálu organizace, která by organizaci umožňovala dosáhnout 

jejích strategických cílů – a nikoliv cílem samým o sobě.  

Řízení lidských zdrojů si můžeme podle Harrison(ové) představit jako dveře. V případě, 

že tyto dveře otevřeme, odstraníme lidské překážky, bránící dosažení cílů, a povzbudíme  

a podpoříme potřebný lidský výkon. „Zavřené dveře“ naopak znamenají posílení překážek, 

mající za následek nízkou lidskou výkonnost a neschopnost využít lidský potenciál (Harrison, 

1997). 

 

Kultura 

Struktura 

      
     Vize 

     Mise 

   Strategie 

   podniku 

Rozvoj a řízení 

lidských zdrojů 
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2.3 Strategický rozvoj lidských zdrojů 

Vzhledem k významu lidských zdrojů pro úspěšnost organizace je zapotřebí, aby 

organizace přistupovaly k rozvoji svého lidského potenciálu i k ostatním činnostem v oblasti 

personálního řízení strategicky, s vizí budoucnosti, plánovitě a zdůvodněně, a aby soustavně  

a uvážlivě směřovaly k dosažení vytyčeného strategického cíle, aby zároveň adekvátně 

odrážely případné posuvy a změny strategických cílů organizace. 

Strategický přístup k jakémukoliv problému si vyžaduje vytvoření a realizaci 

odpovídající strategie. Pokud se jedná o strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů, podle Ulricha 

(2009) jde v podstatě o to, že v organizaci by mělo dojít k propojení personálních strategií  

a postupů s celkovou podnikovou strategií. Promítání podnikových strategií do personálních 

činností totiž pomáhá podniku ve třech směrech. Za prvé, podnik se může adaptovat na změnu, 

protože se zkracuje doba od vytvoření koncepce k realizaci strategie. Za druhé, podnik může 

lépe uspokojovat požadavky zákazníků, protože jeho strategie služeb zákazníkům byly 

promítnuty do konkrétní politiky a postupů. Za třetí, podnik může dosáhnout finančního 

výkonu pomocí efektivnější realizace své strategie. 

Strategický přístup se týká všech oblastí organizace, všech komponent organizačních 

procesů i potenciálů, včetně lidského potenciálu a jeho rozvoje a aktivizace.  

Strategický rozvoj lidských zdrojů znamená podle Armstronga (2007, str. 443) „takové 

zavádění, vyřazování, modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince  

i týmy vybavuje dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potřebují, aby byli schopni plnit 

současně i budoucí úkoly požadované organizací.“ Základním cílem strategického rozvoje 

lidských zdrojů je zabezpečit, aby organizace měla pro uspokojování svých současných  

a budoucích potřeb k dispozici správnou kvalitu lidí.  

Strategie rozvoje lidských zdrojů (resp. personální strategie) je jednou z funkcionálních 

strategií organizace, která se uskutečňuje prostřednictvím tzv. operačních strategií (Greenley, 

1989). Jednou z nich je strategie vzdělávání. 

Strategie rozvoje a vzdělávání bývá odvozována z nadřazených strategií, tedy 

z personální strategie a celkové strategie organizace, případně z její podnikatelské strategie 

(business strategie). Strategie personálního rozvoje a vzdělávání se podobně jako celková 

strategie organizace vypracovává zpravidla na dobu tří až pěti let.  
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Strategická navigace (Mateiciuc, 2011) představuje navádění organizace na pohyblivé 

strategické cíle. Právě pohyblivost strategických cílů vede k tomu, že celý systém řízení 

lidských zdrojů se v organizacích dynamizuje.  

Při tvorbě strategie personálního rozvoje a vzdělávání je zapotřebí rozlišit, zda 

koncipujeme rozvoj a vzdělávání pro „organizaci na jedno použití“ nebo pro „revitalizující se 

organizaci“. Organizace na jedno použití je stavěna pouze do doby, kdy bude nosný produkt 

rentabilní, orientuje se na práci s lidmi, které není třeba dále rozvíjet, usiluje o nízké náklady  

a expanzi a její strategie rozvoje a vzdělávání je velmi jednoduchá. Proti tomu revitalizující se 

organizace mívá propracovanější strategii rozvoje a vzdělávání a u větších firem se uplatňují 

také specialisté na tuto oblast, případně jsou zřízeny specializované organizační útvary. 

Základní organizační přístupy ke strategickému obstarávání personálu pro potřeby 

organizace (tzv. strategický staffing) zachycuje schéma uvedené Hroníkem (2007). 

Tabulka č. 2-1 – Strategické zajišťování personálu (strategický staffing) 

Vysoká přidaná hodnota Hotový člověk Rozvoj, vzdělávání, práce s talenty 

Nízká přidaná hodnota Outsourcing Pronájem, dočasná výpomoc 

 Snadná nahraditelnost Obtížná nahraditelnost 

Zdroj: HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, 2007, str. 19 

Z tabulky je patrné, že při personálním rozvoji a vzdělávání by se měla věnovat hlavní 

pozornost lidem, kteří jsou na organizačních (pracovních) pozicích, u kterých mohou přinášet 

velkou přidanou hodnotu, a přitom jsou obtížně nahraditelní, tzn., nejsou běžně dostupní na 

trhu práce. U každého zaměstnance je tedy nutné volit jinou variantu postupu. (Hroník, 2007) 

Má-li organizace skutečně rozvíjet svůj lidský potenciál, je pravděpodobné, že vzdělávací 

aktivity samy o sobě nebudou stačit. Může se totiž vyskytnout řada překážek, které mohou při 

vzdělávání lidský potenciál zablokovat. Byť vzdělávání personálu má patrně nejvýznamnější 

podíl na rozvoji lidského potenciálu organizace, některé výzkumy i praxe naznačují, že je třeba 

všímat si ještě dalších faktorů. Je zapotřebí věnovat pozornost vnitřním pravidlům organizace, 

manažerským postupům, přenášení a exteriorizaci tzv. tichých znalostí (tacitknowledge)  

a celkové organizační kultuře. 

Mateiciuc (2004) vypracoval koncepci lidského potenciálu organizace, která může 

sloužit jako vhodný nástroj pro posouzení a ovlivňování lidského potenciálu jako důležitého 
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parametru organizací. Celková úroveň využitelného lidského potenciálu organizace je  

v uvedené koncepci dána především následujícími šesti faktory, které jsou zachyceny na 

následujícím obrázku č. 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2-2 – Hodnocené faktory rozvoje lidského potenciálu organizace 

 Zdroj: MATEICIUC, A. Personální management, 2008 - vlastní zpracování 

V prvním z uvedených faktorů mají stěžejní význam zejména klíčové kompetence (core 

competences) zaměstnanců, tj. ty způsobilosti, které mají zásadní význam pro úspěšnost 

organizace. Hlavními postupy, jimiž je možno si takové kompetence osvojit, jsou různé formy 

personální přípravy (training, education) zaměstnanců – vzdělávání, školení, výcviku, 

doškolování a rekvalifikace, ale také účast na odborných seminářích a konferencích, 

sebevzdělávání, nabývání zkušeností praktickým vykonáváním určitých činností a zvládáním 

různých situací. Alternativním postupem získávání kompetencí je osvojování tzv. tichých 

znalostí.  

Druhým faktorem, který ovlivňuje celkovou úroveň lidského potenciálu organizace, jsou 

explicitní organizační znalosti tj. výslovné poznatky, formulované nejčastěji v podobě 

standardních operačních postupů a pravidel (organizačních norem, směrnic, technologických 

předpisů), říkajících co se má dělat (know-what), organizujících a aktivujících lidský potenciál 

organizace a slaďujících činnosti jednotlivců do společného úsilí, zaměřeného na dosažení 

požadovaného cíle (synergického efektu tohoto úsilí). 

Tiché znalosti, třetí z faktorů, jsou neformální znalosti, dovednosti a zkušenosti, jenž 

mají charakter know-how (vědět, jak). Získávají se společnou činností, zúčastněným 

1. Souhrn způsobilostí (kompetencí) 

2. Explicitní organizační znalosti 

3. Tiché znalosti (tacit knowledge) 

4. Firemní kultura 

5. Manažerské praktiky 

6. Usnadňovací (facilitační) řídící zásahy 
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pozorováním, napodobováním (imitací) činnosti zkušenějších, neformální výměnou zkušeností 

s profesními kolegy. Právě tyto neformální znalosti a zkušenosti jsou mnohdy onou kvalitou, 

která z určité organizace činí producenta vysokých a jedinečných hodnot, pro které je tato 

organizace vyhledávána.  

Organizační či firemní kultura představuje organizační rámec, pozadí a vnitřní 

organizační psychosociální klima příznivé pro vytváření a uvolňování lidského potenciálu ve 

prospěch dosažení organizačních cílů. Typ firemní kultury se projevuje určitými způsoby práce 

s informacemi a znalostmi, určitým zhodnocováním organizačních zdrojů a potenciálů, větším 

či menším důrazem na tvořivost, svéráznými přístupy k posuzování a hodnocení chyb, 

typickými vztahy a interakcemi mezi zaměstnanci a managementem, organizačním učením  

a pamětí. Pro ambiciózní organizace, aspirující na dosažení náročných strategických cílů 

v soudobém tržním úkolovém a operačním prostředí je enormně důležitá taková organizační 

kultura, která podporuje růst a rozvoj jejich lidského potenciálu. 

Pátým faktorem ovlivňujícím úroveň lidského potenciálu v organizaci jsou manažerské 

praktiky, tj. rozhodnutí, řídicí styl, motivování a vedení lidí, komunikace, koordinace  

a integrace aktivit jednotlivců, úroveň rozvoje a řízení týmové práce, uvážlivé manažerské 

zásahy a další postupy podporující růst a uplatňování lidského potenciálu organizace. 

Konečně posledním faktorem jsou usnadňovací (neboli facilitační) řídicí zásahy, tj. 

manažerské intervence a opatření zaměřené na aktivizaci a uvolňování lidského potenciálu 

organizace a na koordinaci jeho uplatňování v zájmu dosažení náročných organizačních cílů 

zvláště při výraznějších procesních a organizačních změnách. 

Vyčlenění a pojmenování uvedených složek lidského potenciálu organizace je nezbytným 

předpokladem jeho měření, hodnocení, ale také řízení a rozvoje.  

2.4 Vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu 

Rozvoj lidského potenciálu je podle Tureckiové (2009) zaměřený na širší oblast 

způsobilostí např. koncepčních, metodických, řídících, vůdcovských a také na rozvoj 

specializovaných profesních kompetencí. Jedná se zároveň spíše o investici do budoucnosti,  

o vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí potřeby kariéry jednotlivce. Pojem rozvoj se 

používá ve smyslu rozvoje jednotlivců nebo týmů a také pro rozvoj organizace jako celku. 
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Koubek (2007) tvrdí, že vzdělávání lidí je jednou z personálních činností, která zahrnuje 

následující aktivity: 

 Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního 

místa, tj. prohlubování pracovních schopností. 

 Za neméně důležité pokládá také zvyšování použitelnosti pracovníků tak, aby alespoň 

zčásti zvládali znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracovních 

míst. Tímto dochází k rozšiřování pracovních schopností.  

 Součástí vzdělávání pracovníků je také péče o jejich rekvalifikaci, kterou chápeme jako 

proces, kdy jsou pracovníci přeškolováni na povolání, které organizace právě potřebuje. 

Usnadněním rekvalifikačních procesů je již zmíněné rozšiřování pracovních. 

 Organizace většinou nezíská pracovníka, který je v plné míře odborně připraven na výkon 

práce na pracovním místě, proto je nutné přizpůsobovat pracovní schopnosti specifickým 

požadavkům pracovního místa (např. technologii, technice, stylu práce). Je nezbytné tedy 

pracovníky přeškolovat, doškolovat, adaptovat je na zvláštnosti vyplývající z jejich 

pracovního místa. 

 Formování osobnosti pracovníka, tedy vlastností, které hrají významnou roli 

v mezilidských vztazích, vztazích na pracovišti a výrazně ovlivňují pracovní, individuální 

i kolektivní, výkon. 

Obecně tedy lze říci, že rozvoj lidského potenciálu je širším pojmem než vzdělávání. 

K rozvoji lidí nebo i celé organizace totiž může docházet právě za použití vzdělávacích aktivit.  

2.5 Systematické vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu 

Za nejefektivnější je považováno tzv. systematické vzdělávání a rozvoj, které je 

plánované, dobře zacílené a organizované, jeho předností je také promyšlenost a logická 

návaznost. (Kocianová, 2010)  

Systematické vzdělávání probíhá v podniku pomocí systému podnikového vzdělávání, 

které Vodák (2011) považuje za opakující se cyklus, jehož hlavním cílem je připravit 

zaměstnance podniku tak, aby se zvýšila jejich výkonnost, čímž se zvýší také 

konkurenceschopnost, prosperita podniku a míra naplňování cílů podnikové strategie a také 

vytvořit podmínky vhodné pro seberealizaci zaměstnanců. 
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Výhody systematického vzdělávání 

 Neustále podniku dodává odborně připravené pracovníky, bez jejich často náročného 

hledání na trhu práce. 

 Umožňuje průběžné formování pracovních schopností zaměstnanců podle specifických 

potřeb podniku. 

 Neustále zlepšuje kvalifikaci, znalosti a dovednosti i osobnost zaměstnanců. 

 Přispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků a služeb 

výrazněji nežli jiné způsoby vzdělávání. 

 Umožňuje neustálé zdokonalování vzdělávacích procesů tím, že zkušenosti  

z předcházejícího vzdělávacího cyklu jsou zohledněny v cyklu následujícím. 

 Zlepšuje vztah zaměstnanců k podniku a zvyšuje jejich motivaci. 

 Zvyšuje atraktivitu podniku na trhu práce a ulehčuje získávání a stabilizaci zaměstnanců. 

 Zvyšuje kvalitu a tím i tržní cenu jednotlivého pracovníka a jeho potenciální šance na 

trhu práce v podniku i mimo něj. 

 Přispívá k urychlení personálního a sociální rozvoje zaměstnanců a zvyšuje jejich šance 

na funkční a platový postup. 

 

Efektivně realizované vzdělávání představuje dlouhodobý systematický proces, tvořený 

čtyřmi fázemi. Podle většiny autorů (Vodák, Armstrong, Kaňáková, Bláha, Babicová) se jedná 

o následující fáze. 

1) IDENTIFIKACE A ANALÝZA POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ 

Východiskem při podnikových úvahách o vzdělávání zaměstnanců je identifikace 

vzdělávacích potřeb. Identifikace potřeby vzdělávání obsahuje analýzu podnikových, týmových 

a individuálních potřeb i potřeb jednotlivých zaměstnání na získání nových nebo zlepšení 

stávajících dovedností, znalostí a schopností. (Armstrong, 1999) 

V této fázi jde také o analyzování výkonnosti. Je nutné porovnávat dvě úrovně 

výkonnosti, a to požadovanou výkonnost Vp a skutečnou Vs. Rozdíl mezi těmito dvěma 

úrovněmi představuje výkonnostní mezeru, kterou je třeba eliminovat, se zaměřením na 

takové, které je možno odstranit vzděláváním. 
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Požadovaná úroveň výkonnosti 

 Mezera ve výkonnosti 

Skutečně dosahovaná výkonnost 

Vp 

Vs 

 

 

 

 

Obrázek č. 2-3 - Znázornění mezery ve výkonnosti 

Zdroj: VODÁK, J. Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 2011, str. 86. 

 

Informace ať už o dosahované výkonnosti či potřebách jednotlivých zaměstnání můžeme 

získat za pomoci různých metod, jakými jsou například strukturovaný rozhovor (založen na 

předem připraveném seznamu otázek řešících problém), skupinová diskuse (prodiskutování 

těžkostí skupiny jednotlivců nějakým způsobem spojených s danou prací), dotazník (cíleně 

seskupená struktura různých typů otázek), či participace (časový úsek, po který na sebe 

výzkumník bere úkoly a zodpovědnost zaměstnance) a pozorování (záměrné sledování výkonu 

zaměstnání v daném prostředí). Po získání informací některou z uvedených metod jsou 

identifikovány problémy ve výkonnosti, určeny příčiny zjištěných problémů a jsou stanoveny 

opatření, která pomáhají problémy vyřešit. Poté je v souladu s podnikovou strategií  

a podnikovými cíli vypracován program vzdělávání. (Vodák, 2011) 

2) PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 

Na fázi identifikace a analýzy potřeby vzdělávání navazuje fáze plánování vzdělávání, při 

níž se porovnává zjištěná potřeba vzdělávání s možnostmi organizace tuto potřebu pokrýt.  

Při tvorbě vzdělávacího programu by mělo být odpovězeno na otázky, které jsou označovány 

zkratkou „8W.“  
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Tabulka č. 2-2 – „8W“ 

1.WHAT CONTENT? Co má být cílem a OBSAHEM vzdělávacího programu? 

2. WHO TO? KDO by měl být vzděláván? 

3.WHICH WAY? Jaké budou nejvhodnější METODY? 

4. WHO DELIVERS? KÝM bude vzdělávací program zabezpečen a řízen? 

5.WHEN AND HOW LONG? Jaký je ČASOVÝ HORIZONT vzdělávacího programu? 

6.WHERE? KDE se bude vzdělávání odehrávat? 

7.WHAT PRICE? Jaký bude ROZPOČET plánovaného vzdělávání? 

8.WAS IT EFFECTIVE? Jak budeme zjišťovat ÚČINNOST vzdělávacího programu? 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů, 2007 – vlastní zpracování 

Odpovědi na první dvě otázky se vykrystalizují již v první fázi vzdělávacího cyklu. Třetí 

otázka zaměřená na výběr metody je považována za jeden z nejdůležitějších kroků neboť má 

rozhodující vliv na efektivitu celého vzdělávacího procesu. O čtvrté otázce je třeba přemýšlet 

již při výběru vhodných metod. Neméně důležité je také sestavení časového harmonogramu, 

místa a financování vzdělávání. V neposlední řadě jde i o stanovení kritérií, podle kterých bude 

poté zjišťována účinnost implementovaného vzdělávacího programu. 

Kaňáková, Bláha a Babicová (2000) ve své knize uvádějí, v této fázi je nutné určit cíle 

vzdělávání, které definují, kdo budou posluchači, co se mají naučit a co by měli být schopni po 

absolvování vzdělávacího programu ovládat a umět až se vrátí na pracoviště. Tato fáze má za 

úkol i vymezení toho, kdo se bude podílet na odpovědnosti za vzdělávání. Stručně řečeno jde 

tady v konečném důsledku o vytvoření takového vzdělávacího programu, který je pro řešení 

daného problému nejlepší a z hlediska nákladů nejefektivnější. 

3) REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Při objasnění fáze realizace vzdělávání je vhodné využít následujícího grafického 

vyobrazení, které v sobě obsahuje všechny nezbytné prvky této fáze. 
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Obrázek č. 2-4 – Prvky procesu realizace vzdělávání 

 Zdroj: VODÁK, J. Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 2011, str. 99 

Cíle nám říkají, co budou účastníci kurzu po jeho absolvování schopni dělat. Po cílech 

následuje zajištění bezproblémově naplněného programu, ve kterém se určí den, čas, téma, 

lektor, místo, metoda a pomůcky. Dále je nutné pomocí motivačních faktorů (např. zlepšení 

postavení v týmu, možnosti využití získané kvalifikace – seberealizace, zvýšení flexibility  

a připravenosti na změny, vyššího platové ohodnocení, získání sociálních výhod atd.) zajistit, 

aby byli zaměstnanci motivováni ke svému vzdělávání. (Vodák, 2011) Prvkem, který dále 

následuje ve fázi realizace, jsou metody, které jsou v následujícím textu rozebrány podrobněji. 

K samotnému vzdělávání pracovníků je možné použít řadu různých metod, avšak je nutné 

přemýšlet o tom, kterou z metod, kdy aplikovat. Některé metody jsou vhodnější ke vzdělávání 

lidí pracujících manuálně, jiné zase pro technicko-hospodářské pracovníky. Zrovna tak se 

některé metody mohou více hodit k zapracování nových pracovníků nebo naopak k rozvoji 

stávajících. Každá metoda má své výhody a nevýhody, je více či méně aktivní. Proto je nutné 

nepřistoupit bezmyšlenkovitě ke vzdělávání pomocí konkrétní metody, ale dobře si její výběr 

promyslet. Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) rozčlenili metody vzdělávání podle dvou 

kritérií, kterými jsou:  

 

 

 

 

REALIZACE 
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A) AKTIVITA POSLUCHAČE  

         PASIVNÍ 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 vyžadujícím týmovou práci) 

         AKTIVNÍ  Koučování, mentorování, rotace práce 

B) PODLE MÍSTA, kde je vzdělávání realizováno: 

1) Metody používané ke vzdělávání na pracovišti – metody „on the job“ 

 Instruktáž při výkonu práce - nejjednodušší způsob zácviku nového nebo méně 

zkušeného pracovníka, při němž zkušený pracovník či nadřízený předvede pracovní 

postup a pracovník si pozorováním a napodobováním tento pracovní postup osvojí. 

Metoda umožňuje rychlý zácvik spíše u jednodušších pracovních postupů. 

 Rotace práce - vzdělávaný pracovník je postupně vždy na určité období pověřován 

pracovními úkoly v různých částech firmy a poznává firmu komplexněji. Metoda je 

důležitým nástrojem zvyšování flexibility.  

 Koučování – kouč, který vystupuje jako rádce a pomocník, podporuje rozvoj pracovníka 

a vede ho k samostatnému výkonu stále složitějších úkolů. Je to spíše dlouhodobější 

instruování, podněcování a směrování pracovníka k žádoucímu výkonu práce a k vlastní 

iniciativě, přičemž se bere v úvahu individualita daného pracovníka. Ten je informován  

o hodnocení své práce.  

 Mentorování - varianta individuálního koučování, mentor vystupuje v pozici rádce, 

zkušenějšího a obvykle staršího kolegy, „mentee“ si mentora sám vybírá.  

 Tutoring - obdoba mentoringu, ale jde spíše o skupinovou péči a více o „učení se“ 

odborné problematice. 

 Asistování – vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému 

pracovníkovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním postupům. 
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Postupně se podílí na práci stále větší mírou a stále samostatněji, až konečně získá takové 

znalosti a dovednosti, že je schopen vykonávat práci zcela samostatně. Klade sice důraz 

na praktickou stránku vzdělávání, ale nevýhodou může být, že vzdělávaný se může naučit 

i některým nepříliš vhodným pracovním návykům.  

 Counselling – vzájemné konzultování a ovlivňování vzdělávaného pracovníka a jeho 

školitele. Vzdělávaný pracovník se vyjadřuje ke všem problémům své práce i procesu 

vzdělávání, předkládá vlastní návrhy řešení problémů. Školitel si tak zároveň formuje  

a prověřuje své schopnosti pracovat s lidmi. Metoda je časově náročnější. 

 Pověření úkolem – vzdělávaný pracovník je svým školitelem pověřen splnit určitý úkol, 

jeho práce je sledována, usměrňována a hodnocena. 

 Pracovní porady – během nich se účastníci seznamují s problémy a fakty týkajícími se 

jak vlastní práce, problémů pracoviště i celé firmy. Výměna zkušeností, prezentace 

názorů zvyšují informovanost pracovníků, ale i jejich pocit sounáležitosti s pracovním 

kolektivem či firmou. 

Mezi výhody vzdělávání na pracovišti patří fakt, že toto vzdělávání je levné, zpravidla 

individuální, tedy přizpůsobené vzdělávanému pracovníkovi, který při něm nabírá především 

praktické zkušenosti a těm se učí přímo v konkrétních podmínkách firmy. Jako nevýhody 

můžeme zmínit například to, že ne vždy se najdou vhodní školitelé a také podmínky ke školení 

nemusejí být vždy ideální. 

2) Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště – metody „off the job“ 

 Přednáška - zaměřena na zprostředkování faktických informací či teoretických znalostí. 

Dochází sice k rychlosti přenosu informace, ale tento přenos je spíše jednostranný a 

pasivně přijímaný účastníky. 

 Seminář – zapojuje účastníky do diskuse, během které se objevují nápady a řešení 

problémů a účastníci jsou stimulováni k aktivitě. 

 Vzdělávání pomocí počítačů (e-learning) – může mít nejrůznější podobu, od prostého 

vkládání různých informačních a vzdělávacích materiálů do firemní počítačové sítě, jímž 

se vlastně nahrazují přednášky či hromadné instruktáže, až k promyšleným a často přímo 

pro firmu vytvořeným interaktivním a multimediálním vzdělávacím programům se 

zpětnou vazbou. 
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 Dalšími metodami používanými „off the job“ mohou být skupinová diskuse, případová 

studie, hraní rolí, simulace, assessment centre, outdoor training, učení se hrou, workshop, 

demonstrování atd. 

Samozřejmě některé z metod mohou být využívány, jak na pracovišti tak mimo něj, 

zmiňme například e-learning, samostudium. 

Distanční metody vzdělávání – jde především o korespondenční kurzy, účastník dostane 

soubor učebních materiálů (knihy, DVD atd.) a v určitých hodinách může telefonicky 

konzultovat s příslušným školitelem, popřípadě si s ním dopisovat. Vzdělávání hradí podnik, 

nebo se na úhradě podílí. U nás není zatím hojně využíváno na rozdíl od zahraničních podniků. 

(Tureckiová, 2004; Koubek, 2011) 

 

Dalším prvkem fáze realizace vzdělávání jsou účastníci, u kterých je především nutné 

nezapomínat na to, že každý z účastníků je jedinečný, každý má jiné emocionální rozpoložení, 

kulturní a vzdělanostní zázemí, jiný styl učení a také ochotu k učení, která je ovlivňována 

fyzickými, emocionálními a intelektuálními faktory.  

A konečně posledním prvkem je vybrání vhodného lektora pro realizaci vzdělávání. 

Osobnostní předpoklady lektorů jsou totiž významným předpokladem úspěšného vzdělávání. Je 

nutné, aby lektor byl schopen správným způsobem podat dané skupině posluchačů požadované 

téma a měl vysokou míru sociální inteligence. Každý lektor uplatňuje jiné vzdělávací styly.  

V pozici lektora mohou být buď interní odborníci nebo vlastní vzdělávací centrum, případně 

externí instituce, ať už veřejné či podnikatelské subjekty. (Vodák, 2011) 

4) VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTU VZDĚLÁVÁNÍ 

Hodnocení slouží k zjištění toho, zda a nakolik byly splněny cíle vzdělávacího programu. 

Na základě vyhodnocení se rozhoduje o tom, v jaké míře je třeba program plánovaného 

vzdělávání zlepšit, a o tom, jak by měly být uspokojeny zbývající či přetrvávající požadavky na 

vzdělávání. (Armstrong, 1999) 

Subjektem vyhodnocování je buď vrcholový management (jeho účast signalizuje, že 

vyhodnocování je třeba brát dostatečně vážně) nebo ostatní manažeři (mají ústřední úlohu při 

vyhodnocování vzdělávání), dále také účastníci (zapojují se pomocí formulářů zpětné vazby), 

externí odborníci (expertízy – zvýšení objektivity) nebo interní a externí zákazníci, kteří 
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5. Vyhodnocování změn v kultuře podniku 

4. Vyhodnocování dopadu na výkonnost 

podniku 

3. Vyhodnocování pracovní výkonnosti 

jedince 

2. Vyhodnocování nárůstu vědomostí 

1. Vyhodnocování reakcí 

poskytují neocenitelný pohled na to, jak vzdělávání skutečně pomohlo dosáhnout jimi 

požadovaných cílů. (Vodák, 2011) 

Abychom mohli správně posoudit efekty vzdělávání, je nutné mít stanovená kritéria pro 

vyhodnocování. Rozlišujeme kritéria vnitřní (např. vlastní hodnocení účastníků průběhu 

školení) a vnější (změna v nákladech nebo objemu prodeje.) (Milkovich, Boudreau, 1993) 

Jedním ze způsobů jak vyhodnotit vzdělávání je pětiúrovňový aplikační model 

vyhodnocování, který je znázorněn na následujícím obrázku č. 2-5. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2-5 – Znázornění modelu vyhodnocení 

 Zdroj: VODÁK, J. Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 2011, str. 140 

V první úrovni vyhodnocování reakcí jde pouze o reakce osob na zážitky ze vzdělávání, 

poznatky o tom, co si myslí o užitečnosti vzdělávání, o lektorech a případně o tom, co by 

zařadili nebo vypustili z programu. Pozitivní reakce dokazuje větší pravděpodobnost uvedení 

získaných vědomostí a dovedností v praxi. Úroveň druhá vyhodnocování nárůstu vědomostí 

posuzuje, jaké získali účastníci nové poznatky a dovednosti, ale není hodnoceno, zda naučené 

jim pomáhá zvýšit jejich výkonnost. Třetí úroveň vyhodnocování pracovní výkonnosti 

jednotlivců zjišťuje míru, v níž absolventi uplatňují poznatky a zkušenosti získané 

v rozvojových programech ve své práci. Vyhodnocování dopadu na výkonnost se zabývá 

dopadem vzdělávání na efektivitu podniku, tedy co dobrého tato změna přinesla týmu, oddělení 

či podniku samotnému. A konečně v poslední úrovni vyhodnocování změn v kultuře podniku 

jde o vyhodnocení dosažené změny v oblasti kultury chování zaměstnanců a celých oddělení, 

ať už vůči interním, nebo externím zákazníkům. Jde o fixaci a rozvíjení hodnot, na nichž stojí 

podnik. 



- 25 - 

 

Vyhodnocování rozvojového vzdělávacího programu je komplexní proces pokoušející se 

měřit celkové přínosy a náklady tohoto programu. Je totiž dobrým zvykem ověřovat návratnost 

investic. (Vodák, 2011) 

Gary Dessler (1997) profesor z Floridy ve své knize Human resource management (1997) 

uvádí pro změnu pět fází systematického vzdělávání.  První dvě a poslední dvě fáze jsou 

totožné s výše zmiňovanými, avšak jako třetí fázi uvedl Dessler „validizaci“ (validation) 

neboli ověření toho, zda nebyly do vzdělávacího programu vneseny chyby, které by mohly 

narušit hladký průběh realizace. Toto ověření probíhá na malém reprezentativním vzorku osob. 

Fáze systematického nebo také plánovaného vzdělávání byly dosud zpracovány již 

mnohými autory, ale ať už bylo vzdělávání rozloženo do čtyř, pěti či více fází, vždy zůstává 

jejich podstata stejná. 

Zajisté si firmy často uvědomují, že investovat do vzdělávání lidských zdrojů, je pro ně 

vlastně rizikovou záležitostí, neboť vždy existuje určité nebezpečí, že zaměstnanec využije 

svých nabytých vědomostí ve svůj prospěch a přejde k jinému zaměstnavateli. To by také mohl 

být jeden z důvodů, proč jsou zaměstnavatelé ke vzdělávání zaměstnanců rezervovaní, a někdy 

k němu ani nepřistoupí. 

Samozřejmě existuje možnost, jak se před odchodem zaměstnance bránit, jednou z nich 

je motivace, ovšem motivování např. penězi není na dlouhou dobu, proto je nutné využít 

motivace vnitřní např. dát zaměstnanci možnost kariérního postupu nebo rozhodování. Druhá 

možnost je vzdělávat zaměstnance pouze ve specifických vědomostech, které nebudou 

uplatnitelné v žádném jiném podniku. Alespoň tedy motivace by mohla pomoci tomu, že 

zaměstnanec po ukončení vzdělávání zaměstnavatele „neopustí.“ 
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2.6 Vlivy a trendy ve vzdělávání 

Vzdělávání a rozvoj lidského potenciálu je ve firmách pod stálým tlakem, především 

tlakem na to, aby prokazatelně vedlo ke zvýšení výkonnosti. Tak jako v každé jiné oblasti i ve 

vzdělávání je možno za poslední léta pozorovat řadu nových trendů. Podle Hroníka (2007, str. 

116) můžeme za tyto hlavní trendy považovat: 

1) Posun od klasického k celostnímu přístupu (učící se organizace) 

„Klasický“ přístup Učící se organizace (celostní přístup) 

 

 

Je vzděláván v …, vzhledem k dané 

funkci musí absolvovat… Za jeho 

rozvoj odpovídá manažer, lektor apod. 

Velký důraz se klade na „správnou“ 

identifikaci vzdělá-vacích potřeb 

vzhledem k současné či plánované 

pozici. 

Nejpodstatnějším rysem je bezbariérový a 

individuální přístup. Pracovník si sám 

plánuje osobní a profesionální rozvoj. 

Odpovídá za svůj rozvoj. Každý má 

stejnou příležitost. 

 

 

 

Velmi obvyklými jsou dvoudenní 

školení pátek-sobota. Ale také může jít 

o jednodenní či kratší, od nichž se 

očekává podstatná změna. 

 

Vzdělávání neprobíhá jen na školení, 

důležité je mezidobí, ve kterém probíhá 

sdílení zkušeností, supervize, samostudium 

apod. Ze širšího úhlu pohledu se jedná o 

celoživotní vzdělávání. 

 

 

Na jedné straně umožňuje odpoutání se 

od operativních úkolů a ohlédnutí se, na 

straně druhé je takové „vytržení“ 

možné jen jednou za čas (čtvrtroku, 

půlroku). 

 

 

Nejčastěji má podobu on-the-job tréninku 

nebo supervize a jiné formy zpětné vazby, 

které na místě poskytují kouči, trenéři a 

kolegové, v menší míře externisté. 

Externisté jsou však více vtahováni do dění 

ve firmě.

 

 

 

 

Pracovník jako objekt 

vzdělávání 

Vzdělávání je více časově 

ohraničené od-do 

Rozvoj a vzdělávání se 

odehrává co nejblíže samotné 

práci 

Vytvoření atmosféry 

permanentního rozvoje a 

vzdělávání 

Pracovník jako subjekt 

rozvoje 

Vzdělávání se odehrává 

mimo chod firmy 
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Je přesně definováno, které oblasti školí 

interní lektoři a které externí. Externí 

lektoři nebo vzdělávací firmy jsou 

pojímány jako expertní skupiny. 

Vzdělávací programy jsou dodávány 

„na klíč“. Vzdělávací firma připraví 

program podle požadavků zadavatele. 

 

 

 

Hranice mezi vlastní firmou a poradenskou 

a vzdělávací firmou jsou posunuty. 

Lektorskou dvojici tvoří interní a externí 

lektor, program také vznikal společně. 

Také je zde institut mentora a interního 

kouče. 

 

 

 

Nácvik je upřednostňován před jinými 

metodami vzdělávání. Snahou je, aby 

co největší počet zaměstnanců byl ve 

znalostech a dovednostech na stejné 

úrovni. Pak je cílem tuto úroveň 

postupně zvyšovat. Cílem je druhé 

„dotlačit“. 

 

Zde je myšlena multimediálnost ve 

vlastním slova smyslu vycházet co nejvíce 

vstříc různým stylům učení. Oproti důrazu 

na standardní výkony je zde spíše 

zdůrazňován špičkový výkon, který 

inspiruje. Cílem je druhé „přitáhnout“. 

Dobrým bude přidáno a slabším ještě 

ubráno. Je zde více diferencujících prvků. 

2) Just-in-time ve vzdělávání 

Tento přístup ke vzdělávání je opakem učení se do zásoby. G. Hamel a C.R. Prahalad, 

profesoři managementu na prestižních univerzitách, tento přístup hanlivě nazývají firemní 

anorexií. Vzdělávání just-in-time má podobu kurzu, který přichází v pravý čas, například 

v podobě soustředění projektového týmu těsně před zahájením projektu.  

3) Standardizované kurzy 

Standardizované kurzy jsou zaměřeny na osvojení si základních znalostí a dovedností, 

jejichž absence či snížená úroveň má charakter nedostatku, který limituje výkonnost. Pomocí 

standardizovaného kurzu vytváříme standard. Do standardizovaných kurzů řadíme katalogové 

kurzy, které představují standardizovaná řešení do zásoby a mezi něž patří odborné kurzy, 

měkké dovednosti, IT školení, jazyková školení a školení povinná ze zákona a také e-

learningové kurzy, které také představují standardizovanou formu vzdělávání, protože se ke 

každému dostává úplně identické sdělení. 

 

 

Důraz na multimediálnost a 

diferencializaci 

Tým lektorů složený 

z internistů a externistů 

Důraz na nácvik a 

standardizaci 

Jasné hranice mezi interním 

a externím vzděláváním 
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4) On-line nákupy vzdělávacích aktivit 

Na internetových aukcích lze koupit ledasco a přitom za velmi dobrou cenu, stejně tak se 

zde objevují i služby. Odtud je již jen krok, aby se takto nakupovaly různé personální služby, 

například vzdělávací kurzy. Aby firmy mohly nakupovat vzdělávací kurzy na internetu, 

vyvstává před nimi několik požadavků (pomíjí technické). 

 Mít „bazén“ (reservoár) firem, u kterých je kvalita prověřena a jež jsou vyzvány ke 

vstupu do e-aukce. 

 Mít standardizované kurzy, jejichž standardizace má podobu harmonogramu. 

5) Důraz na diferenciaci a zakázkové řešení 

Tento princip se uplatňuje jak u hodnocení a odměňování, tak je i stále zřetelněji využíván 

při rozvoji a vzdělávání, neboť diferenciace v oblasti vzdělávání se uplatňuje především jako 

motivační nástroj.  

2.7 Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru v procesu vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků, které zabezpečuje organizace, je personální funkcí, pro niž je 

typická úzká spolupráce mezi vedoucími pracovníky a personálním útvarem. 

Podle Koubka (2007) vedoucí pracovníci: 

 musejí zkoumat, zda jejich podřízení vyhovují kvalifikačním požadavkům pracovních 

míst a sledovat pracovní výkon a pracovní chování podřízených,  

 jsou rozhodujícím činitelem v procesu identifikace potřeby vzdělávání a také výrazně 

participují na procesu plánování vzdělávání, 

 při procesu realizace vzdělávání mají odpovědnost za průběh i obsah vzdělávání na 

pracovišti při výkonu práce, 

 jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů informací potřebných pro vyhodnocování výsledků 

vzdělávání i účinnosti vzdělávacího programu. 

Personální útvar se naopak stará o: 

 zformulování a navrhnutí politiky a strategie vzdělávání pracovníků a vytváří organizační 

a institucionální předpoklady vzdělávání, 

 zabezpečuje odbornou a organizační stránku všech fází vzdělávání, 
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 iniciuje proces zkoumání potřeby vzdělávání, analyzuje potřebu vzdělávání, navrhuje 

program a rozpočet vzdělávání, volí vhodné metody vzdělávání, zajišťuje vzdělávání 

mimo pracoviště, kontroluje průběh procesu vzdělávání, 

 organizuje a metodicky vede vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacího programu. 

2.8 Učící se organizace 

Poměrně nedávno vznikla nová populární myšlenka týkající se učící se organizace. 

Samozřejmě toho o tomto pojmu bylo již hodně napsáno a vznikla nejedna definice, tak 

například autoři Jones a Hendry (1992) popsali učící se organizaci, jako organizaci, kde se 

„mnoho lidí učí“, dále třeba již trochu starší definici poskytl Pedler (1988), který si učící se 

organizaci vysvětluje, jako „organizaci, která umožňuje učení všem jejím členům a 

průběžně se sama transformuje.“ 

Pokud se organizace snaží o to, aby se v ní vyskytovalo učení ve velké míře, musí pak 

rozvíjet takovou kulturu, která uznává a oceňuje proces učení, a musí poskytovat mnoho 

zkušeností, které se dají dále využívat. V učící se organizaci by měli mít manažeři lidských 

zdrojů a specialisté na vzdělávání a rozvoj významnou roli v zajišťování toho, že se organizace 

rozvíjí způsobem, který učení usnadňuje, a dále by měli podporovat zájem o učení a vytvářet 

vhodné prostředí. Bezprostřední nadřízení musí být zaangažování v povzbuzování tohoto 

procesu a organizace se musí pokusit minimalizovat bariéry, které mohou překazit vzdělávání a 

rozvoj, a také by měla povzbuzovat jednotlivce k hledání příležitostí k učení. Vzdělávání a 

rozvoj musí být nepochybně jasně spojeno s cíli organizace a jeho účinnost a efektivnost by 

měla být pravidelně vyhodnocována. (Foot, Hook, 2005) 

Peter Senge ve své knize Teorie a praxe učící se organizace (2007) uvedl, že existuje pět 

„disciplín“ učící se organizace. Přestože byly tyto disciplíny – de facto principy či dílčí 

koncepce, na nichž je pojetí učící se organizace založeno - vyvinuty odděleně, každá z nich má 

kritický význam pro úspěch těch zbývajících, stejně jako je tomu u všech souborných celků. 

Každá z nich poskytuje životně důležitý rozměr vytváření organizací, které se dokáží opravdu 

„učit“ a dokáží nepřetržitě zvyšovat svou schopnost realizovat své nejvyšší aspirace.  

Jako první z disciplín může být zmíněno osobní mistrovství, které představuje schopnost 

uvědomovat si své vlastní předpoklady a prohlubovat svou osobní vizi. Lidé věnující se 

osobnímu mistrovství se plně soustřeďují na vlastní celoživotní učení. Osobní mistrovství je 
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disciplínou nepřetržitého projasňování a prohlubování vlastní osobní vize, soustřeďování 

zdrojů energie, rozvíjení trpělivosti a objektivního vnímání skutečnosti. Je významným 

kamenem učící se organizace. 

Další disciplínu představují mentální modely, což jsou hluboce zakořeněné předpoklady, 

zobecnění či dokonce názorné představy nebo obrazy, jež ovlivňují to, jak si vykládáme svět a 

jak v něm jednáme. Tato disciplína vyžaduje schopnost udržovat „učeníplné“ (či patrně 

výstižněji vyjádřeno – učivé, případně učící) rozhovory, které v sobě vyvažují prvky 

zkoumavého dotazování a obhajoby vlastních názorů, při nichž lidé efektivně odkrývají své 

myšlení a otevřeně je vystavují vlivu druhých. 

Je takřka nemožné představit si organizaci, která by si udržovala určitou míru 

významnosti a velikosti – bez cílů, hodnot a poslání, které by byly v celé organizaci hluboce 

sdíleny, proto je jako třetí disciplína uvedeno utváření společně sdílené vize. Jde o schopnost 

udržovat společně sdílený obraz budoucnosti. Pokoušet se vizi někomu nařizovat nikam 

nevede, ať je taková vize sebeupřímnější. Pokud se lidem dostane skutečné vize, podávají 

vynikající výkony a učí se; ne proto, že by jim to někdo uložil, nýbrž proto, že chtějí. Sdílení 

vize je často spjato s charismatem vůdčí osobnosti.  

Předposlední disciplínou je týmové učení. Když se týmy skutečně učí, dosahují 

rychlejšího růstu, než jakého by mohli dosáhnout jinak. Je to jakási schopnost členů týmu 

zahájit „společné přemýšlení“. Týmové učení má životní význam, neboť týmy, a nikoli 

jednotlivci představují základní učící se jednotky moderních organizací. To je základ; a dokud 

se nedokáží učit týmy, nemůže se učit ani organizace. 

Systémové myšlení je nazýváno pátou disciplínou, která ostatní disciplíny integruje. 

Systémové myšlení umožňuje porozumět i tomu nejjemnějšímu aspektu učící se organizace – 

novému způsobu, jímž jednotlivci vnímají sebe a svět kolem sebe. Podstatou učící se 

organizace je změna myšlení – přechod od vnímání sebe sama jako bytosti oddělené od světa 

k pochopení své osobní spojitosti se světem. 

Abychom shrnuli výše uvedené informace, systémové myšlení k tomu, aby dosáhlo 

plného rozvinutí svých možností, také vyžaduje disciplíny utváření společně sdílené vize, 

mentálních modelů, týmového učení a osobního mistrovství. Vytváření společné vize posiluje 

dlouhodobé zaujetí. Mentální modely se zaměřují na otevřenost, která je potřebná k tomu, 

abychom dokázali vynést na světlo nedostatky ve způsobu, jímž v současnosti vnímáme svět. 

Týmové učení rozvíjí schopnost skupin lidí nacházet za jejich jednotlivými osobními pohledy 
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ještě širší a celistvější obraz. A osobní mistrovství upevňuje osobní motivaci k tomu, 

nepřetržitě poznávat, jak naše jednání ovlivňuje náš svět.  

2.9 Talent management 

V současném podnikatelském prostředí, v podmínkách rostoucích tlaků, konkurence a 

globalizace, se pro organizace stále klíčovějšími stávají lidské zdroje. Nikoliv finanční 

prostředky, moderní a výkonná technika a technologie či kvalitní strategie, ale lidé, efektivní 

zaměstnanci, jsou hlavní konkurenční výhodou. (Horváthová, 2010) 

Pojem talent management neboli „management talentu“ je známý již delší dobu 

v zahraničí (viz Armstrong 2007) a v posledním desetiletí se začal udomácňovat i v České 

republice. Z pohledu jeho historie však nejde o absolutní novinku. Talent management lze ve 

skutečnosti považovat za vysoce selektivní přístup k rozvoji lidského potenciálu organizace, 

favorizující potenciální organizační užitek – plynoucí ze zaměstnávání osob, vyznačujících se 

vysoce rozvinutým, úzkoprofilovým a mnohdy vzácným potenciálem – před jinými ukazateli, 

jako je např. zachování úrovně zaměstnanosti, náklady na rozvoj lidských zdrojů (viz 

Mateiciuc, 2004). Lze říci, že koncepce talent managementu je uplatňovaná a úspěšně funguje 

hlavně v ambiciózních a prosperujících organizacích už několik let, jen neměla přesně určený 

název, nebyla jasně pojmenovaná a i v současnosti ji některé organizace uvádí do praxe bez 

toho, aby jí přiřadili název. Talent management je téma vysoce aktuální a zcela určitě se 

v dnešní době dá považovat za trend. 

Posláním talent managementu je zabezpečit přilákání, získání, rozvíjení a udržení 

talentovaných lidí, které organizace potřebuje pro její efektivní fungování. (Armstrong, 2007) 

Za talent se považuje jedinec, který podává vysoký výkon, čím projevuje i uplatňuje svůj 

velký potenciál. Talentovaný jedinec se však neprojevuje jen vysokým výkonem, ale i 

originálními postupy a výsledky.  

Ze strany managementu musí být vytvořeny příznivé podmínky pro uplatňování talentů. 

Manažeři musí dokonale poznat práci svých zaměstnanců, podporovat úspěšné pracovní 

aktivity a akceptovat i občasné selhání, ale rozhodně znát také jejich příčiny. Jen tak je možné, 

že dokážou využít potenciál talentovaných zaměstnanců pro dosahování cílů organizace. 

Takové postoje a konání managamentu představuje základ, jakési jádro, o které se opírá systém 

talent managementu. 
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Cílem talent managementu je soustavně vytvářet v organizaci přiměřený „rezervoár“ 

talentů tzv. talent pool, který zahrnuje vysoce talentované, kvalifikované a angažované 

jednotlivce, schopné přispívat k dosáhnutí organizací stanovených cílů. 

Činnosti, které by měla organizace vykonávat v případě, že se hodlá věnovat talent 

managementu, jsou následující: 

 Identifikace talentů, kteří jsou nutní ke splnění podnikatelských cílů organizace a 

talentů, kteří jsou momentálně k dispozici 

 Analýza a hodnocení existujících a potřebných talentů 

 Získávání talentů, které organizace potřebuje 

 Rozvíjení talentů, které má organizace k dispozici a využít naplno jejich potenciál 

 Udržení talentů, zajistit aby talentovaní lidé z organizace neodcházeli 

 Zajištění toho, aby talentovaní lidé byli přínosem pro organizaci 

 Komplexní zhodnocení úspěšnosti procesu (Horváthová, 2011) 

 

To, že provádění výše uvedených činností je základem talent managementu dokazuje také 

tradiční model talent managementu, který je uveden na následujícím obrázku.  

 

Obrázek č. 2-6 – Tradiční model talent managementu 

Zdroj: STAŇKOVÁ, P.; KAZDOVÁ, A. Talent Management Workshop: Objevem 

talentů vše nekončí, ale začíná. Deloitte [online]. 2002 (viz. Horváthová 2011) 

 

 Model, který je zobrazen na předchozím obrázku jasně zachycuje, že talenty je důležité 

nejdříve získat, a to z vnitřních nebo také z vnějších zdrojů, dále je důležité rozmístit je na 

vhodná místa v organizaci, a poté se začít věnovat jejich rozvoji a především také činnostem, 

které přispějí k tomu, aby v organizaci setrvali. Je zde tedy zřetelně vidět, že objevem talentů 

vše nekončí, ale teprve začíná. 

  

Získat Rozmístit Rozvíjet Udržet 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

3.1 Historie a současnost společnosti 

Společnost Podhoran Lukov a.s. byla založena Obchodním zemědělským družstvem 

Podhoran Lukov v roce 2001 jako jediným akcionářem. Původně se družstvo zabývalo 

výhradně zemědělskou činností. V šedesátých letech se činnost tehdejšího družstva rozšířila o 

opravy autoagregátů, v letech sedmdesátých o dřevovýrobu a v osmdesátých letech o sítotisk a 

výrobu přepravních kontejnerů. V současné době tvoří nezemědělská výroba 98% a zemědělská 

2% obratu společnosti. 

Z hlediska objemu výroby je hlavní činností této společnosti výroba automobilových 

kontejnerů. Obrat společnosti dosáhl v posledních letech v průměru cca 200 milionů Kč ročně. 

Podhoran Lukov, a.s. je v současnosti výrobní společností s více než 170 zaměstnanci, 

která podniká ve vlastních objektech v Lukově u Zlína a okolních obcích (Kašava, Držková, 

Vlčková) se širším výrobním zaměřením, zejména na kovovýrobu. Větší část své produkce 

exportuje spolehlivým obchodním partnerům do zemí Evropské unie.  

Základní kapitál společnosti je 90 000 000,-- Kč a je rovnoměrně rozložen mezi svá 

výrobní i nevýrobní střediska. 

3.2 Členění společnosti z hlediska předmětu činnosti 

Společnost se skládá z následujících šesti středisek (výrobních i nevýrobních).  

1) VÝROBA KONTEJNERŮ 

Toto středisko má dlouholetou tradici ve výrobě kontejnerů. Ročně vyrábí několik tisíc 

kontejnerů pro náš i zahraniční trh. Jedná se o kontejnery vhodné pro zpracování odpadu, pro 

svoz sutí, sypkých materiálů, dále kontejnery pro nákladní vozy, skladové kontejnery pro 

bezpečné uskladnění materiálu a zboží, kontejnery pro uplatnění v zemědělství např. pro převoz 

obilí atd. V tomto středisku se také vyrábí ostatní produkty, jako jsou pojízdná schodiště, 

popelnice, držáky na pneumatiky a další. Středisko kontejnery je nejvýznamnějším a největším 

střediskem, které společnosti přináší největší zisk. Pod středisko kontejnery spadají následující 

dvě střediska: 
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 DOPRAVA 

Stěžejní činností tohoto střediska je mezinárodní i tuzemská kamionová doprava. Dále 

toto středisko provádí dopravu nákladní, autobusovou (školní výlety, pobytové a poznávací 

zájezdy), zemní práce, práce s jeřábem a zemědělské práce.  

 AUTOOPRAVÁRENSTVÍ 

Toto středisko zajišťuje běžné opravy a údržby nákladních vozidel a návěsové techniky, 

provádí měření emisí všech osobních a nákladních automobilů se vznětovými motory, STK 

traktorů a přívěsů, pneuservis nákladních i osobních vozidel, opravy a ověřování tachografů, 

prodej náhradních dílů a seřizování geometrie vozidel (sbíhavost kol).  

2) STŘEDISKO AUTOAGREGÁTY 

Středisko autoagregáty vyměňuje opravené agregáty za staré, dále se věnuje pískování 

hliníkových a kovových dílů, mytí dílů a motorů a svařování hliníkových a kovových dílů. Toto 

středisko je servisní opravnou podniků např. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jindřichův 

Hradec nebo Lucas Autobrzdy s.r.o. Jablonec nad Nisou. 

3) STŘEDISKO SÍTOTISK 

Na tomto úseku se zajišťuje výroba a potisk samolepících etiket, PVC štítků, kovových 

štítků, PE tašek, textilu. Vyrábí se zde štítky pro označení výrobků a strojů převážně pro 

automobilový průmysl, bezpečnostní tabulky,  lepená reklama na dopravní prostředky, 

výkladní skříně, propagační a informační tabule.  

4) STŘEDISKO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Středisko zemědělství se věnuje rostlinné i živočišné výrobě. V dnešní době čítá chov 

dobytka asi 470 ks skotu. Půdy je celkem 840 ha. Polnohospodářství obsahuje 440 ha, z toho 

100 ha pšenice, 55 ha ječmen, 25 ha oves, 31 ha řepka, 32 ha kukuřice, ostatní tvoří zalučnění.  

5) STŘEDISKO DŘEVOVÝROBA 

Hlavním výrobním programem je produkce nábytku, zejména pak postelí a židlí ze 

smrkového dřeva. Dále výroba palubek, lišt a smrkové spárovky. Hlavními součástmi objektu 

je stolárna, sušárna a lakovna. 
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6) STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Středisko sociálních služeb provádí pronájem sálu s kapacitou až 600 míst vhodného pro 

plesy, kulturní vystoupení, svatební hostiny atd. Dále také pronájem vinárny, ubytování 

v podnikové ubytovně a i pronájem nebytových prostor. Dále poskytuje také dodávky obědů. 

(Podhoran Lukov, a.s., online) 

 

Z předcházejícího výčtu produkčních aktivit středisek společnosti lze vidět, že společnost 

Podhoran Lukov, a.s. je společností, která se zabývá skutečně rozmanitými činnostmi, k jejichž 

vykonávání potřebuje řadu kompetentních odborně vzdělaných a vyškolených, zkušených a 

pracovně motivovaných pracovníků různých profesí. 

3.3 Organizační struktura společnosti 

Společnost Podhoran Lukov, a.s. jako jedna ze společností, zabývající se 

diverzifikovanými činnostmi, je rozčleněna do jednotlivých organizačních útvarů. To znamená, 

že za výkon určité činnosti jednoho organizačního útvaru (střediska), zodpovídá vedoucí tohoto 

střediska. Každé ze středisek zodpovídá za své činnosti (viz výše) a snaží se každé samostatně 

dosahovat stanovených cílů. Účetní hodnoty (náklady, výnosy, zisk, obraty) jsou sledovány 

jednotlivě pro každé středisko.  

Ekonomický a správní úsek v sobě mimo jiné zahrnuje podnikovou personalistku, která 

by měla mít na starosti rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů. Potřeby středisek v oblasti 

vzdělávání (kurzy, školení, odborné zkoušky) však zajišťují vedoucí pracovníci jednotlivých 

středisek. Na obrázku č. 3-1 je znázorněna organizační struktura společnosti. 
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Obrázek č. 3-1 – Organizační struktura společnosti Podhoran Lukov, a.s. 

 Zdroj: Interní materiály podniku 

3.4 Lidský potenciál organizace Podhoran Lukov, a.s. 

V této podkapitole jsou zmíněny údaje týkající se personálu organizace Podhoran Lukov, 

a.s., a sice jeho počtu, věkové, vzdělanostní a kvalifikační, resp. profesní struktury 

zaměstnanců atd. 

Tabulka č. 3-1 – Počty zaměstnanců jednotlivých středisek za r. 2012 

Středisko Počet zaměstnanců 

Ekonomický a správní úsek 8 

Zemědělství 5 

Kontejnery (doprava, autoopravárenství) 103 

Autoagregáty 20 

Sítotisk 13 

Sociální služby 8 

Dřevovýroba 20 

Celkem 177 

Zdroj: Interní materiály podniku – vlastní zpracování 

Dozorčí rada 
Představenstvo                      

PŘEDSEDA 

ZEMĚDĚLSTVÍ KONTEJNERY 

DOPRAVA 

STAVEBNÍ 
SKUPINA 

AUTOOPRAVÁ-
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AUTOAGREGÁTY SÍTOTISK 
SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 

DŘEVOVÝROBA 

Ekonomický a 
správní úsek 

Útvar předsedy  
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Jak již bylo uvedeno výše, středisko kontejnery je považováno za nejvýznamnější 

středisko, což dokazuje také počet zaměstnanců, kteří jsou zde zaměstnáni. Naopak nejmenším 

počtem zaměstnanců disponuje středisko zemědělství, čemuž odpovídá i to, že zemědělská 

výroba nyní činí pouhé 2 % činností společnosti. 

Graf č. 3-1 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti v letech 2004 – 2012 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály podniku – vlastní zpracování  

Z grafu je viditelné, že počet zaměstnanců již od roku 2004 klesá. Především působením 

ekonomické krize došlo v několika posledních letech vlivem omezenosti disponibilních 

mzdových prostředků ke snížení počtu až o 50 zaměstnanců. Snížení počtu pracovníků bylo 

řešeno především rozvázáním pracovního poměru důchodců a skončení pracovního poměru 

dohodou. Ze strany zaměstnavatele nebyla dána žádná výpověď. V posledním roce 2012 

můžeme pozorovat, že poprvé téměř po deseti letech došlo ke zvýšení počtu pracovníků. 

Z hlediska struktury zaměstnanosti podle pohlaví, je ve společnosti zaměstnáno 118 

mužů a 59 žen. Počet zaměstnávaných mužů je téměř dvakrát vyšší než počet zaměstnávaných 

žen především z toho důvodu, že jsou ve společnosti vykonávány spíše práce fyzicky 

náročnější. 

Graf č. 3-2 Věková struktura zaměstnanců společnosti v roce 2012 

 
Zdroj: Interní materiály podniku – vlastní zpracování  
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Z hlediska věkové struktury zaměstnanců můžeme společnost pomyslně rozdělit na dvě 

poloviny. První polovinu tvoří zaměstnanci ve věku do 45 let a druhou polovinu ve věku nad 

46 let. Velká část zaměstnanců je v organizaci zaměstnána i přes 30 let, dalo by se říci, že 

stárnou spolu s organizací, tím by se dal vysvětlit také poměrně vysoký věkový průměr 

zaměstnanců společnosti. 

Graf č. 3-3 Struktura zaměstnanců podle počtu odpracovaných let ve společnosti 

Podhoran Lukov, a.s.  

 

Zdroj: Interní materiály podniku – vlastní zpracování  

 Společnost Podhoran Lukov, a.s. vznikla až k 1.1.2001, což znamená, že nejdéle možné 

je být zaměstnán 11 let. Avšak této společnosti předcházelo OZD Podhoran Lukov, ze kterého 

po ukončení jeho činnosti všichni pracovníci „přešli“ pracovat do a.s. Tudíž někteří 

z pracovníků zde pracují i 30 let. 

Graf č. 3-4 Struktura zaměstnanců podle vzdělání za rok 2012 

 
Zdroj: Interní materiály podniku – vlastní zpracování  

 Z celkového počtu 177 zaměstnanců je 47 zaměstnanců technicko-hospodářských 

pracovníků a zbylých 130 je zaměstnáno na dělnických pozicích. Tomuto rozčlenění přibližně 

odpovídá i vzdělanostní struktura společnosti, neboť osoby dělnických profesí dosáhly 

středního odborného vzdělání, tedy výučního listu nebo v horším případě pouze vzdělání 
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základního. Technicko-hospodářští pracovníci disponují 2 výučním listem, 39 vzděláním 

s maturitou a 6 vysokoškolským vzděláním. 

3.5 Strategické aspekty řízení společnosti 

 Pro úvahy o budoucí personální potřebě společnosti jak z hlediska profesně-

kvalifikačních nároků na pracovní připravenost zaměstnanců na plnění současných i budoucích 

pracovních úkolů, tak z hlediska kvantitativních požadavků na rozvoj lidského potenciálu 

společnosti je zapotřebí, aby vedení společnosti uplatňovalo efektivní postupy strategického 

managementu.  

 V případě společnosti Podhoran Lukov, a.s. však podle vedoucích představitelů 

společnosti nelze hovořit o propracovaném strategickém řízení. Dlouhodobé cíle společnosti 

vycházejí z rozvojového záměru původního zemědělského družstva, které vložilo svůj majetek 

do základního kapitálu společnosti. Družstvo je dosud jediným akcionářem společnosti. 

Základním, dosud směrodatným cílem, vytýčeným při založení společnosti v roce 2000, je 

zachování skladby výroby a služeb, které provozovalo družstvo v předchozích letech.  Tento – 

možno říci strategický úkol – vyžaduje, aby zvláště v obtížných podmínkách současné tržní 

ekonomiky, společnost spoléhala především na své vlastní síly v celé šíři aktivit.  To znamená, 

že společnost musí souběžně plnit řadu operačních úkolů v technologicky značně odlišných 

oblastech své výrobní aktivity.  Vytyčované cíle budou, dle názoru vedení společnosti i nadále 

formulovány pro následující oblasti činnosti společnosti:  

a) udržení a rozvoj kovovýroby: 

 výroba velkoobjemových kontejnerů 

 autoopravárenství jak v klasické podobě, tak i opravárenství formou renovace dílců 

vzduchotechniky nákladních vozidel a traktorů 

 výroba pro automobilový průmysl (různé štítky pro vozidla a stroje) 

b) pokračování v zemědělské výrobě: 

 rostlinná výroba 

 živočišná výroba 

c) udržení segmentu služeb 

 autodoprava pro vlastní potřebu – přeprava výrobků (kontejnerů) zákazníkům 

 autodoprava pro cizí subjekty 

 mechanizační služby pro vlastní zemědělskou výrobu 
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d) v rámci ekonomické rentability zachovat, ostatní původní provozy 

 dřevovýroba (nábytek z masivu, výroba dřevěných prvků pro cizí subjekty) 

 sociální služby (provoz vlastního stravovacího zařízení pro vlastní potřeby i pro cizí 

subjekty) 

 Uvedené záměry jsou realizovány relativně samostatnými středisky (výrob, služeb).  

Úlohou managementu společnosti je koordinace vzájemných podpůrných vazeb vně i uvnitř 

podniku. Přes různorodost zaměření jednotlivých středisek, jsou celopodnikově zajišťovány 

služby spojené s veřejným sektorem (státní, správní orgány), financováním (banky, pojišťovny 

apod.). 

Společnost nemá svou strategii pevně stanovenou, ať už podle vlastních rozhodnutí nebo 

rozhodnutím akcionáře. Společnost ve svém vývoji reaguje zejména na potřeby trhu, resp. 

svých zákazníků, kteří v zásadě určují další možnosti rozvoje této společnosti. 

Popsaný pohled na strategické řízení lze hodnotit jako strategickou pohotovost 

společnosti založenou na dosavadních zkušenostech, potenciálech svých výrobních aktivit a 

přesvědčení o pozvolném vývoji požadavků na organizaci. Pro případ výraznějších změn ve 

vnějším úkolovém a operačním prostředí společnosti, jakož i vnitřních změn by bylo zapotřebí, 

aby zmíněná strategická pohotovost při eventuálním vzestupu strategických ambicí 

managementu byla přeměněna ve strategickou aktivitu.  Tato aktivita by měla být zaměřena na 

sledování vnějšího pole působnosti společnosti, pravděpodobných nových požadavků, 

příležitostí a ohrožení, jakož i vnímaných silných a slabých stránek společnosti a jejich 

potenciálů. Uskutečnění těchto vizí by vyžadovalo, aby management společnosti nastartoval 

plnohodnotný strategický proces. 
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4 ANALÝZA PŘÍSTUPU VYBRANÉHO PODNIKU 

K ROZVOJI LIDSKÉHO POTENCIÁLU 

Čtvrtá kapitola diplomové práce popisuje analýzu přístupu akciové společnosti Podhoran 

Lukov, a.s. k rozvoji jejího lidského potenciálu. Přestože pojem rozvoj lidského potenciálu 

zahrnuje mnohem širší soubor organizačních procesů, postupů a opatření, než pouze podnikové 

vzdělávání, provedená analýza je zaměřena prvořadně na oblast vzdělávání, která je 

nepochybně nejvýznamnějším způsobem tohoto rozvoje. V kapitole je specifikován předmět 

analýzy a popsán zvolený postup analýzy a užité metody. Dále jsou prezentovány získané 

analytické poznatky. 

4. 1 Předmět a metody analýzy  

Cíl diplomové práce, stanovený v úvodní kapitole, byl zformulován následovně: 

analyzovat systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v průmyslové společnosti Podhoran 

Lukov, a.s. a na základě zjištěných poznatků o tom, jak tato společnost přistupuje k rozvoji 

svého lidského potenciálu, zvláště řízeným podnikovým vzděláváním zaměstnanců, nalézt 

případné rezervy a „slabá místa“ uplatňovaných postupů a navrhnout managementu společnosti 

případná zlepšení na poli rozvoje lidského potenciálu.  Právě systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců je tedy předmětem analýzy. 

 

Analýza přístupu organizace Podhoran Lukov, a.s. k rozvoji jejího lidského potenciálu je 

provedena prostřednictvím těchto metod sběru a analýzy dat: 

1. Studium dostupných organizačních dokumentů, 

2. Polostrukturovaný rozhovor s personalistkou organizace a navazující rozbor uplatňovaných 

organizačních postupů, 

3. Audit rozvoje lidského potenciálu organizace, při kterém je využito: 

a. Dotazníku pro zaměstnance společnosti k rozvoji lidských zdrojů, 

b. Auditního dotazníku pro posouzení úrovně lidského potenciálu organizace manažery, 

4. Analýza SWOT. 
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Studium dokumentů organizace 

 Organizace Podhoran Lukov, a.s. poskytla k analýze výroční zprávu společnosti za rok 

2011, dále vnitropodnikovou směrnici týkající se zásad pro tvorbu a užívání fondu kulturních a 

sociálních potřeb a také pracovní řád společnosti. Jiné relevantní organizační dokumenty, které 

by se týkaly rozvoje lidského potenciálu (například etický kodex, příručky pro zaměstnance, 

směrnice pro vzdělávání ani další podobné dokumenty) bohužel organizace ve své manažerské 

praxi neuplatňuje. Poskytnuté organizační dokumenty tedy pracovní řád a vnitropodniková 

směrnice jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2.  Podklady, týkající se odměňování zaměstnanců, 

považuje organizace Podhoran Lukov, a.s. za důvěrné, a tudíž nebyly pro účely analýzy 

poskytnuty.    

           Při studiu organizačních dokumentů byl za široce pojatou závisle proměnnou považován 

přístup organizace k rozvoji jejího lidského potenciálu zejména ke vzdělávání a za nezávisle 

proměnné organizační a technologické podmínky, za nichž k tomuto rozvoji dochází. 

 

Rozhovor s personalistkou analyzované organizace a rozbor uplatňovaných 

organizačních postupů 

Organizace Podhoran Lukov, a.s. nemá žádný personální úsek. V organizační struktuře je 

úsek ekonomicko-správní, pod který spadá personalistka společnosti, která je ovšem zároveň i 

mzdovou účetní. Je tedy diskutabilní, nakolik a jak kvalitně se tato osoba dokáže personalistice 

věnovat, když zastává v organizaci ještě jednu důležitou, neméně náročnou funkci. 

S personalistkou společnosti byl proveden polostrukturovaný rozhovor o tom, jak probíhá 

rozvoj a vzdělávání lidského potenciálu ve společnosti Podhoran Lukov, a.s. Tento rozhovor 

obsahoval šest hlavních a několik doplňujících otázek a vzhledem k množství získaných 

informací, jak ústně tak písemně podložených, byl na základě tohoto rozhovoru proveden 

rozbor uplatňovaných organizačních postupů. Na bázi rozhovoru a rozboru je ve výsledcích 

analýzy popsáno, jak probíhá oblast vzdělávání a rozvoje, s jakou frekvencí, s jakými náklady 

atp. Otázky, které byly personalistce společnosti pokládány, jsou obsaženy v příloze č. 3. 

 

Audit rozvoje lidského potenciálu organizace 

 Audit rozvoje lidského potenciálu organizace byl proveden dvěma dotazníkovými 

šetřeními. Dotazník, obecně považovaný za jeden z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat, skládá 

se ze série otázek, díky kterým lze docela rychle, levně a snadno získat názory a fakta od 

respondentů. Problémem nestandardizovaných dotazníků, užívaných v organizačním výzkumu, 
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je zpravidla jejich validita. Jednou z cest, jak ji zvýšit, je uplatnění postupu tzv. „metodologická 

triangulace“, což znamená měření týchž proměnných nezávisle různými metodami (srov. 

Pavlica a kol. 2000, Hendl 2005).  

 První z dotazníků, určený pro zaměstnance společnosti, sloužil k získání jejich názorů na 

současné podnikové vzdělávání a rozvoj.  Druhý z užitých dotazníků, předložený manažerům 

společnosti, sloužil k posouzení lidského potenciálu organizace.  

 Dotazník určený pro zaměstnance organizace byl zaměřen na oblast vzdělávání a rozvoje 

a byl proveden napříč organizací od dělníků až po technicko-hospodářské pracovníky. Dotazník 

byl rozdán padesáti zaměstnancům společnosti, z nichž se autorce vrátilo správně vyplněných 

36, tedy návratnost byla 72 %. Dotazník obsahuje celkem 19 otázek, z toho poslední čtyři 

otázky jsou otázkami identifikačními. Dotazník, který byl rozdán respondentům, je obsažen 

v příloze č. 4, příloha č. 5 poté obsahuje záznamový arch s odpověďmi respondentů. 

Druhý z dotazníků, který byl využit pro účely výzkumu v této praktické části diplomové 

práce, je převzatý a mírně modifikovaný auditní dotazník, vypracovaný v rámci jiného 

výzkumu (Mateiciuc, 2004).  Tento dotazník slouží orientačnímu posouzení úrovně lidského 

potenciálu dané organizace pro potřeby jejího managementu zejména na poli strategického 

řízení a rozvoje lidských zdrojů. Posuzování a měření lidského potenciálu organizace vychází 

z poznatku, že pro organizace působící v soudobém náročném a proměnlivém vnějším prostředí 

je důležitější lidský potenciál zaměřený na budoucnost a připravený na vícestranné a variantní 

uplatnění, než pouze setrvačně udržovaný lidský potenciál, vytvářený na základě těch 

zkušeností, které se osvědčily v minulosti. Auditní dotazník vyplnili čtyři klíčoví manažeři 

společnosti. 

Z původního auditního dotazníku byly vybrány pouze některé otázky, které se jevily, jako 

potřebné pro účely této práce. Zkrácená a upravená verze auditního dotazníku, která byla 

použita při výzkumu, je uvedena v příloze č. 6. Záznamový arch s odpověďmi na uvedené 

otázky od všech respondentů je v následující příloze č. 7. Dotazník obsahuje celkem dvacet 

otázek, první tři otázky jsou identifikační. V dotazníku se vyskytují otevřené i uzavřené otázky. 

V úvodním oddíle dotazníku jsou dotazované osoby požádány, aby u každé z otázek dotazníku 

vybraly tu z předtištěných odpovědí, která nejlépe odpovídá skutečnosti nebo jejich osobním 

poznatkům a zkušenostem.  Instrukce říká, že úkolem dotazovaných je vyznačit písmenko nebo 

číslici u vybrané odpovědi, nejlépe vystihující skutečný stav nebo respondentovy osobní 

poznatky a zkušenosti.  U otevřených položek, u nichž nejsou odpovědi předtištěny, mají 

dotazovaní napsat svoji odpověď vlastními slovy nebo čísly na vytečkovaný řádek. 
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Analýza strategických příležitostí a hrozeb a silných a slabých stránek organizace SWOT  

Poslední metodikou, využitou při analýze přístupu společnosti k rozvoji jejího lidského 

potenciálu je analytické schéma SWOT, využívané zejména při hledání nejvhodnější 

organizační, resp. podnikatelské strategie, i jednotlivých funkcionálních strategií včetně 

personální strategie.  Tato analýza je součástí strategického plánování organizace. Díky této 

metodě je možné identifikovat silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. Právě v oblasti 

řízení lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápány jako analýza současnosti a příležitosti 

a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. Písmena SWOT jsou zkratkou anglických slov 

S (Strengths – silné stránky), W (Weaknesses – slabé stránky), O (Opportunities – příležitosti), 

T (Threats – hrozby). 

Výsledky analýzy SWOT, provedené v rámci této diplomové práce jsou popsány 

v následující podkapitole. Do této analýzy byly zakomponovány také výzkumné nálezy zjištěné 

jednotlivými užitými metodami sběru dat, tj. rozhovorem, aplikací dotazníků a auditu a dalšími 

dílčími analýzami včetně analýzy interních dokumentů společnosti. 

4.2 Výsledky analýzy 

V této podkapitole jsou prezentovány výsledky analýzy přístupu společnosti Podhoran 

Lukov, a.s., k systematickému podnikovému vzdělávání zaměstnanců a rozvoji jejího lidského 

potenciálu.  

4.2.1 Analýza dostupných organizačních dokumentů 

Výroční zpráva za rok 2011 

 Ve sbírce listin obchodního rejstříku je uveřejněna výroční zpráva z roku 2011, které bylo 

využito také pro účely této analýzy, tento dokument za rok 2012 bude dostupný až na konci 

června tohoto roku. Výroční zpráva je rozdělena do čtyř bodů. První z nich obsahuje obchodní 

jméno organizace, kde je také popsán předmět podnikání a předmět činnosti. Druhá část 

obsahuje finanční a nefinanční informace, kde je zmíněno, že hospodaření společnosti 

probíhalo i v loňském roce se stejným výrobním zaměřením a že opatření přijatá v době 

hospodářské krize přinesla své ovoce, neboť nemuselo dojít k rázným krokům, jako je rušení 

výroby a hromadné propouštění zaměstnanců. Všechna rozhodnutí byla směřována k cíli 

hledání a obnovování odbytu pro výrobky a služby. Bylo dosaženo zisku 3,860 tis. Kč, na němž 
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největší podíl má středisko sítotisku a kontejnerů, těmto dvěma střediskům se v roce 2011 

vedlo nejlépe, ostatní střediska vykazovala stále stejné výsledky až na středisko dřevovýroby, 

kde byl zaznamenán nepříznivý vývoj hospodaření. Dále bylo také uvedeno, že výzkumem se 

firma nezabývá, avšak v oblasti vývoje se jedná o zlepšení vlastností kontejnerů, především 

formou odměn pro pracovníky ve výši 472 000 Kč. Třetí bod výroční zprávy se nazývá účetní 

závěrka a zpráva auditora, které jsou přílohou této zprávy. Účetní závěrka obsahuje výkaz zisku 

a ztrát, rozvahu a přílohu, tak jak je dáno zákonem. Zpráva auditora je bez výhrad. Příloha 

účetní závěrky obsahuje popis účetní jednotky, majetkovou či smluvní spoluúčast účetní 

jednotky v jiných společnostech, údaje o zaměstnancích společnosti a osobních nákladech, o 

poskytnutých peněžitých či jiných plnění, dále také používané účetní metody, obecné účetní 

zásady a způsoby oceňování a doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát, které 

obsahují velké množství podstatných ekonomických informací. Poslední z bodů výroční zprávy 

obsahuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 

Pracovní řád 

 Pracovní řád organizace pochází z 31.01.2001, tedy je již 12 let starý a dosud 

neaktualizovaný dle Zákoníku práce 262/2006 Sb. Tento pracovní řád je složen z osmi částí, 

kde je popsán rozsah platnosti, vznik, změny a skončení pracovního poměru, povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní doba, dovolená, práce přesčas a noční práce, překážky 

v práci, mzda a náhrada mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poslední jsou všeobecná 

závěrečná ustanovení. Tento pracovní řád je uveden v příloze č. 1. 

Vnitropodniková směrnice zásad pro tvorbu a užívání fondu kulturních a sociálních potřeb 

 Z této vnitropodnikové směrnice se dozvídáme, že organizace Podhoran Lukov, a.s. má 

vytvořen fond kulturních a sociálních potřeb, který je určen pro zaměstnance společnosti a pro 

jejich rodinné příslušníky. Fond je tvořen přídělem ze zisku ve výši 1,25 % ročního objemu 

mzdových prostředků společnosti, dalšími příděly dle rozhodnutí valné hromady a ostatními 

příjmy. Fond je využíván na kulturní a sociální rozvoj, na bytové účely, na stravování, rekreaci, 

kulturu a tělovýchovu, na výměnné akce, sociální výpomoci, půjčky a na dary, které jsou 

poskytovány zaměstnancům například při pracovních nebo životních výročích. Tato 

vnitropodniková směrnice je platná od roku 2002 a je uvedena v příloze č. 2 této diplomové 

práce. 
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4.2.2 Podnikové vzdělávání jako hlavní způsob rozvoje lidského potenciálu společnosti 

Rozhovor s personalistkou organizace a rozbor uplatňovaných organizačních postupů 

Na základě polostrukturovaného rozhovoru s personalistkou organizace, zaměřeného na 

zodpovězení šesti hlavních a několika doplňujících otázek (viz příloha č. 3), týkajících se 

podnikového vzdělávání, jako hlavního způsobu rozvoje lidského potenciálu společnosti, byly 

zjištěny následující poznatky o organizačních postupech, uplatňovaných společností Podhoran 

Lukov, a.s. v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. 

Minimalistické uplatňování strategického přístupu v oblasti podnikového vzdělávání 

Na základě odpovědí personalistky na otázku č. 1 (viz příloha č. 3), zda je v analyzované 

společnosti aplikován jednotný strategicky zdůvodněný systém vzdělávání zaměstnanců a 

rozvoje lidského potenciálu, můžeme zařadit společnost Podhoran Lukov, a.s. mezi takzvané 

„organizace bez explicitní vzdělávací strategie.“ Takové organizace nemají vytýčeny 

strategické priority v oblasti vzdělávání a rozvoje, vzděláváním se zabývají ojediněle a 

příležitostně, někdy pod tlakem okolností, a omezují se převážně na pouhé dodržování 

organizačních povinností, vyplývajících z pracovněprávních předpisů (de facto se jedná o 

povinné doškolování). Pro tyto organizace je nejlépe „shánět si“ takové lidi, jejichž kvalifikace 

rovnou odpovídá požadavkům pracovních míst. Jakákoliv odpovědnost za další rozvoj je 

přenesena na zaměstnance. V organizacích, které nemají vypracovánu žádnou formální 

vzdělávací strategii, se postupuje spíše na základě neformulovaných, strategických záměrů 

vedení organizace, případně setrvačně, na základě zvyklostí. 

V analyzované organizaci tedy nelze nalézt žádnou strategii, jíž by se řídila při 

stanovování celopodnikových vzdělávacích potřeb a postupů. Vytvořit si systém pro vzdělávání 

je spíše v kompetenci jednotlivých středisek, doposud jde ale převážně pouze o školení ze 

zákona. 

Poskytované druhy školení a výcviku v rámci podnikového vzdělávání 

Z rozhovoru dále vyplynulo, že organizace poskytuje zaměstnancům školení ze zákona, 

která jsou nutná pro výkon jejich práce. Zaměstnanci mají možnost (ale možná málokdo o tom 

ví) v případě, že si nějaký vzdělávací kurz, školení nebo nějakou zajímavou přednášku 

vyhlédnou, přijít to sdělit svému nadřízenému nebo personalistce společnosti, kteří posoudí, 

zda by toto školení bylo přínosné pro výkon práce a zda není moc nákladné. Co se týče 
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frekvence školení, taktéž je důležitá perioda let daná zákonem. Personalistkou společnosti byla 

předána následující tabulka, která vystihuje jaký druh školení a v jaké periodicitě se 

v organizaci vyskytuje. 

 

Tab. č. 4-1 Poskytovaná podniková školení 

Druh školení Perioda roků 

BOZP, PO, hygiena práce 1 

Školení řidičů 1 

Školení jeřábníků 2 

Školení vazačů 2 

Svářečský průkaz 2 

Státní svářečský průkaz 2 

Školení na motorové vozíky 1 

Školení strojníků stavebních strojů 2 

Vyhláška 50 – elektromontér 5 

Školení na tlakové nádoby – TNS 3 

Obsluha nízkotlakových kotlů 5 

Zdroj: Interní materiály organizace, vlastní zpracování 

Zde bylo autorce ještě objasněno, že když dojde například k novele zákona, nebo teď 

v nedávné době byly aktuálním tématem zemědělské dotace, tak se zaměstnanci posílají na 

přednášky i semináře navíc, než jen ty, které jsou určené zákonem. 

 

Vliv pracovníků na volbu druhu školení  

Možnosti požádat o vzdělávací kurz, seminář či školení za poslední rok využil jeden 

zaměstnanec, který podstoupil školení na počítači v měsíci květnu, dále jedna zaměstnankyně, 

které byla uhrazena výuka jazyka a také jedna z kuchařek společnosti ze střediska sociálních 

služeb, která se přišla přihlásit o přednášku trendy vaření. Také mzdová účetní (zároveň 

personalistka společnosti) si zažádala v květnu o seminář týkající se velké důchodové reformy 

a dalších aktualit v oblasti odměňování zaměstnanců. Všem zaměstnancům, tedy čtyřem, kteří 

si zažádali o vzdělávání, bylo vyhověno. Personalistka společnosti však sdělila, že žádostí 

nebývá mnoho, neboť někteří zaměstnanci o této možnosti zajisté nejsou informováni, a kdyby 

tato čísla narůstala, určitě by nebylo vyhověno všem, jako tomu bylo letos.  
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Vyhodnocování podnikových vzdělávacích aktivit 

Soustavnější vyhodnocování výsledků vzdělávacích aktivit se v analyzované společnosti 

neprovádí. Je na každém člověku, v případě, že školení podstupuje, aby se ve vlastním zájmu 

něčemu přiučil. Jak u školení ze zákona, tak u těch dobrovolných. Někdy obsahují školení nebo 

semináře závěrečný test k ověření toho, zda došlo ze strany školených k nabytí prezentovaných 

poznatků. Ovšem zaměstnavatel nežádá žádný důkaz toho, jak například v testu uspěli.  

Náklady na vzdělávání a rozvoj vynaložené za rok 2012 

Náklady na vzdělávání za rok 2012 byly shrnuty do následující tabulky.  

Tab. č. 4-2 Náklady na vzdělávání v roce 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Zdroj: Interní materiály organizace, kniha analytických účtů 
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V roce 2012 dosáhly celkové náklady na vzdělávání 122 563 Kč, pro srovnání byly 

zjištěny také náklady za rok 2011, které činily 85 487 Kč. Tedy náklady meziročně vzrostly 

přibližně o 37 000 Kč. Tabulka znázorňuje všechna školení, která proběhla v jednotlivých 

měsících roku 2012 a také jejich finanční náročnost. Sumy za jednotlivé měsíce jsou 

znázorněny fialovou barvou a značně se v některých měsících liší, lze tedy říci, že není 

stanovena měsíční částka, která by za tato školení měla být během jednoho měsíce vynaložena.  

Motivace zaměstnanců 

Personalistka společnosti se domnívá, že pokud vůbec lze o nějaké motivaci hovořit, pak 

jde především o motivaci peněžní. V každém středisku jsou podle jiných kritérií nastaveny výše 

peněžních odměn. Dále se v organizaci Podhoran Lukov, a.s. využívá motivace prostřednictvím 

firemních benefitů, jejichž struktura je spíše klasická.  

 

Zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnancům společnosti 

Zaměstnancům je poskytováno závodní stravování, které je pro ně výhodou, neboť část 

ceny stravenek je hrazeno firmou. Některým technicko-hospodářským pracovníkům byl 

přidělen firemní mobilní telefon typicky s úhradou pracovních hovorů. Dříve bylo poskytováno 

také životní pojištění a rekreace ve firemním zařízení, tyto dva benefity již byly zrušeny. Od 

roku 2002 také v organizaci funguje fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého mohou být 

zaměstnancům poskytovány například půjčky na pořízení bytu, příspěvky na různé sportovní 

činnosti, zájezdy zajišťované organizací nebo dary při pracovních či životních výročích atd. 

Dosažený efekt vzdělávání a rozvoje ve společnosti, návrhy na změny v této oblasti 

Personalistka společnosti prozradila, že s úrovní vzdělávání a rozvoje v organizaci určitě 

spokojena není, podle ní je tato oblast v organizaci zajišťována spíše podprůměrně. Tuto situaci 

připisuje strnulejšímu řízení. Tomu, že ve vedoucích funkcích jsou manažeři (často i staršího 

věku), kteří dlouhá léta vedou své středisko stále stejným stylem. Za všechny roky nejevili o 

vzdělávání a rozvoj lidí zájem a teď na tom bohužel nehodlají nic měnit.  Doposud si není 

vědoma žádných plánovaných změn. První změna, která se domnívá, že v této oblasti přijde, 

bude až tehdy, kdy přijde nová, mladší generace do vedení, která si začne uvědomovat 

důležitost kvalitního lidského potenciálu a začne se rozvoji věnovat. Dále podotkla, že by 

změnila také oblast jejich kompetencí, především to, že některé personální činnosti (včetně 

vzdělávání a rozvoje a s tím související vytvoření jednotného systému vzdělávání pro všechna 

střediska) mají dosud na svých bedrech vedoucí středisek, kteří samozřejmě nejsou ochotní se 
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hlouběji této problematice věnovat. Uvědomuje si, že zavedení nového jednotného systému pro 

vzdělávání a rozvoj by znamenalo větší náklady, tedy větší uvolnění financí do oblasti 

vzdělávání a rozvoje než je tomu doposud, nezapomíná však na skutečnost, že by bylo třeba 

neustále dbát na to, aby se i náklady na vzdělávání pohybovaly v rozumné úrovni.   
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4.2.3 Nálezy auditu rozvoje lidského potenciálu analyzované organizace  

 K auditu rozvoje lidského potenciálu analyzované organizace byly užity následující dva 

postupy:  

a) dotazníkové šetření názorů, postojů a zkušeností zaměstnanců, týkajících se 

podnikového vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu organizace, 

b) posouzení úrovně lidského potenciálu organizace manažery pomocí speciálního 

auditního dotazníku. 

4.2.3.1 Výsledky dotazníkového šetření názorů, postojů a zkušeností týkajících se 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

V této kapitole je graficky vyhodnoceno 19 otázek dotazníku (15 dotazovacích a 4 

identifikační), které byly položeny formou tvrzení zaměřených na rozvoj a vzdělávání 

v organizaci Podhoran Lukov, a.s., na které odpovědělo 36 respondentů. 

Graf č. 4-1 

  

 

 

 

 

 

Možnost podnikového vzdělávání zajišťovaného ze strany organizace považuje za 

důležité celkem 77 % respondentů, což činí 28 respondentů z celkového počtu 36. Naopak, že 

podnikové vzdělávání a rozvoj důležité není, se domnívá zbylých 23 % dotazovaných, tedy 8 

zaměstnanců. 

Graf č. 4-2 
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 U druhého tvrzení, které znělo: „Vzdělávání v organizaci Podhoran Lukov, a.s. probíhá“ 

si největší počet dotazovaných (69 %) zvolilo odpověď „občas“. Možnost „velmi často“ si 

nevybral ani jeden z dotazovaných. Dva zaměstnanci se domnívají, že vzdělávání a rozvoj 

neprobíhá vůbec a čtvrtina respondentů si zvolila odpověď „často“. Různorodost odpovědí 

může být způsobena tím, ke kterému ze středisek, který dotazovaný patří. Ne ve všech 

střediscích se totiž vzdělávání a rozvoji věnují stejnou měrou.  

Graf č. 4-3 

 

 

 

  

 

 

Třetí tvrzení poskytlo odpověď na to, zda zaměstnanci organizace disponují dostatečným 

množstvím informací o možnostech jejich vzdělávání a rozvoje. Celkově 64 % respondentů 

zvolilo odpověď negativní, zbylých 36 % se domnívá, že jejich informace jsou dostačující. 

Graf č. 4-4 

 

 

  

 

 

 

 Přibližně 63 % dotazovaných, považuje vzdělávání a rozvoj pro výkon své práce za 

nezbytné. Odpověď „spíše ne“ zvolilo 7 osob a odpověď „určitě ne“ osoby tři. 
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Graf č. 4-5  

 

 

 

 

 

 

 Páté tvrzení mělo za účel získat odpověď na otázku, se kterými metodami vzdělávání na 

pracovišti, tedy „on the job“ se za léta své práce zaměstnanci organizace setkali. Bylo možno 

zvolit i více odpovědí. Všechny uvedené metody vzdělávání byly popsány výše v teoretické 

části. Největší počet dotazovaných, třicet procent se setkalo s pověření úkolem. Stejně po 19 % 

získalo konzultování a pracovní porady. V menší míře se v organizaci vyskytuje také 

instruktáž, koučování a asistování. Rotaci práce a mentorování v organizaci není využíváno 

vůbec. 

Graf č. 4-6  

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na šesté tvrzení měly sdělit, které metody vzdělávání jsou využívány mimo 

pracoviště. Více než polovina všech respondentů zvolila školení, 22 % dotazovaných označilo 

semináře. Osmnáct procent se doposud nezúčastnilo žádného vzdělávání „off the job“. Osm 

procent dotazovaných se setkalo s e-learningem a hraní rolí nebo outdoor training organizace 

nevyužívá vůbec. 
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Graf č. 4-7 

 

 

 

  

 

 

 V 7. otázce byli respondenti tázáni na to, zda vzdělávání, které doposud podstoupili, 

považují za osobní přínos. Téměř 70 % se domnívá, že možnost vzdělávat se pro ně přínosem 

určitě nebo spíše byla. Zbylá procenta zvolila odpověď „spíše ne“ a „určitě ne“, tedy 

absolvované vzdělávání za přínos nepovažují.  

  Graf č. 4-8 

 

  

 

 

 

 

 U otázky číslo osm odpovědělo stejné procento respondentů, kteří se domnívali, že 

vzdělávání pro ně bylo osobním přínosem také kladně na to, že poznatky, které získali 

vzděláváním, využívají v praxi. Asi 30 % dotazovaných poznatky v praxi aktivně nevyužívá. 

  Graf č. 4-9 
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 Podílet se na výběru vzdělávání má možnost pouhých 14 % dotazovaných. Někdy neboli 

částečně se na vzdělávání domlouvá čtvrtina zaměstnanců a největší procento, přes 60 % se na 

výběru vzdělávacích kurzů nemá možnost podílet. 

 Graf č. 4-10 

 

 

 

 

 

 

 Za nedostatečné považuje vzdělávání a rozvoj poskytovaný organizací 66 % 

dotazovaných, tedy tito by uvítali více příležitostí ke vzdělávání. Zbylých 34 % nikoliv. 

 Graf č. 4-11 

 

 

 

 

 

 

 V otázce č. 11 byli respondenti tázáni na to, v jakých oblastech by měli zájem rozšířit své 

poznatky, na výběr bylo více možností odpovědí. Jedenáct procent dotazovaných by nemělo 

zájem vzdělávat se v dalších oblastech, možnost vepsat jinou odpověď nevyužil žádný 

z respondentů. Shodně po 15 % získaly cizí jazyky a manažerské vzdělávání, 26 % 

zdokonalování v oblasti informačních technologií a nejvíce zaměstnanců, celá třetina, by stála 

rozvíjet se odborně v tom, co souvisí s jejich profesí. 
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  Graf č. 4-12 

 

 

 

   

 

 

 Další otázka se tázala respondentů na to, co považují za největší nedostatky organizace, 

které brání řádnému vzdělávání a rozvoji. Největší procento zvolilo nedostatek financí, dále 

malá motivace k dalšímu rozvoji ze strany organizace, tedy žádná možnost kariérního postupu. 

Pod dvacet procent získala odpověď „kvalita vzdělávacích kurzů“ a dokonce 14 % neshledává 

žádné nedostatky. Možnost zvolit jinou odpověď opět nikdo nevyužil. 

 Graf č. 4-13 

  

 

 

 

 

 

 Možnosti svého osobního rozvoje má možnost konzultovat s nadřízeným nebo s vedoucí 

personálního oddělení pouhých 28 % dotazovaných. Téměř tři čtvrtiny tuto možnost nemají. 

 Graf č. 4-14 
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 Otázka č. 14 se tázala na příznivost klimatu neboli podmínek v organizaci pro vzdělávání 

a rozvoj. Asi 36 % dotazovaných podmínky pro vzdělávání shledává příznivými, daleko větší 

počet 64 % klima za příznivé nepovažuje.  

 Graf č. 4-15 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Poslední ze série dotazovacích otázek se týká firemní kultury. Ptá se, zda má převahu 

individualismus nad kolektivistickou kulturou. Zde byly odpovědi respondentů rozděleny na 

dva tábory, 56 % cítí převahu individualismu a 44 % se domnívá, že individualismus nad 

kolektivismem převahu nemá. 

Dále již následovaly pouze otázky identifikační, kde byli respondenti dotazováni na 

pohlaví, věkovou kategorii, dosažené vzdělávání a povahu práce, kterou vykonávají. 
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 Dotazník vyplnilo 11 žen (30,5 %) a 25 mužů (69,5 %). Počet mužů je v organizaci 

dvojnásobně větší než počet žen, proto i v dotazníku se tento fakt odrazil. 
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Graf č. 4-17 

 

 

 

 

 V organizaci jsou zaměstnáni převážně lidé středního věku a starší. Dotazník vyplnilo 

osm zaměstnanců do 30 let, více než třetina byla mezi 31 – 45 lety, a zbylých více než 40 % 

dotazovaných je starších 46 let. 

Graf č. 4-18 

 

 

 

 

 Shodně po osmi procentech, odpovídali v dotazníku zaměstnanci se základním a 

vysokoškolským vzděláním. Devatenáct respondentů (tedy 53 %) disponuje výučním listem a 

31 % dotazovaných dokončilo středoškolské vzdělání s maturitou. 

 Graf č. 4-19 

 

 

 

 

 Fyzickou práci vykonává 44 % dotazovaných a zbylých 56 % zastává práci duševní. 
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 V dotazníkovém šetření byly zkoumány názory, postoje a zkušenosti zaměstnanců 

organizace Podhoran Lukov, a.s. s probíhajícím vzděláváním a rozvojem v této organizaci. 

Dotazovaní převážně považují podnikové vzdělávání za důležité a také nezbytné pro výkon své 

práce, bohužel k němu dochází jen občas a navíc o možnostech svého rozvoje a vzdělávání 

nemají zaměstnanci dostatek informací. Dále z výsledků vyplývá, že respondenti si převážně 

nemohou sami volit, v čem by se chtěli vzdělávat a ani nemají možnost konzultace svého 

osobního rozvoje s nadřízenými, je tedy pochopitelné, že velká část dotazovaných považuje 

vzdělávání nabízené organizací za nedostačující, což je připisováno nejen nevhodným 

podmínkám neboli klimatu, které v organizaci vládne a není pro vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců příznivé, ale také nedostatku financí, které má organizace na vzdělávání a rozvoj 

k dispozici. Z metod vzdělávání na pracovišti nejčastěji dochází k pověření úkolem a mimo 

pracoviště navštěvují zaměstnanci školení. Pokud nějaké vzdělávání podstoupili, považují jej 

zaměstnanci jak za osobní přínos, tak jsou také převážně nabyté poznatky aktivně využívány 

v praxi. Kdyby si respondenti mohli zvolit, nejraději by uvítali odborné vzdělávání vztažené 

k jejich profesi. Autorka se domnívá, že dotazníkové šetření nevykázalo příliš lichotivé 

výsledky, a že v oblasti vzdělávání a rozvoje je v organizaci Podhoran Lukov, a.s. ještě hodně 

co zlepšovat.  

4.2.3.2 Výsledky auditu lidského potenciálu organizace manažery  

Pro účely posouzení lidského potenciálu organizace byl užit převzatý a poněkud autorkou 

diplomové práce upravený Dotazník lidského potenciálu organizace (Mateiciuc 2004) 

navazující na pojetí lidského potenciálu, vypracované týmž autorem.  

Účelem posuzování a vyhodnocování lidského potenciálu organizace pomocí uvedeného 

auditního dotazníku je získat informace o tom, jakým lidským potenciálem pro plnění svých 

úkolů a zvládání situací organizace disponuje. Získané výsledky mají sloužit jako východisko 

pro efektivní investování do rozvoje lidského potenciálu organizace – to znamená do přeměny 

disponibilních lidských zdrojů organizace v potenciál organizačních aktivit, jimiž je organizace 

schopna dosahovat plnění svých krátkodobých i dlouhodobých cílů. Výsledná zjištění, týkající 

se lidského potenciálu organizace, jak po kvantitativní stránce, tak s ohledem na jeho kvalitu, 

umožňují naznačit, v jakém směru by měl management organizace dále postupovat, jaké by 

měly být jeho priority a na co by měl být kladen důraz při rozvoji lidského potenciálu 

organizace (předvídavé rozšiřování kompetencí, rekvalifikace personálu, změny manažerských 

přístupů, rozvoj organizační či firemní kultury, komunikace atd.). Auditní dotazník umožňuje 
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na základě dotazování informovaných a zasvěcených osob formulovat poznatky o klíčových 

kompetencích personálu organizace a o disponibilním a aktivizovatelném lidském potenciálu 

analyzované organizace pro potřeby řízení jejího rozvoje a přípravy na dosahování 

strategických cílů. Metodika umožňuje naznačit směry působení managementu při zajišťování 

možného rozvoje lidského potenciálu organizace.   

Metodika orientačního posouzení úrovně lidského potenciálu organizace je založena na 

expertním posouzení dané organizace a jejího lidského potenciálu pomocí posuzovacích škál a 

některých dalších technik, používaných v organizačním výzkumu. Podmínkou úspěšného 

uplatnění této metodiky je dobrá obeznámenost dotazované osoby s danou organizací, jejími 

aktuálními problémy, rozvojovými záměry a přístupem jejího managementu k řízení lidských 

zdrojů. Právě z tohoto důvodu byly vybrány čtyři klíčové osoby z managementu společnosti  

Podhoran Lukov, a.s. Tito manažeři byli požádáni o vyplnění zmiňovaného auditního 

dotazníku. Všichni z oslovených manažerů s vyplněním dotazníku ochotně souhlasili, řádně 

dotazníky vyplnili, bylo tedy dosaženo stoprocentní návratnosti. 

Dotazník byl sestaven na základě koncepce lidského potenciálu organizace (viz 

Mateiciuc, 2004), uvedené v teoretické části práce. Za nejdůležitější faktory, určující celkovou 

úroveň využitelného lidského potenciálu organizace, jsou pokládány: souhrn způsobilosti 

neboli kompetencí, explicitní organizační znalosti, tiché znalosti (tacit knowledge), firemní 

neboli organizační kultura, manažerské praktiky a usnadňovací (facilitační) řídící zásahy.  

V následujících řádcích bude popsáno vyhodnocení dotazníku. 

 Otázky č. 1 – 3 jsou otázkami identifikačními, které zachycují vybrané základní 

charakteristiky posuzované organizace. U první z identifikačních otázek odpověděli všichni 

manažeři shodně, neboť šlo o fakt, že v případě Podhoranu Lukov se jedná o akciovou 

společnost. Ve druhé z otázek, která je otázkou otevřenou, bylo vyžadováno popsání účelu, 

poslání a předmětu činnosti posuzované organizace. Všichni manažeři zde odpovídali přibližně 

stejně a to tak, že předmět činnosti je poměrně široký, neboť každé ze středisek se specializuje 

na jinou oblast, tedy jde o různé činnosti od kovovýroby přes sítotisk, výrobu nábytku až po 

zemědělství. Jeden z manažerů uvedl, že účelem organizace je také vytváření pracovních míst a 

dosahování zisku. Poslední identifikační otázka se ptala na to, kdy organizace vznikla a jaké 

právní a organizační formy se u ní vystřídaly. Zde byly odpovědi také stejné a to, že Podhoran 

Lukov jako akciová společnost vznikla v roce 2001, ale že před tím byla dlouhá léta družstvem.  
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Otázky č. 4 – 6 jsou otázkami směřovanými na organizaci, její současný stav a její 

řízení. Pokud se jedná o ekonomické a společenské prostředí dané organizace (otázka č. 4),  

50 % respondentů odpovědělo, že organizace působí v přiměřeně náročném, ale relativně 

stabilním a zvládnutelném vnějším operačním prostředí. Jeden z manažerů ohodnotil operační 

prostředí společnosti jako relativně stabilní, vyznačující se však výraznými nároky na 

organizaci a jeden z manažerů označil ekonomické a společenské operační prostředí 

společnosti jako značně dynamické, kladoucí na organizaci vysoké nároky.  

Co do současné úspěšnosti posuzované organizace (položka č. 5 dotazníku), dva 

z posuzovatelů vidí organizaci jako vcelku dosti úspěšnou, plnící své úkoly a dosahující 

očekávaných výsledků.  Další dva manažeři byli trošku skeptičtější a konstatovali, že 

organizace se občas dostává do určitých závažnějších nesnází, avšak dokáže je úspěšně 

překonávat, a že se jí převážně daří mobilizovat síly k vyrovnání se s potížemi při plnění úkolů. 

Rozdílné hodnocení je patrně způsobeno tím, že každý z posuzujících manažerů řídí jiný 

organizační útvar (středisko) a současnou situaci hodnotí ze svého zorného úhlu, podle toho, 

jak je na tom právě jeho středisko. Pokud se jedná o strategickou dimenzi řízení organizace 

(položka č. 6), odpovědi dotazovaných manažerů shodně naznačují, že vrcholový management 

společnosti nedisponuje žádnou promyšlenou a realistickou vizí budoucího působení a rozvoje 

organizace. Většina dotazovaných manažerů (75 %) se přiklonila k názoru, že vrcholový 

management se řídí pouze určitými rámcovými představami o budoucím působení a rozvoji 

organizace, tedy jejich strategická představa není nijak propracovaná, spíše jde o 

přizpůsobování se měnícím se podmínkám a situacím. 

 Prvním z faktorů, který udává celkovou úroveň využitelného lidského potenciálu 

společnosti dle uplatněné koncepce lidského potenciálu organizace, je souhrn způsobilostí, 

znalostí, dovedností a kompetencí a právě na tuto oblast jsou zaměřeny auditní otázky č. 7 – 

8. První z dvojice otázek se ptá na to, jak by bylo možno charakterizovat pracovní návyky 

převládající v dané organizaci? Zde bylo odpovězeno padesáti procenty respondentů tak, že 

výkonný personál organizace má vesměs dobrou odbornou úroveň. Členové organizace 

vykazují pracovní návyky odpovídající požadavkům na organizaci, avšak jejich pracovní 

činnost vyžaduje odpovídající odborné vedení, supervizi a kontrolu. Zbylí dva manažeři se 

domnívají, že výkonný personál organizace vykazuje většinou ne zcela vyzrálé pracovní 

návyky a aby organizace mohla plnit své úkoly, musí být uplatňováno soustavné vedení, 

supervize a kontrola. Tři ze čtyř manažerů odpověděli u osmé otázky, která se ptala, nakolik 

organizace rozvíjí pracovní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti svého personálu tak, že 
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organizace pečuje o školení a výcvik svého personálu převážně nepravidelně a náhodně, bez 

soustavnějších představ o svých skutečných budoucích potřebách. Jeden z dotazovaných se 

domnívá, že organizace pořádá školení personálu plánovitě a pravidelně dle potřeb. 

Otázky č. 9 a 10 se tážou na oblast explicitních znalostí, tedy na druhý faktor koncepce 

lidského potenciálu organizace. Devátá otázka poskytla odpověď na to, do jaké míry jsou 

v organizaci propracována a uplatňována pravidla a organizační normy, kde se opět tři ze čtyř 

dotazovaných shodli na tom, že organizace sice má vypracována ustálená formální pravidla a 

postupy, ale to pouze ojediněle a uplatňuje je nedůsledně. U otázky č. 10 měli manažeři 

možnost vybrat libovolný počet odpovědí dle toho, jakým způsobem organizace rozvíjí 

pracovní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti svých členů. Třikrát byla vybrána 

odpověď, že jsou členové organizace zapojováni do specializovaných externích školicích a 

výcvikových programů, dvakrát bylo zvoleno důsledné zaškolování pracovníků přímými 

nadřízeními přímo na pracovišti a důsledným vedením a koučováním pracovníků ze strany 

přímých nadřízených, jedenkrát bylo označeno také vysílání pracovníků na odborné semináře a 

konference. 

Dalším faktorem koncepce lidského potenciálu organizace jsou „tiché“ znalosti, na které 

byli manažeři dotazováni v otázkách č. 11 – 13. U jedenácté otázky odpověděli všichni 

dotazovaní shodně a to tak, že „tiché“ znalosti jsou pro úspěšnost dané organizace spíše 

nepodstatné. Rozhodující pro výsledky a úspěšnost organizace je dodržování stanovených 

pracovních postupů a schopnosti manažerů, zvláště vrcholového managementu. Dvanáctá 

otázka se ptala na úroveň „tichých“, neformální znalostí v organizaci, kde bylo polovinou 

dotazovaných odpovězeno, že organizace zaměstnává převážně přiměřeně zkušené a dovedné 

pracovníky, schopné zvládat většinu standardních úkolů a situací. Mají předpoklady pro 

vytváření „tichých“ znalostí, příznačných pro odborné mistrovství. Druhá polovina se domnívá, 

že je zaměstnávaný vesměs méně zkušený výkonný personál, který si k plnohodnotnému 

pracovnímu výkonu musí řadu dovedností teprve soustavně osvojovat. Konečně poslední 

otázka z oblasti „tichých“ znalostí se ptala na to, jaká je věnována pozornost ze strany 

managementu nositelům „tichých“ znalostí. Všechny odpovědi směřovaly spíše k tomu, že 

organizace nevěnuje náležitou pozornost ani využívání, ani vytváření „tichých“ znalostí. 

Otázky č. 14 – 15 spadají pod faktor organizační kultura. První z dvojice otázek měla 

určit hodnoty, které jsou v organizaci pokládány za základ její organizační kultury. Všichni 

manažeři jako hodnotu organizace označili vysokou výkonnost, jeden z nich se navíc přiklonil 

k možnosti „vstřícnost k zákazníkům“, a jeden k hodnotě „jakost produktů“. Z odpovědí na 
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patnáctou otázku jsme se dozvěděli, že vedení organizace věnuje prvořadou pozornost 

produkčním procesům a činnostem organizace a plnění aktuálních úkolů a zvládání situací 

ohrožujících jejich splnění, tedy vnitřní organizační klima pro příznivý rozvoj lidského 

potenciálu je vytvářeno opravdu minimálně. 

U otázek č. 16 – 18 týkajících se využívaných manažerských praktik v organizaci se 

v některých případech odpovědi manažerů rozcházely, což je pochopitelné neboť každý z nich 

je individualitou a může využívat jiné manažerské praktiky. Všichni respondenti se u šestnácté 

otázky shodli na tom, že při řízení převládá prvořadé zaměření na výkon, tři dotazovaní 

označili také podrobné stanovování pracovních postupů, dvakrát byla zmíněna také 

autoritativnost, jedenkrát nekompromisní prosazování názorů a zájmů vedení a taktéž jedenkrát 

poskytování podpory výkonnému personálu. 17. otázka přinesla odpověď na to, jaké způsoby 

komunikování v organizaci převažují. Podle 75 % dotazovaných je to nevyhraněný, neutrální a 

chladný komunikační styl, jeden z dotazovaných dokonce označil autoritativní komunikační 

styl. Poslední z trojice otázek, která zní, nakolik jsou členové organizace motivováni 

k odbornému seberozvoji, rozdělila dotazované na dvě poloviny, přičemž jedna polovina 

odpověděla, že vedení se o odborný rozvoj personálu příliš nestará a druhá polovina, že vedení 

nijak členům organizace nebrání v tom, aby se vzdělávali a odborně rozvíjeli. 

Předposlední z otázek č. 19 se ptala na to, jakým postupům přispívajícím k rozvoji 

lidských zdrojů dává organizace přednost. Tím tedy reprezentuje poslední z šestice 

faktorů koncepce lidského potenciálu, kterým jsou usnadňovací manažerské zásahy. 

Nejčastěji uvedenou odpovědí bylo vzdělávání, školení a výcvik personálu, polovina manažerů 

zaznačila také zmocňování lidí k provádění určitých úkolů a pracovní hodnocení. 

Poslední dvacátá otázka, která byla použita v auditním dotazníku, se ptá na to, jakým 

manažerským potenciálem organizace disponuje. Zde bylo třikrát odpovězeno, že organizace 

je řízena schopnými a snaživými vrcholovými manažery a jedenkrát, že je v porovnání s jinými 

organizacemi řízena pouze průměrně schopnými vrcholovými manažery. 

Závěr, který plyne z vyhodnocení auditního dotazníku, je takový, že akciová společnost 

Podhoran Lukov působí v dnešní době v relativně stabilním vnějším prostředí a ve svých 

podnikatelských aktivitách je poměrně úspěšná. Bohužel však nedisponuje promyšlenou 

strategickou vizí budoucnosti, a nanejvýš si vytváří pouze rámcové představy o svém budoucím 

působení. Výkonný personál organizace prokazuje průměrnou odbornou úroveň, která vyžaduje 

vedení a kontrolu ze strany managementu, což ovšem není nic překvapivého, neboť rozvoj 

personálu je spíše náhodný a nepravidelný; v případě, že nějaký probíhá, převažuje forma 
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externích školení nebo školení ze strany nadřízených. V organizaci se vyskytují některá 

formální pravidla, která však nejsou důsledně uplatňována. Úroveň „tichých“ znalostí zřejmě 

není dobrá a není jim ani věnována patřičná pozornost. Důležitou organizační hodnotou je 

vysoká výkonnost, není však vytvářeno příliš vhodné klima pro rozvoj lidského potenciálu. 

V organizaci je využíván spíše chladnější komunikační styl a také autoritativnější řízení. 

Organizace je řízena spíše průměrnými manažery. Tedy když se vrátíme k původnímu úkolu 

dotazníku, kterým bylo orientačně posoudit úroveň lidského potenciálu organizace, je nutno 

konstatovat, že z vyhodnocení dotazníku lze usoudit, že tato úroveň je spíše mírně 

podprůměrná. 

Znalost lidského potenciálu organizace, respektive povědomí managementu o lidském 

potenciálu, jejž má organizace k dispozici, jsou důležité zejména proto, aby vedení organizace 

dokázalo posoudit, nakolik je organizace připravena na zvládání aktuálních i budoucích úkolů.  

Jedná se zejména o to, aby se případný nedostatek patřičně schopného, kvalifikovaného, 

motivovaného a loajálního personálu nestal brzdou organizační výkonnosti, rozvoje organizace 

a realizace jejích strategických cílů. 

4.2.4 Hodnocení silných a slabých stránek organizace ve vztahu k jejímu operačnímu 

prostředí (Analýza SWOT) 

Na obrázku 4-1 jsou prezentována výsledná zjištění autorky v podobě analytického 

schématu SWOT, syntetizující poznatky jednotlivých dílčích analýz přístupu k 

podnikovému vzdělávání a rozvoji lidského potenciálu společnosti Podhoran Lukov, a.s, a také 

z informací získaných ve firmě. Tato analýza obsahuje vše, co je jejím jádrem, tedy silné, slabé 

stránky (vnitřního původu) a příležitosti a hrozby (vnějšího původu). Silné stránky a příležitosti 

jsou chápány jako pomocné faktory k dosažení cíle naopak slabé stránky a hrozby jako 

škodlivé k dosažení cílů. 
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Pomocné (dosažení cíle) Škodlivé (dosažení cíle) 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o

d
 

Strengths - silné stránky 

 stabilita firmy, dosahování zisku 

 dobré finanční ohodnocení 

 snaha o podporu rozvoje a 

vzdělávání  - zvýšení 

konkurenceschopnosti 

 nevynakládání přehnaných financí 

na vzdělávání a rozvoj 

 dlouhá existence firmy – tradice, 

dobrá pověst, loajalita zaměstnanců 

Weaknesses - slabé stránky 

 chybí strategie a vize do budoucnosti 

 nízká motivace zaměstnanců 

 chladnější komunikační styl 

 špatné klima pro rozvoj 

 nemožnost kariérního růstu 

 nepropracovaný systém vzdělávání a 

rozvoje  

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o
d

 

Opportunities - příležitosti 

 vytvoření propracovaného a 

jednotného systému rozvoje a 

vzdělávání v organizaci 

 najmutí HR manažera 

 vytvoření strategie 

Threats – hrozby 

 vzdělaní zaměstnanci odejdou ke 

konkurenci – hrozba fluktuace 

 nedostatek financí na vzdělávání 

 doznívající ekonomická krize a s tím 

spojené menší množství zakázek 

Obrázek č. 4-1 SWOT analýza 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Shrnutí výsledků analýzy 

Ve čtvrté kapitole byl analyzován přístup organizace Podhoran Lukov, a.s. k rozvoji a 

vzdělávání lidského potenciálu v organizaci. Tato analýza, jak z hlediska kvalitativního, tak 

kvantitativního byla provedena několika metodami, které byly zmíněny na začátku analytické 

kapitoly. 

Analýzou bylo zjištěno, že nejklíčovější faktor rozvoje lidského potenciálu pro tuto 

organizaci představují školení a semináře zaměstnanců konané ze zákona nebo málokdy také na 

přání zaměstnance. V analyzované organizaci nelze hovořit o kvalitním systému vzdělávání a 

rozvoje, tento systém se nachází spíše na mírně podprůměrné úrovni. Zaměstnanci považují 

podnikové vzdělávání za důležité a také nezbytné pro výkon své práce, bohužel k němu 

dochází jen občas a navíc o možnostech svého rozvoje a vzdělávání nemají zaměstnanci 

dostatek informací, proto i oni firemní vzdělávání považují většinou za nedostačující. 

Zaměstnanci jsou také málo motivovaní a nemají velké možnosti kariérního růstu. 

Organizace také nedisponuje promyšlenou vizí do budoucnosti, pouze rámcovými 

představami. Výkonný personál organizace prokazuje průměrnou odbornou úroveň, která 

vyžaduje jejich vedení a kontrolu. Důležitou organizační hodnotou je vysoká výkonnost, dále 

také není vytvářeno příliš vhodné klima pro rozvoj lidského potenciálu. V organizaci je 

využíván spíše chladnější komunikační styl a také autoritativnější řízení. Organizace je řízena 

spíše průměrnými manažery.  

Na druhou stranu, aby zde nebylo popisováno jen to, co firmě chybí či není dostačující, 

jde o stabilní firmu, dosahující zisku, která má za sebou dlouhou existenci. Za tuto dobu si 

dokázala najít své místo na trhu, i tom zahraničním, a získat dobrou pověst. Svým 

zaměstnancům poskytuje dobré finanční ohodnocení a dokonce i některé zaměstnanecké 

výhody. 

Závěrem lze říci, že společnost Podhoran Lukov, a.s. je doposud poměrně vzdálena 

systematickému a promyšlenému rozvoji lidského potenciálu, k čemuž by si mohla dopomoci 

například najmutím HR manažera. Je zde tedy ještě hodně prostoru pro zlepšování, avšak záleží 

zcela na organizaci, zda si zvolí setrvání na stejném místě nebo se pustí do rozvoje lidského 

potenciálu, a tak do zvyšování své konkurenceschopnosti. 
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5 NÁMĚTY, DOPORUČENÍ A NÁVRHY PRO 

MANAGEMENT 

Na základě analýzy organizačních dokumentů, polostrukturovaného rozhovoru 

s personalistkou organizace, dotazníkového šetření s manažery i zaměstnanci, auditu přístupu 

organizace k rozvoji jejího lidského potenciálu a SWOT analýzy se autorka v této kapitole 

pokusila doporučit několik návrhů na poli vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu, které by 

mohly přispět managementu organizace k vytvoření větší efektivnosti dosud probíhajícího 

procesu. Předložení návrhů a doporučení pro management považuje autorka za nelehký úkol, 

neboť je možné, že studentka bez praxe a zkušeností může doporučit změny, které se zkušeným 

manažerům mohou zdát nereálné a zbytečné. 

Ke všem oblastem firmy, nejen k personálním činnostem je nutné přistupovat strategicky, 

tedy mít vytýčeny strategické cíle, jakousi vizi do budoucna, aby bylo jasné, jakým směrem má 

organizace směřovat. V organizaci Podhoran Lukov, a.s. chybí jakákoliv strategie, cíle a tedy i 

poslání řízení a rozvoje lidských zdrojů. Je tedy doporučováno vytvoření strategie, cílů 

(například na následujících 3 – 5 let) a vize do budoucnosti. Tento dokument by se měl stát 

důležitým podkladem při rozhodování ve všech oblastech firmy a samozřejmě také v oblasti 

rozvoje a vzdělávání lidského potenciálu organizace. 

Dále je navrhováno přenesení zodpovědnosti za rozvoj lidského potenciálu pouze na 

jednu osobu ve společnosti. Doposud je ve společnosti Podhoran Lukov, a.s. proces 

vzdělávání zaměstnanců a rozvoje lidského potenciálu prací, na níž se podílí několik osob, a 

sice pro personalistka společnosti (která je zároveň mzdovou účetní a která řeší vzdělávání 

pouze v případě, že vedoucí střediska ji navštíví za účelem toho, že zaměstnanec má přání 

podstoupit školení) a pro vedoucí středisek, kteří by měli mít nastaveno, jak v jejich středisku 

bude proces vzdělávání a rozvoje probíhat, i když je zřejmé, že v mnohých případech tomu tak 

není. Situaci by vyřešilo například najmutí HR manažera nebo personalisty, který by měl tuto 

oblast plně ve své kompetenci, vytvořil by jednotný systém vzdělávání a rozvoje pro celou 

organizaci. Dosavadní personalistka společnosti by se tak mohla věnovat pouze své práci 

mzdové účetní.  

Najatý HR manažer nebo personalista by vytvořil jednotný systém pro vzdělávání a 

rozvoj, při kterém by nejdříve došlo k identifikaci potřeby vzdělávání, dále k jeho naplánování, 

realizaci prostřednictvím různých metod a samozřejmě také k jeho vyhodnocování, tedy aby 
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byla zajištěna zpětná vazba od zaměstnanců. Je samozřejmé, že tyto změny by přispěly ke 

zvýšení nákladů na vzdělávání a rozvoj, musel by být tedy proveden podrobný propočet a 

management organizace by si musel ujasnit otázku toho, kolik je ochoten do této oblasti 

investovat. 

Autorka navrhuje ještě několik dalších doporučení, k jejichž vytvoření byly podkladem 

provedené analýzy. 

 Dbát na to, aby zaměstnanci měli dostatek informací o možnostech svého vzdělávání a 

rozvoje a měli možnost podílet se na výběru vzdělávacích aktivit. 

 Poskytnout zaměstnancům možnost konzultovat jejich osobní rozvoj a kariérní růst 

s vedoucími a přispět tak k příznivějšímu klimatu (podmínkám) pro rozvoj a 

vzdělávání. 

 Uvědomit si důležitost motivace zaměstnanců a promyslet využívání jiných forem 

motivace než peněžní, například využívání různých firemních benefitů. 

 Pokusit se alespoň částečně změnit chladný komunikační styl a převažující autoritativní 

vedení. 

 Uvědomovat si význam „tichých“ znalostí. 

Rozvoj lidského potenciálu a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Podhoran Lukov, 

a.s., tak jako jej popisuje tato diplomová práce, funguje již řadu let, existuje tedy malá 

pravděpodobnost, že někdo v organizaci bude ochoten k některým z návrhů přistoupit a tyto 

změny realizovat. V případě, že by management organizace zvážil některé z návrhů nebo se 

odhodlal k jejich zavedení, mohlo by v tomto procesu zajisté dojít k jistým zlepšením a větším 

přínosům, než ke kterým dochází v současné době. 

Podstatné je tedy mít na mysli, že rozvoj lidského potenciálu by se měl stát důležitou 

součástí každé organizace, neboť zvyšuje její konkurenceschopnost, spokojenost zaměstnanců 

nebo také zvyšuje připravenost organizace na změny. V současnosti jde všechno neustále 

kupředu, pohybujeme se ve značně dynamickém prostředí, kterému je nutné se přizpůsobovat, 

a jak jinak tohoto přizpůsobení dosáhnout, než neustálým rozvojem. V případě, že organizace 

nemá zájem o další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, měla by alespoň na svá pracovní místa 

najímat lidi s potřebnými charakteristikami a kvalifikačními požadavky pro výkon své práce, 

ale i tak se vystavuje riziku, že bez rozvíjení a vzdělávání nebudou za jistou dobu tito 

zaměstnanci na svou pozici stačit.  
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6 ZÁVĚR 

Faktem, že lidský potenciál se stal v organizacích tvořivým prvkem, který je klíčovým 

faktorem k dosažení stanovených cílů a také faktorem, který vede organizace k úspěchům, si je 

v současnosti vědoma již většina organizací. Zajisté však zde ještě nyní existuje spousta 

organizací, které doposud nepřišly na to, jaký přínos by pro ně kvalitní, vzdělaný a rozvinutý 

lidský potenciál znamenal. Organizace, které si tuto skutečnost již uvědomily a nesoustředí se 

pouze na výrobu nebo odbyt, ale také na oblast personálních činností, to znamená i na oblast 

rozvoje a vzdělávání lidského potenciálu, jsou zaručeně většinou organizacemi úspěšnými a 

konkurenceschopnými.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř věcných kapitol a opatřena úvodem a závěrem. 

Prvá ze zmíněných kapitol pojednává o teoretických východiscích rozvoje lidského potenciálu 

organizace v kontextu řízení lidských zdrojů. Tato teoretická kapitola posloužila jako podklad 

pro vypracování kapitol dalších, prakticky zaměřených. V kapitole druhé je charakterizována 

analyzovaná společnost Podhoran Lukov, a.s. Těžiště diplomové práce spočívá ve třetí 

z věcných kapitol, věnované analýze přístupu vybrané společnosti k rozvoji lidského 

potenciálu, uplatňovaným organizačním postupům a silným a slabým stránkám tohoto procesu. 

V analytické kapitole jsou zároveň specifikovány použité metody analýzy, kterými jsou analýza 

dostupných organizačních dokumentů, polostrukturovaný rozhovor s vedoucí personálního 

úseku, rozbor uplatňovaných organizačních postupů, auditní dotazník pro posouzení úrovně 

lidského potenciálu organizace manažery, dotazník o rozvoji lidských zdrojů, který byl 

předložen zaměstnancům společnosti a SWOT analýza. V poslední kapitole jsou zformulovány 

náměty a doporučení pro účely managementu společnosti, které vychází z nedostatků 

zjištěných při analýze přístupu k rozvoji lidského potenciálu organizace. 

V úvodu diplomové práce byl stanoven cíl: „Cílem práce je analyzovat systém vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců v průmyslové společnosti Podhoran Lukov, a.s. a na základě zjištěných 

skutečností pak nabídnout případná doporučení a zlepšení na poli rozvoje lidského potenciálu 

pro účely managementu společnosti.“ Autorka se domnívá, že cíl, který byl vytyčen, byl také 

splněn neboť systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v průmyslové společnosti Podhoran 

Lukov, a.s. byl analyzován a taktéž byla nabídnuta doporučení pro management společnosti. 

Teď již je na organizaci, zda některá doporučení bude praktikovat i ve skutečnosti. Celkový 

přínos diplomové práce je shledán především v tom, že došlo k prohloubení autorčiných 

teoretických, ale také praktických znalostí o oblasti vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu. 
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PŘÍLOHA Č. 3  

 

Struktura polostrukturovaného rozhovoru s personalistkou společnosti 

 

1. Existuje v organizaci Podhoran Lukov, a.s. strategie nebo jednotný systém pro 

vzdělávání a rozvoj? 

2. Jaká školení poskytuje organizace zaměstnancům? Jaká je frekvence těchto 

školení? 

 Kolik lidí za poslední rok využilo možnosti říci si o nějaký vzdělávací kurz, 

seminář nebo školení? Kolika z nich bylo vyhověno? O jaké kurzy se jednalo? 

3. Dochází nějakým způsobem k vyhodnocení výsledků školení? 

4. Jaké náklady byly na vzdělávání a rozvoj za poslední rok vynaloženy? 

5. Jak Vaše zaměstnance motivujete?  

 Jaké jsou tedy zaměstnancům organizace poskytovány zaměstnanecké výhody? 

6. Jste spokojena s úrovní vzdělávání a rozvoje v organizaci Podhoran Lukov, a.s.? 

Změnila byste něco v této oblasti? Nebo jsou nějaké změny již plánovány? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

 

Dotazník k rozvoji a vzdělávání lidských zdrojů pro zaměstnance organizace 

Vážená paní, vážený pane 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce zaměřené na 

vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve Vaší organizaci. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro účely mé 

diplomové práce.   

Jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Mnohokrát děkuji za Váš čas.  

 

   Bc. Aneta Šarmanová 

studentka II. navazujícího ročníku EkF VŠB – TU Ostrava 

Instrukce 

U každé otázky nebo tvrzení vyberte a kroužkem označte jednu odpověď, pokud není uveden jiný pokyn. V případě chybně 

zvolené odpovědi takovou odpověď zřetelně přeškrtněte a zakroužkujte jinou. 

 
1. Možnost podnikového vzdělávání a rozvoje považuji za důležité 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

2. Vzdělávání v organizaci Podhoran Lukov, a.s. probíhá  

a. Velmi často  b. Často    c. Občas  d. Vůbec 

 

3. Mám dostatek informací o možnostech mého vzdělávání a rozvoje v organizaci  

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

4. Pro výkon své práce považuji vzdělávání a rozvoj za nezbytné  

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

5. Na pracovišti jsem se setkal/a s těmito metodami vzdělávání (možnost více odpovědí) 

a. Instruktáž    b. Rotace práce    c. Koučování   d. Mentorování   

e. Asistování    f. Konzultování   g. Pověření úkolem  h. Prac. porady 

 

6. Mimo pracoviště jsem se setkal/a s těmito metodami vzdělávání (možnost více odpovědí) 

a. Přednáška (školení)  b. Kurzy     c. E-learning (vzdělávání přes PC)  

d. Hraní rolí    e. Outdoor training (venkovní výcvik) f. Žádné 

 

7. Vzdělávání, které jsem doposud podstoupil/a považuji za osobní přínos 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

8. Poznatky získané vzděláváním aktivně využívám ve své praxi 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 
9. Mám možnost podílet se na výběru vzdělávacích programů 

a. Ano   b. Částečně (někdy)  c. Ne 

 

10. Přivítal/a bych více příležitostí ke vzdělávání (vzdělávání poskytované organizací považuji za 

nedostačující) 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

11. V případě, že bych si mohl/a zvolit, chtěl/a bych se vzdělávat v (možnost více odpovědí) 

a. Cizí jazyky    b. IT (práce s počítačem)   c. Odborné vzdělávání spojené s profesí  

d. Manažerské vzdělávání e. Nic     f. Jiné............................................................. 



 

 

12. Za největší nedostatek, který nejvíce brání řádnému vzdělávání a rozvoji, považuji 

a. Kvalita vzdělávacích kurzů    b. Nedostatek financí na vzdělávání  

c. Malá motivace k dalšímu rozvoji ze strany organizace (žádný kariérní postup)  

d. Žádné nedostatky     e. Jiné........................................................................................ 

 

13. Konzultuji možnosti mého osobního rozvoje s nadřízeným nebo vedoucí personálního oddělení 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

14. V organizaci jsou příznivé podmínky (klima) pro vzdělávání a rozvoj 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

15. V organizaci převažuje individualismus nad kolektivní firemní kulturou 

a. Určitě ano   b. Spíše ano   c. Spíše ne  d. Určitě ne 

 

16. Jakého jste pohlaví? 

a. Muž  b. Žena 

 

17. Do které věkové kategorie se řadíte? 

a. Do 30 let   b. 31 – 45 let   c. 46 – 60let 

 

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní   b. SOŠ – výuční list  c. SŠ s maturitou  d. VŠ 

 

19. Jakou práci vykonáváte?  

a. Fyzickou – dělnická pozice     b. Duševní – THP pracovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5  

 

Výsledky dotazníků pro zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 6  

 

Auditní dotazník pro posouzení lidského potenciálu organizace manažery 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce 

zaměřené na rozvoj lidského potenciálu ve Vaší organizaci.  Dotazník je anonymní a bude sloužit 

výhradně pro účely mé diplomové práce.   

Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas.       

  Bc. Aneta Šarmanová 

studentka II. navazujícího ročníku EkF VŠB – TU Ostrava 

Způsob vyplnění odpověďové části 

U každé z následujících otázek vyberte tu z předtištěných odpovědí, která nejlépe odpovídá skutečnosti 

a Vašim osobním poznatkům a zkušenostem. Zakroužkujte písmenko u vybrané odpovědi!  

V případě chybně zvolené odpovědi takovou odpověď zřetelně přeškrtněte a zakroužkujte jinou. U 

položek bez předtištěných odpovědí napište Vaši odpověď vlastními slovy (čísly) na vytečkovaný řádek!  

 

1. Ke kterému z uvedených druhů organizací posuzovaná organizace náleží? 

(a)  Malý soukromý podnik (do 25 zaměstnanců)     (e)  Státní výkonná organizace           
(b)  Středně velký soukromý podnik (spol. s r.o.)             (f)   Nestátní veřejně prospěšná organizace  
(c)  Akciová společnost                                               (g)  Instituce (orgán) místní samosprávy  
(d)  Nadnárodní soukromá společnost                      (h)  Instituce státní správy (státní úřad) 

(i)   Jiný druh organizace (Uveďte., který!): ………………………………………………………………..    

2. Jaký je hlavní účel, poslání a předmět činnosti posuzované organizace? Uveďte stručně 

vlastními slovy!  

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

3. Kdy organizace vznikla a jaké právní a organizační formy se u ní vystřídaly? 

............................................................................................................................................................. 

4. V jakém ekonomickém a společenském prostředí daná organizace působí? 

(a) Ve vysoce náročném a dynamicky se měnícím vnějším operačním prostředí 
(b) Ve značně dynamickém vnějším operačním prostředí, kladoucím na organizaci vysoké nároky 
(c) V relativně stabilním, málo rizikovém vnějším operačním prostředí 
(d) V přiměřeně náročném, ale relativně stabilním a zvládnutelném vnějším operačním prostředí    
(e) V celkově málo náročném vnějším operačním prostředí.  

5. Pokuste se pomocí následující stupnice vyjádřit míru současné úspěšnosti posuzované 
organizace! 
(a) Organizace si vede velmi úspěšně v oblasti své působnosti.   
(b) Organizace je vcelku dosti úspěšná. Beze zbytku plní své úkoly a dosahuje očekávaných 

výsledků. 
(c) Organizace má občas určité závažnější nesnáze, avšak dokáže je úspěšně překonávat. 
(d) Organizace má značné potíže při plnění svých úkolů.   
(e) Organizace má velké problémy.  Nedokáže jim úspěšně čelit.  Převážně neplní své úkoly, jak by 

měla.   
(f) Organizace se nedovede vyrovnávat s přicházejícími požadavky a situacemi.  Je neúspěšná, 

selhává.       

6. Do jaké míry má management organizace vypracovánu strategickou vizi dalšího působení a 
rozvoje organizace? 

(a) Vrcholový management organizace má vypracovánu velmi promyšlenou a realistickou vizi 
budoucího působení a rozvoje organizace.   



 

 

(b) Vrcholový management má vypracovánu promyšlenou představu o budoucím působení a rozvoji 
organizace.   

(c) Vrcholový management se řídí pouze určitými rámcovými představami o budoucím působení a 
rozvoji organizace  

(d) Vrcholový management má pouze nejasnou strategickou představou o dalším působení a rozvoji 
organizace.   
 

7.  Jak by bylo možno charakterizovat pracovní návyky převládající v dané organizaci? 
(a) Výkonný personál organizace je vesměs na výtečné odborné úrovni. 

(b) Výkonný personál organizace má vesměs dobrou odbornou úroveň. 

(c) Výkonný personál organizace vykazuje většinou ne zcela vyzrálé pracovní návyky.  

(d) Výkonný personál organizace disponuje vesměs nedostatečnými pracovními návyky.  

8. Nakolik organizace rozvíjí pracovní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti (kompetence) 

svého personálu? 

(a) Organizace citlivě a soustavně rozvíjí pracovní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti svého 

personálu 

(b)Organizace pořádá pravidelná plánovitá školení a výcvik personálu podle předpokládaných 

potřeb. 

(c) Organizace pečuje o školení a výcvik svého personálu převážně nepravidelně a náhodně 

(d) Organizace se nevěnuje rozvoji pracovních způsobilostí, odborných znalostí a dovedností svého 

personálu.   

9. Do jaké míry jsou v organizaci propracována a uplatňována formalizovaná provozní pravidla, 

organizační  normy, a standardní operační a technologické postupy?    

(a) Organizace má propracovaný formalizovaný systém provozních pravidel, organizačních norem a 

standardních operačních a technologických postupů, a důsledně dbá na jejich dodržování. 

(b) Organizace má zavedena určitá provozní pravidla a formální postupy pro stěžejní procesy a 

činnosti, a vyžaduje od svých členů, aby je dodržovali.  

(c) Organizace má vypracována ustálená formální pravidla a postupy pouze ojediněle a uplatňuje je 

nedůsledně. 

(d) Organizace nemá vypracována žádná formální provozní pravidla a postupy.  

10. Jakým způsobem organizace rozvíjí pracovní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti 

svých členů? Zakroužkujte všechny ze způsobů, které organizace uplatňuje! 

(a)  Důsledným zaškolováním pracovníků přímými nadřízenými přímo na pracovišti  
(b)  Systematickým řízením procesu pracovní a sociální adaptace v organizaci  
(c)  Důsledným vedením a koučováním pracovníků ze strany přímých nadřízených    
(d)  Přejímáním nejlepších osvědčených postupů ostatními členy organizace  
(e)  Organizováním systematického školení a výcviku pracovníků v rámci dané organizace    
(f)  Organizováním intenzivního specializovaného školení a výcviku v rámci dané organizace   
(g)  Zapojováním členů organizace do specializovaných externích (mimoorganizačních) školicích    

a výcvikových programů  
(h) Uplatňováním výcvikově-diagnostických programů (tj. assessment centre) 
(i) Uplatňováním rozvojových programů (tj. development centre) 
(j) Vysíláním pracovníků na odborné semináře a konference  
(k) Vysíláním pracovníků na odborné stáže do jiných organizací 
(l) Podporováním vzdělávání a sebevzdělávání členů organizace    
(m) Jiným způsobem.  Uveďte, jakým !  

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

11. Jsou pro úspěšnost dané organizace nezbytné tzv. „tiché“ znalosti členů organizace, 
představované jejich neformálními znalostmi, obtížně definovatelnými dovednostmi, 
dlouhodobými zkušenostmi a osobním know-how?  

(a) Právě tyto „tiché“ znalosti pracovníků se zásadním způsobem podílejí na úspěšnosti dané 
organizace.  Bez jejich uplatňování by organizace nemohla efektivně fungovat.    



 

 

(b) „Tiché“ znalosti sice v dané organizaci sehrávají významnou roli, avšak jejich podíl nelze příliš 
zveličovat, neboť nemenší význam pro úspěšnost organizace mají formální provozní pravidla a 
standardní operační a technologické postupy.      

(c) „Tiché“ znalosti jsou pro úspěšnost dané organizace spíše nepodstatné.  Rozhodující pro 
výsledky a úspěšnost organizace je dodržování stanovených pracovních postupů a schopnosti 
manažerů, zvláště vrcholového managementu. 

(d) Organizace se brání využívání „tichých“ znalostí svých členů.    

12. Jaká je úroveň „tichých“, neformálních znalostí ve Vaší organizaci?  

(a)  Organizace disponuje pracovníky s rozsáhlými a hlubokými „tichými“ znalostmi  

(b) Posuzovaná organizace zaměstnává převážně přiměřeně zkušené a dovedné pracovníky, 

schopné zvládat většinu standardních úkolů a situací.   

(c)  Posuzovaná organizace zaměstnává vesměs méně zkušený výkonný personál, který si musí 

k plnohodnotnému pracovnímu výkonu řadu zkušeností, pracovních znalostí a dovedností 

teprve soustavně osvojovat.   

(d) Posuzovaná organizace disponuje převážně málo kvalifikovanými a málo zkušenými pracovníky  

13. Jakou pozornost management věnuje hlavním nositelům „tichých“ znalostí? 

(a) Organizace umožňuje svým členům, aby v její prospěch v plné míře uplatňovali své „tiché“ 
znalosti.   

(b) Organizace umožňuje svým členům využívat jejich „tichých“ znalostí.   
(c) Organizace využívá „tichých“ znalostí svých členů, jestliže to potřebuje  
(d) Organizace nevěnuje náležitou pozornost ani využívání, ani vytváření „tichých“ znalostí svých 

členů.  

14. Které hodnoty jsou v organizaci pokládány za základ její organizační kultury? Možnost více 

odpovědí 

       (a)  Prospěch členů organizace 

       (b)  Vstřícnost zákazníkům, klientům 

       (c)  Vysoká výkonnost 

       (d)  Jakost, prvotřídnost produktů 

       (e)  Etičnost chování 

       (f)   Společenská prospěšnost 

       (g)  Jedinečnost, výjimečnost, excelence  

       (h)  Přizpůsobivost 

       (i)   Ohleduplnost vůči prostředí 

       (j)   Obětavost ve prospěch celku  

       (k)   Jiné hodnoty. Uveďte, které !     

............................................................................................................................................................... 

15.  Nakolik je vnitřní „organizační klima“ příznivé pro soustavné vytváření lidského potenciálu 
organizace? 

(a)  Vedení organizace se snaží soustavně vytvářet příznivé vnitroorganizační klima pro vytváření a 
další rozvoj lidského potenciálu organizace na všech úrovních.   

(b) Vedení organizace sice vytváří příznivé vnitroorganizační klima pro rozvoj lidského potenciálu, 
avšak prvořadě věnuje pozornost produkčním procesům a činnostem organizace a plnění 
aktuálních úkolů  

(c) Vedení organizace věnuje prvořadou pozornost plnění aktuálních úkolů organizace a zvládání 
bezprostředních situací. 

(d) Vedení organizace se vůbec nezabývá rozvojem vlastního lidského potenciálu organizace.  

16. Jaký řídicí styl v organizaci převládá?  Zakroužkujte všechny z následujících rysů, které 

charakterizují řídicí styl. 

(a) Autoritativnost, direktivnost 

(b) Nekompromisní prosazování názorů a zájmů vedení 

(c) Demokratičnost, participativnost  

(d) Podrobné stanovování pracovních postupů   



 

 

(e) Prvořadé zaměření na výkon  

(f) Poskytování podpory výkonnému personálu 

(g) Poskytování dostatečného prostoru pro tvůrčí práci  

(h) Chápavý přístup a ohleduplnost vůči lidem 

(i) Liberální přístup vůči lidem 

(j) Promyšlení budoucnosti a příprava na ni 

(k) Výrazným důrazem na strategické myšlení 

17.  Jaké způsoby komunikování v organizaci převažují?  

(a) Podpůrný a chápající komunikační styl 

(b) Nevyhraněný, neutrální, chladný komunikační styl 

(c) Autoritativní, direktivní, nekompromisní komunikační styl 

18.  Nakolik jsou členové organizace motivování k odbornému seberozvoji? 

(a) Velmi silně, vedení organizace je k tomu vybízí 

(b) Vedení se o odborný rozvoj členů organizace příliš nestará 

(c) Vedení nebrání členům organizace, aby se vzdělávali a odborně rozvíjeli 

(d) Vedení brání členům organizace v jejich vzdělávání a seberozvoji 

19.  Jakým postupům přispívajícím k rozvoji lidských zdrojů a tvorbě lidského potenciálu dává 

organizace přednost?  

       (a)  Rozvoji vnitroorganizační komunikace 

       (b)  Uplatňování podpůrného komunikačního stylu   

       (c)  Otevřenému komunikování a sdílení závažné firemní problematiky 

       (d)  Soustavnému delegování úkolů na podřízené 

       (e)  Zmocňování lidí k provádění určitých úkolů 

       (f)   Uplatňování týmové práce 

       (g)  Autonomizaci personálu a zavádění autonomního řízení pracovních útvarů a týmů  

       (h)  Uplatňování pokročilých metod tvůrčího řešení problémů 

       (i)   Uplatňování pokročilých metod vedení lidí, včetně mentorování, koučování a vedení lidí při  

             pochůzce po pracovištích  

       (j)   Skupinové diskusi 

       (k)  Vzdělávání, školení a výcviku personálu 

       (l)   Pracovnímu hodnocení  

       (m) Podporou sebevzdělávání  

       (n)  Organizačnímu učení se 

       (o)  Soustavnému vyhodnocování chyb a kritických událostí  

       (p)  Uplatňování znalostního managementu   

       (q)  Jiným postupům.  Uveďte, kterým ? 

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

20.  Jakým manažerským potenciálem organizace disponuje? 

(a) Organizace má velmi schopné vedení.  

(b) Organizace je řízena cílevědomými manažery, kteří se snaží dále rozvíjet své odborné a řídící 

způsobilosti 

(c) Organizace je řízena schopnými a snaživými vrcholovými manažery 

(d) Organizace je v porovnání s jinými organizacemi řízena průměrně schopnými vrcholovými 

manažery. 

(e)  Organizace je řízena málo schopným a nesjednoceným vrcholovým managementem.  
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Výsledky auditního dotazníku pro manažery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


