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1. Úvod 

 

Dnešní doba je charakteristická především svým dynamickým vývojem v oblastech 

ekonomiky, rozvoje technologií a s tím spojeným požadavkem na širší znalosti a 

dovednosti zaměstnanců. Tím, že společnosti investují prostředky do rozvoje vzdělávání 

zaměstnanců, umožňují rozšiřovat jejich znalosti a dovednosti a tím si zajišťují snadnější 

dosahování vyšší výkonnosti, konkurenceschopnosti a plnění strategických cílů.  

Trendem dnešní doby je neustále vzrůstající počet informací. Zaměstnancům již 

nestačí znalosti a dovednosti získané při vstupu do zaměstnání, ale je nutné, aby 

společnosti podporovaly rozšiřování jejich vědomostí. Zvláště pak u zaměstnanců, kteří 

dosahují vynikajících výsledků, je potřeba podporovat jejich talent, schopnosti a znalosti, 

protože právě oni jsou schopni nabyté informace dále sdílet a efektivně používat při své 

pracovní činnosti. Na druhou stranu aktivita k podpoře vzdělávání nemůže být iniciována 

jen ze strany společnosti. Také samotní zaměstnanci by si měli umět definovat své 

požadavky v oblastech osobního růstu a tím i v oblasti vzdělávání. Tím se jejich hodnota 

zvyšuje nejen u zaměstnavatele ale i na trhu práce. 

Úspěšnost podniku je tedy dána orientací na zaměstnance. Zaměstnanci potřebují 

mít pocit, že si jich společnost váží a oceňuje jejich práci, a že si uvědomuje jejich 

hodnotu. K tomu je potřeba, aby společnosti měly kvalitně propracovaný vzdělávací 

systém. Vzdělávání zaměstnanců by mělo být zároveň nedílnou součástí strategických cílů 

podniku. Tím, že podnik investuje do lidského kapitálu, dává najevo, že považuje 

zaměstnance za velmi důležitou složku podnikání. Podnik si tak zároveň posiluje 

konkurenceschopnost a výkonnost, ale zároveň tak své zaměstnance motivuje k lepšímu 

výkonu.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců 

společnosti Brose CZ, spol. s r.o. a nalézt návrh, případně návrhy, které by vedly ke 

zlepšení stávajícího systému a jejich následná implementace do praxe. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická. Zaměřuje se na 

teoretická východiska v oblasti vzdělávání zaměstnanců, na popis vzdělávacího procesu, na 

přístupy a metody používané ve vzdělávacím procesu a objasňuje související pojmy. Druhá 

část je praktická. Součástí této části je charakteristika společnosti Brose CZ, spol. s r. o., 

analýza procesu vzdělávání v této společnosti, vyhodnocení, návrhy a implementace 

návrhů do praxe, které by měly pomoci vést efektivněji vzdělávací proces.  
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2. Problematika procesu vzdělávání ve firmách 

 

2.1 Lidský kapitál 

 

Lidský kapitál podniku je tvořen zaměstnanci podniku, jejich vrozenými i 

získanými znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a kompetencemi, jak uvádějí 

Vodák a Kucharčíková (2011) Tvoří základnu pro úspěch a perspektivu podniku, 

především v pohledu na budoucnost. Nelze jej tedy chápat jen jako náklad společnosti, ale 

jako investici do budoucna. Jedná se o takové složky, které jsou schopny se učit, rozvíjet 

se, být kreativní a rozvíjet své dovednosti v průběhu času. 

Pokud si společnost uvědomí hodnotu lidského kapitálu, pak to povede k jeho 

mnohem kvalitnějšímu a lepšímu využívání. Tento přístup může vést ke vzniku pozitivních 

externalit v podobě například nižší pracovní neschopnosti, vyššího pracovního výkonu, 

vyšší pracovní disciplíně, vyšší vědomostní úrovně zaměstnanců, lepší 

konkurenceschopnosti podniku apod.  

 Jak uvádí Armstrong (2007) jedinci vytvářejí, udržují si a používají znalosti a 

dovednosti (lidský kapitál) a vytvářejí tzv. intelektuální kapitál. Ten je definován jako 

zásoby a toky znalostí, které jsou organizaci k dispozici. Mohou být ve hmotné podobě ve 

formě aktiv a dále v nehmotné podobě, která souvisí s lidmi. Obě složky se podílí na 

tvorbě hodnoty podniku. Dále se ještě Armstrong (2007) zmiňuje o dalších složkách 

intelektuálního kapitálu, a to o společenském a organizačním kapitálu. Společenský kapitál 

je odvozen ze sítě vztahů vzniklých jak uvnitř organizace, tak i mimo ni. Vodák a 

Kucharčíková (2011) ho nazývají relačním kapitálem nebo také kapitálem vztahů. Pod 

pojmem organizační kapitál chápeme institucionalizované znalosti vlastněné organizací, 

které jsou uchovávány v databázích, manuálech apod. Příkladem mohou být organizační 

postupy, procedury a systémy. Někteří autoři ho nazývají jako strukturální kapitál. 

 

2.2 Definice řízení lidských zdrojů a jeho úkoly 

 

Termín „řízení lidských zdrojů“ a „lidské zdroje“ do značné míry nahradily termín 

„personální řízení“ ve smyslu označení procesů týkajících se řízení lidí v organizacích, jak 

uvádí Armstrong (2007). 
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Současná koncepce řízení lidských zdrojů se začala formovat v průběhu 50. - 60. let 

minulého století. Stává se zároveň jednou z nejdůležitějších složek celého podnikového 

řízení. 

Řízení lidských zdrojů v nejnovějším pojetí v sobě zahrnuje nejen strategické 

aspekty, tj. především zaměření na dlouhodobou perspektivu, ale i orientaci na vnější 

faktory formování a fungování podnikové pracovní síly, jak uvádí Koubek (2008). Mezi 

tyto vnější faktory může patřit populační vývoj, vývoj trhu práce, změny technik a 

technologií, změny hodnotových orientací lidí, např. změny profesně kvalifikační, 

prostorová mobilita obyvatelstva a pracovních sil, pracovní a sociální legislativa a politika 

nezaměstnanosti. Patří zde i například průběh průmyslového cyklu, změny v poptávce po 

výrobcích a službách apod.  

Obecně můžeme říci, že úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je 

sloužit tomu, aby byl podnik výkonný, a aby se jeho výkon neustále zlepšoval. Podle 

Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) je řízení lidských zdrojů zaměřeno na zvyšování 

úrovně způsobilosti pro uskutečňování budoucích úkolů zaměstnanců, tzn. zvyšování jejich 

odborného potenciálu.  

Koubek (2008) definoval několik úkolů řízení lidských zdrojů, které by měly 

pomoci při zvyšování výkonnosti podniku. Jsou jimi: 

• Zařazování správného člověka na správné místo a snaha o to, aby tento 

člověk byl neustále připraven přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. 

• Optimální využívání pracovních sil především ve smyslu optimálního 

využívání pracovních schopností a fondu pracovní doby. 

• Formování týmů, efektivního stylu vedení a zdravých mezilidských vztahů. 

• Personální a sociální rozvoj pracovníků podniku ve smyslu rozvoje 

pracovních a sociálních vlastností, rozvoje pracovní kariéry pracovníků 

směřujícímu k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce a také ke 

ztotožnění individuálních a podnikových zájmů. Zde se zahrnuje i tvorba 

příznivých pracovních a životních podmínek pracovníků. 

• Dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávaní lidí a lidských práv 

a vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

 

První tři úkoly sledují podnikové zájmy. Čtvrtý úkol sleduje zájmy pracovníka a 

pátý úkol sleduje zájmy jak pracovníka, tak podniku. Je evidentní, že bez úkolu sledování 
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zájmů pracovníků nelze plnit první tři úkoly. Jejich společné plnění má pak vliv na 

efektivitu plnění celkových strategických cílů podniku.  

 

2.3 Strategické řízení lidských zdrojů 

 

Armstrong (2007) definuje strategické řízení lidských zdrojů jako přístup 

k rozhodování o záměrech a plánech organizace v podobě politiky, programů a praxe 

týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a 

rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních vztahů. 

Strategické řízení lidských zdrojů se podle Vodáka a Kucharčíkové (2011) dotýká 

celkového zaměření podniku v oblasti zabezpečování cílů podnikatelské strategie za 

pomoci a prostřednictvím lidí. Je velmi důležité sladit strategické cíle v oblasti řízení 

lidských zdrojů se strategickými cíli celého podniku. Strategickým sladěním pak máme na 

mysli sladění požadavků managementu řízení lidských zdrojů s vedoucími složkami 

ostatních útvarů a s požadavky trhu. Kromě sladění těchto cílů musí dojít k obeznámení a 

pochopení, proč jsou dané cíle takto stanoveny a toto pochopení ze strany všech 

zainteresovaných složek může vést až k získání konkurenční výhody.  

Vzhledem k tomu, že tématem diplomové práce je vzdělávání zaměstnanců, budou 

se následující části věnovat této oblasti strategického řízení lidských zdrojů. 

 

2.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

Součástí strategického řízení lidských zdrojů je i oblast vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Dle Armstronga (2007) rozvoj lidských zdrojů spočívá v poskytování 

příležitostí k učení, rozvoji a výcviku za účelem zlepšování výkonu jedince, týmu i 

organizace. Lidský kapitál je pro každou společnost velmi důležitým aktivem pro 

zabezpečování strategických cílů, proto jsou investovány ne malé částky do rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců a rozvoje jejich kompetencí. Nezbytnost vzdělávání je 

pochopitelná k rychlým změnám na trzích – rychlé změny lidských potřeb a proměnlivost 

trhů zboží a služeb vede firmy k flexibilnějšímu přístupu firem i pracovníků. Jednotlivá 

odvětví se dynamicky rozvíjejí, což vede i k novým technikám a technologiím a s tím 

souvisejí i potřeby rychlé reakce pracovníků v oblasti jejich znalostí, které tak velmi rychle 

zastarávají. S tím souvisí i tvorba nových pracovních činností. Dále dochází i k častějším 

organizačním změnám. Důvodem může být i rychle se měnící podnikatelské prostředí, 
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například schopnost rychleji reagovat na stále se zvyšující kvalitu výrobků, reakce na nové 

normy spojené s výrobou nebo službami. Z pohledu nákladů firem vzniká tlak na snižování 

nákladů efektivnějším využíváním zdrojů, technologie a samozřejmě i lidského kapitálu.  

Důležitost vzdělávání je viditelná v mnoha aspektech. Pokud firma chce reagovat 

na všechny výše uvedené aspekty, pak je určitě důležité věnovat vzdělávání zaměstnanců 

velkou pozornost. A navíc firmy, které investují více prostředků do vzdělávání, mají 

obecně lepší pověst na trhu.  

Dynamické změny v oblasti podnikání často vedou zaměstnavatele k tomu, aby své 

zaměstnance přizpůsobovali dané změně. Často tak firmy přistupují k různým formám 

přeškolování, doškolování nebo rozšiřování kvalifikace. Formují tak pracovní schopnosti 

svých zaměstnanců k aktuálním změnám. 

 Formování pracovních schopností v moderních systémech personální práce podle 

Koubka (2008) překračuje hranice pouhé kvalifikace a stále více zahrnuje i formování 

sociálních vlastností, formování osobností pracovníka, tedy vlastností, které hrají tak 

významnou roli v mezilidských vztazích, ovlivňují chování (tedy i pracovní chování) a 

vědomí (potřeby, hodnoty, zájmy, postoje a normy, a tedy motivace pracovníka) a odrážejí 

se i ve vztazích na pracovišti, výrazně ovlivňují procesy formování týmu a samozřejmě i 

individuální a kolektivní pracovní výkon. 

Podle Koubka (2008) se v oblasti formování pracovních schopností člověka obvykle 

rozlišují tři oblasti: 

a. oblast vzdělávání, 

b. oblast kvalifikace, 

c. oblast rozvoje. 

 

Konkrétnější rozčlenění těchto tří oblastí je uvedeno v obrázku č. 2.1. 
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Obr. 2.1 Systém formování pracovních schopností člověka 

 

 

 

Poznámka: Tučným písmem psané vzdělávací aktivity bývají součástí podnikového vzdělávání pracovníků 
 

Zdroj: Upraveno dle: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 4.rozšíř. vyd. Praha: Management Press, 
2008. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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a. Oblast vzdělávání – v této oblasti se formují základní a všeobecné znalosti a 

dovednosti, které umožňují člověku žít ve společnosti a v návaznosti na ně získávat a 

rozvíjet specializované pracovní schopnosti a další sociální vlastnosti. Oblast 

vzdělávání je tedy orientovaná v převážné míře na sociálním rozvoji jedince, ne na jeho 

osobnosti. V této oblasti se neuplatňuje aktivita podniku. 

b. Oblast kvalifikace, nebo také odborné (profesní) přípravy – jedná se o oblast přípravy 

na povolání, formování specifických, na určité zaměstnání orientovaných znalostí a 

dovedností a jejich aktualizace. V rámci formování pracovních schopností pracovníků 

se podniky zpravidla angažují v plné míře při orientaci pracovníků a doškolování 

pracovníků, popřípadě i přeškolování pracovníků, dochází-li k němu z iniciativy 

podniku.  

c. Oblast dalšího rozvoje (dalšího vzdělávání, rozšiřování kvalifikace) - tato oblast se 

zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností, které zaměstnanec potřebuje k výkonu 

stávajícího zaměstnání. Do této oblasti můžeme zahrnout také i formování sociálních 

vlastností a i formování osobnosti jedince. Tato oblast formování je zaměřená více na 

formování kariéry. Formuje se více pracovní potenciál zaměstnance než kvalifikace. 

V této oblasti se více projevuje iniciativa samotných lidí. Projevuje se zájmem o rozvoj 

v oblasti vedení lidí, jazykového vzdělávání ale i o aktivity spojené s popracovním 

trávením času. 

 

V rámci vzdělávání zaměstnanců nás bude zajímat právě třetí oblast a tou je oblast 

dalšího rozvoje. Další rozvoj umožňuje totiž zaměstnanci rozšířit své znalosti, ať už 

požadavkem či nabídkou ze strany zaměstnavatele nebo vlastní iniciativou ze strany 

samotného zaměstnance. Ať už se bude jednat o jakoukoliv stranu, umožňuje to vždy 

zaměstnanci lepší uplatnění v rámci podniku, ale zvyšuje se tak i jeho šance na uplatnění 

na trhu práce. 

 

2.4.1 Systém podnikového vzdělávání 

 

Podnikové vzdělávání jak již bylo uvedeno výše, je proces formování pracovních 

schopností, ale také formování sociálních a osobnostních vlastností. Vodák a Kucharčíková 

(2011) uvádějí, aby nebylo vzdělávání náhodné a nepravidelné, aby bylo efektivní a 

zaručilo podniku návratnost vložených prostředků, musí být systematické a vycházet 

z celkové podnikové strategie. To znamená nutnost zapojení a kooperace všech 
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zainteresovaných složek uvnitř podniku (personální útvar nebo zvláštní útvar pro 

vzdělávání pracovníků, ale i všichni vedoucí pracovníci, odbory nebo jiná oddělení 

pracovníků), ale i externích složek, jako je spolupráce s externími odborníky nebo 

vzdělávacími agenturami. 

Do systému podnikového vzdělávání pracovníků dle Koubka (2008) patří takové 

vzdělávací aktivity, jakými jsou orientace, doškolování, přeškolování iniciované podnikem 

a rozvoj iniciovaný podnikem.  

O tom, jak široký záběr oblast vzdělávání bude mít, záleží na stanovené podnikové 

personální a vzdělávací strategii a politice. Jsou podniky, které nevěnují velkou pozornost 

potřebě vzdělávání. V poslední době má ale většina podniků vypracovaný systém 

vzdělávání svých pracovníků, protože je obecně dáno, že podpora aktivit podniku v oblasti 

vzdělávání přispívá k lepšímu dosahování strategických cílů podniku. Tureckiová (2004) 

např. rozčlenila podle přístupu organizace ke vzdělávání tři základní stupně vzdělávání: 

a. Je možné organizovat jednotlivé vzdělávací akce, které reagují na momentální 

potřebu ze strany jednotlivců nebo firmy. Tento stupeň je charakterizován tím, 

že není cyklický, ale obvykle jednorázový a využívá se při odstraňování rozdílu 

potřebných a aktuálních nedostatků ve znalostech, dovednostech zaměstnanců. 

b. Podnik si vytváří systém vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Tento stupeň 

je charakteristický tím, že dochází ke změnám nejen v oblasti znalostí a 

dovedností, ale tyto změny mají vliv na modifikaci pracovního chování 

zaměstnanců. Vliv existence systému vzdělávání lze pozorovat i v oblasti 

motivace zaměstnanců. Systém vzdělávání se většinou stává součástí podnikové 

strategie. 

c. Nejvyšším stupněm je tzv. učící se organizace“, která tvoří dynamický systém 

neustálé adaptace a zlepšování se. Jedná se o koncept, kde je mnohem 

důležitější, než učit lidi konkrétním znalostem a dovednostem, podporovat 

jejich schopnost učit se při každodenním vykonávání pracovní činnosti. 

 

2.4.2 Systematické podnikové vzdělávání 

 

Systematické podnikové vzdělávání je opakující se cyklus, který vychází ze zásad 

podnikové vzdělávací politiky, sleduje cíle podnikové strategie vzdělávání a opírá se o 

organizační a institucionální předpoklady vzdělávání, jak uvádí Koubek (2008). Těmito 

organizačními a institucionálními předpoklady je myšleno vytvoření skupiny nebo skupin 
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pracovníků, které se podílejí na tvorbě, realizaci a i na hodnocení vzdělávacího procesu 

podniku.  

Dle Vodáka a Kucharčíkové (2011) systematické vzdělávání pracovníků přináší jak 

pro zaměstnance, tak pro podnik mnoho výhod, například: 

 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 než jiné způsoby vzdělání. 

 Je jedním z nejefektivnějších způsobů hledání a nalézání vnitřních zdrojů 

k pokrytí potřeby zaměstnanců. 

 Průměrné náklady na jednoho vzdělávaného zaměstnance bývají nižší než 

při jiných způsobech vzdělávání. 

 Lépe dokáže předvídat důsledky ztráty pracovní doby související se 

vzděláváním, a umožňuje tedy lepší eliminaci důsledků těchto ztrát za 

pomoci organizačních opatření. 

 Umožňuje neustálé zdokonalování vzdělávacích procesů, tj. že zkušenosti 

z předcházejícího vzdělávacího cyklu jsou zohledněny v cyklu následujícím. 

 Ulehčuje hledání cest vedoucí ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivých 

zaměstnanců. 

 Umožňuje realizaci moderní koncepce řízení pracovní výkonnosti. 

 Zlepšuje vztah zaměstnanců 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 

potencionální šance na trhu práce v podniku i mimo něj. 

 Přispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců a 

zvyšuje jejich šance na funkční a platový postup. 

 Přispívá ke zlepšení pracovních i mezilidských vztahů. 
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2.5 Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců 

 

Podnikové vzdělávání je dlouhodobý proces, který je tvořen čtyřmi fázemi zobrazenými 

viz Obr. č. 2.2. Jedná se o: 

 

1. Identifikaci potřeb a definování cílů vzdělávání. 

2. Plánování vzdělávání. 

3. Realizaci vzdělávacího procesu. 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání. 

 

Obr. 2.2 Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců 

Identifikace potřeb, definice cílů 

vzdělávání 

 

 

 

Vyhodnocování 

výsledků vzdělávání 

 

 

Realizace 

vzdělávacího procesu 

 

Zdroj: Upraveno dle: VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 
2.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8. 

 

2.5.1 Fáze identifikace a analýzy potřeb a definování cílů 

 

Jedná se o první fázi celého cyklu podnikového vzdělávání. Dle Šikýře (2012) 

potřeba vzdělávání znamená nesoulad mezi schopnostmi (znalostmi, dovednostmi a 

chováním) zaměstnanců a požadavky pracovních míst. 

Identifikace a analýza potřeb dle Vodáka a Kucharčíkové (2011) spočívá ve 

shromažďování informací o současném stavu znalostí, schopností a dovedností pracovníků, 

Plánování 

vzdělávání 
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o výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku, a v porovnání zjištěných údajů s požadovanou 

úrovní.  

Identifikace dává odpověď na otázky, jako: 

• Je výkonnost v předmětných dovednostech skutečně nezbytná? 

• Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládání těchto dovedností? 

• Podporuje ve skutečnosti management požadované chování? 

• Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? 

 

Každá pozice a vykonávaná práce se liší podle složitostí a požadavků. U méně 

náročné pozice, která se například vyznačuje rutinností, pracovník nepotřebuje mít příliš 

složité dovednosti a znalosti, ale s přibývajícími kompetencemi obvykle narůstá potřeba 

širších dovedností a znalostí a porozumění pracovní činnosti k řešení mnohem složitějších 

úkolů. Požadavkem může být i vhodná spolupráce s ostatními pracovníky, zvládání 

stresových situací, schopnosti rychle se rozhodovat atd. Typu pozice pak odpovídá i 

zaměření typu vzdělávání. U méně náročných pozic stačí kolikrát jen vzdělávání v rámci 

zákona, u pozic s vyššími kompetencemi pak společnost volí vhodná osobnostní 

vzdělávání, která pomáhají zaměstnanci zvládat náročné úkoly a pomoci tak ke zvýšení 

jeho výkonnosti.  Dále je potřebu vzdělávání nutné přizpůsobit i celkové koncepci a 

strategii podniku, jako např. v případě zavádění technologických novinek, využívání 

nových zdrojů, sledováním kvality výrobků a služeb a dalších oblastí.  

Pro identifikaci potřeby vzdělávání se využívá celá řada informací podle 

individuálního posouzení důležitosti jednotlivých hledisek. V první fázi dochází k jejich 

analýze. Pro analýzu údajů k vhodné volbě vzdělávání se využívá dle Koubka (2008) tří 

základních skupin údajů: 

1. Celopodnikové údaje – například údaje o struktuře podniku, o výrobním nebo 

prodejním programu, o zdrojích (kapitálových nebo lidských). Zde se zahrnují i 

údaje o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, využívání kvalifikace, pracovní 

doby, informace o úrazovosti, nemocnosti, absencích atd. 

2. Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností – jedná se o popisy 

pracovních pozic a jejich specifikace, tedy požadavky na pracovníky, informace 

o stylu vedení, kultuře pracovních vztazích. 

3. Údaje o jednotlivých pracovnících – zahrnují konkrétní informace o jednotlivých 

pracovnících získané např. z hodnocení zaměstnanců, záznamů o vzdělání, 
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z výsledků testů, kvalifikace, ze záznamů z pohovorů, z absolvování 

vzdělávacích programů. 

 

Při analýze údajů o potřebě vzdělávání se používá celá řada metod. Mohou to být 

různé formy dotazníků nebo jiných forem metod průzkumu jako například strukturovaný 

rozhovor, pozorování, skupinové diskuse pro zjištění potřeby vzdělávání. Dále to může být 

použití různých statistických metod, která využívají data dostupná z databází podniku např. 

data o pracovních místech, o organizaci nebo přímo o jednotlivých pracovnících. Dále 

mohou být analyzována data získaná od vedoucích pracovníků, kteří mají informace o 

potřebných typech vzdělávání a kvalifikaci svých podřízených. Právě vedoucí pracovník je 

schopen ovlivnit potřebu vzdělávání svým vedením. On je ten, který řídí výkonnost 

pracovníka. On sleduje individuální potřeby svých podřízených a je schopen zaměřit typy 

vzdělávání jejich individuálním potřebám. Dalším zdrojem mohou být také záznamy 

z porad, na kterých mohou být řešena témata k aktuálním pracovním požadavkům, 

problémům a úkolům. Velmi důležitým zdrojem jsou pravidelná hodnocení zaměstnanců, 

ze kterých je možné velmi dobře vyčíst, jaké potřeby v oblasti vzdělávání jsou 

požadovány. 

Kromě zaměření na vnitropodniková data je důležité mít informace i k situaci na 

trhu práce v daném regionu, o zaměření absolventů, jaká je pravděpodobnost získání 

zaměstnance pro zvolenou kvalifikaci, změny v konkurenčním prostředí, inovace v daném 

oboru atd. 

Pro úspěšnou identifikaci potřeb vzdělávání je tedy velmi důležité mít dostatečné 

množství vhodných informací o lidech, o podniku a jeho činnostech a také o jednotlivých 

útvarech, týmech a funkcích. Je velmi důležité také zvolit kombinaci vhodných metod pro 

získání všech potřebných dat. Ty jsou pak důležité pro tvorbu analýzy a následně pro 

identifikaci potřeb vzdělávání. Výsledkem této fáze je pak konkrétní seznam s přehledem 

vzdělávacích programů. Jedná se především o určování jaká vzdělávací aktivita, komu má 

být určena a proč. 

Na základě provedené analýzy je potřeba stanovit konkrétní cíle, kterých má být 

v procesu vzdělávání dosaženo. 
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2.5.2 Fáze plánování vzdělávání 

 

Na základě výsledků identifikace a analýzy potřeb vzdělávání dochází obvykle ze 

strany vedení společnosti ve spolupráci s personálním oddělením k plánování jednotlivých, 

již konkrétních, vzdělávacích aktivit a všech složek s tím spojených. V případě, že 

společnost nemá personální útvar, má tuto kompetenci obvykle pracovník, nebo skupina 

pracovníků k tomu pověřených. První předběžné návrhy a plány vznikají obvykle již ve 

fázi identifikace potřeby vzdělávání. Tyto předběžné plány se následně konkretizují až do 

finální podoby.  

První aktivitou pro zpracování plánu vzdělávání je stanovení cíle vzdělávání, který 

vychází z potřeby vzdělávání. Podle Bartoňkové (2010) lze rozlišit cíle na: 

• Výkonnostní – cíl, který se váže na hlavní úkol, eventuelně na souvislost 

identifikované vzdělávací potřeby s ostatními personálními činnostmi. 

Účastníci by měli dosáhnout stanoveného cíle na základě získaných znalostí a 

dovednosti v budoucnu. Často se u stanovování těchto cílů nastavuje vyšší 

výkonnostní standard, než jaký bude ve skutečnosti po dokončení akce 

požadován. 

• Učební (studijní) – je vázán na konkrétní vzdělávací akci. Definuje to, čeho by 

měli účastníci po absolvování vzdělávací akce dosáhnout. Učební cíle 

předpokládají konkrétní formulace záměrů, které mají být splněny samotnou 

akcí. Jsou to konkrétní vědomosti, dovednosti a způsoby chování, které by měli 

účastnící po ukončení akce ovládat. 

• Umožňující (dílčí, specifický, jednotlivý) – váže se opět na konkrétní vzdělávací 

akci, definuje úroveň vědomostí a dovedností, kterou by měli účastníci mít na 

konci každé dílčí etapy učebního procesu. Dosažení této úrovně cíle umožňuje 

účastníkovi vzdělávací akce dosáhnout učebního cíle a následně cíle 

výkonnostního. 

 

Fáze plánování dále řeší otázky jaké metody a techniky mají být použity. Kdo je 

cílová skupina účastníků vzdělávání. Zde je například důležité, aby ti, co vzdělávací 

aktivitu absolvují, měli přibližně stejné funkční zařazení a měli stejnou úroveň vědomostí a 

schopností.  Dále je podstatné řešit otázku, která vzdělávací instituce bude zvolena – zde 

je důležité zvolit vhodnou vzdělávací instituci ze širokého spektra institucí působících na 

trhu, nebo zvolit více institucí.  Společnost může také přistoupit k volbě interní formy 
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vzdělávání a využít vlastních lektorů nebo vlastního vzdělávacího centra. Velmi časté je 

využití kombinace výše uvedených možností. V rámci plánování vzdělávání musí být i 

stanoveny požadavky na materiální a technické vybavení a služby, které se 

vzděláváním souvisejí. Zde můžeme zařadit například požadavky na studijní materiály, 

výpočetní techniku, dopravu, ubytování atd. Důležitou oblastí fáze plánování vzdělávání je 

i určení metody hodnocení vzdělávání. Další oblastí v plánování vzdělávání je určení, 

kdy se má vzdělávání uskutečnit – zde je důležité si stanovit, zda se bude vzdělávání 

uskutečňovat pravidelně. Dále zda se bude vzdělávání uskutečňovat v pracovní době, 

mimo pracovní dobu, v rozmezí několika hodin nebo dnů. Oblast plánování řeší i otázku, 

kde se bude vzdělávání konat. Buď může být realizováno uvnitř podniku, nebo mimo něj. 

Kritéria pro volbu mohou být různá. Často firmy využívají školení mimo podnik, protože 

to neodvádí pozornost účastníků z hlediska jejich pracovních činností. Dále to má pozitivní 

vliv na týmovou spolupráci z hlediska následných mimopracovních aktivit. Na druhou 

stránku může hrát roli i kritérium nákladů. Zaměstnavatel hradí v případě vzdělávání mimo 

podnik často cestu do místa vzdělávání a ubytování, proto může zvolit konání vzdělávání 

uvnitř podniku. V neposlední řadě řeší fáze plánování otázku nákladů na vzdělávání. Zde 

se započítávají nejen přímé náklady na pracovní a studijní materiál, dopravu, ubytování, 

stravu, na mzdy lektorů, ale zahrnují se zde i alternativní náklady tj. náklady na pracovní 

čas účastníků. 

Výsledkem fáze plánování je vytvoření koncepce podnikového vzdělávání, která 

tvoří základnu pro přípravu a následnou realizaci vzdělávacích aktivit.  

 

2.5.3 Fáze realizace vzdělávání 

 

V okamžiku, kdy je zjištěna potřeba vzdělávání a dokončena fáze plánování 

vzdělávacího procesu, dochází k samotné realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit. Fáze 

realizace dle Vodáka a Kucharčíkové (2011) je složena ze šesti základních prvků. Jsou to 

cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři. Znázornění těchto šesti základních 

prvků je uvedeno viz Obr. č. 2.3. 
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Obr. 2.3 Prvky procesu realizace vzdělávání 

 

Zdroj: Upraveno dle: VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 

2.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8. 

Cíle – dle Hroníka (2007) charakter cíle předurčuje zaměření programu. Cíle nám říkají, co 

budou účastníci vzdělávání po jeho absolvování schopni dělat. Je velmi důležité stanovit 

optimální výši cílů tak, aby nebyli účastníci vzdělávání přeceňováni a zahlcováni přílišným 

počtem informací a materiálů v krátkém časovém období. Měly by být přijatelné a 

dosažitelné a umožnit tak účastníkům vzdělávání posuzovat své vlastní pokroky ve 

vzdělávání. Velmi výhodné je, aby si cíle účastníci stanovovali sami, tak lze vidět jejich 

motivaci ke vzdělávání. Obvykle ale spíše funguje postup doporučení nebo přímo určení ze 

strany nadřízeného. 

 

Program – jedná se o konkrétní program vzdělávací akce. Obsahuje časový harmonogram, 

témata, použité metody a pomůcky. Pro hladký průběh je důležité, aby účastníci byli 

zainteresováni do průběhu programu včetně možnosti se vyjádřit k jednotlivým částem a to 
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hned na počátku. Což nastaví určitá pravidla mezi lektorem a účastníky a odstraní to 

případné nejasnosti, které by mohly narušit průběh programu. 

 

Motivace – je velmi důležitá, protože vystupuje přímo z osobních pocitů každého 

účastníka. Jedná se o motivaci k učení, která je vlastně ochotou účastníka zdokonalovat své 

znalosti, dovednosti a schopnosti. Motivace ovlivňuje efektivitu vzdělávání. Pokud je 

vysoká, projeví se to ve vyšší výkonnosti zaměstnance. Pro každou společnost je velmi 

důležité mít vypracovaný vhodný systém motivačních faktorů vzdělávání. Příkladem 

motivačních faktorů může být výše platového ohodnocení, lepší postavení v rámci týmu, 

kariérní postup, získání sociálních výhod, možnost seberealizace, získání kvalifikace, 

udržení pracovního místa atd. 

 

Účastníci – jsou základním prvkem vzdělávání. Jsou to ti, na kterých se projeví efekt 

vzdělávání prostřednictvím jejich výkonnosti. Protože je každý účastník specifický svou 

osobností, stylem učení, vzdělanostním i kulturním zázemím, je někdy velmi obtížné sladit 

tyto všechny faktory s vhodným typem vzdělávání. Pak je důležité ze strany lektora 

identifikovat jednotlivé styly učení účastníků a snažit se odstranit překážky, které by 

mohly vést k negativnímu postoji účastníka vůči dané vzdělávací aktivitě. 

 

Lektoři – lektor je osoba, která vede dané vzdělávací aktivity. Obvykle se jedná o člověka, 

který by měl mít vysokou míru sociální inteligence. Měl by umět naslouchat, být 

empatický, podporovat a povzbuzovat účastníky k aktivitám, měl by být trpělivý, měl by 

umět zvládat své emoce, měl by umět zaujmout, zachovat si odstup při konfliktních 

situacích, mít dostatečné verbální znalosti a například neměl by být direktivní. Jednou 

z rolí lektora je také přispívat k pochopení vzdělávání jako velmi důležitého nástroje 

dosažení podnikových cílů. 

 

Metody – při volbě vhodných metod vzdělávání je velmi důležité sledovat stanovené cíle 

účastníků vzdělávání a pochopení jejich potřeb. V praxi se obvykle setkáme s celou škálou 

metod vzdělávání. Je obvyklé, že se nepoužívá jen jedna metoda, ale kombinace více 

metod vzdělávání. Správná kombinace by měla záviset na individuálních potřebách a 

požadavcích podniku a měla by zároveň sledovat aktuální trendy ve vzdělávání. Výběr 

vhodných metod závisí na řadě faktorů. Může to být například věk účastníků, motivace 

k učení, požadovaná úroveň vědomostí a dovedností a další. Významným faktorem jsou 
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programové cíle, priority a druh podnikání, jímž se podnik zabývá. Důležitá je i odborná 

úroveň a zkušenosti lektorů i prostorové možnosti realizace vzdělávacích programů. 

Přehled faktorů ovlivňujících volbu vzdělávací metody je uveden viz Obr. č. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod 

 

Zdroj: Upraveno dle: VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 
2.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3651-8. 

 

Co se týká rozdělení metod, existuje několik hledisek členění dle jednotlivých 

autorů. Hroník (2007) rozděluje metody podle toho, zda jednotlivé metody probíhají 

současně za chodu pracovního procesu nebo mimo chod. Dalším hlediskem je otázka 

řízení z jeho pohledu pak řízení ve smyslu řízení druhými nebo společně s druhými a 

druhou variantou pak je hledisko s převahou sebeřízení. Na základě těchto hledisek je 

vytvořena matice, která obsahuje některé aktivity, viz Obr. č. 2.5. 
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Obr. 2.5 Matice metod rozvoje 

 Řízení druhými, společně s 

druhými 

S převahou sebeřízení, sám 

 

Mimo chod 

Trénink, workshop, výuka, best 

practices, hra, modelové situace, 

outdoorové programy. 

Samostudium, domácí úkoly a 

cvičení, případové studie, studie a 

jejich tvorba, osobní rozvoj, e-

learning. 

 

Za chodu 

Koučink, individuální koučink, 

mentoring, zpětná vazba, 3600 

zpětná vazba, praxe, job rotation, 

stínování. 

Autofeedback, sebereflexe, 3600 

zpětná vazba 

 

Zdroj: Upraveno dle: HRONÍK, František.  Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-
80-247-1457-8. 

 

Dále například Goss (1994) rozděluje metody vzdělávání podle zaměření, a to buď 

na metody zaměřené na individuální rozvoj anebo na metody týmového charakteru. Do 

první skupiny řadí metody jako například mentoring a souvislý osobní rozvoj. Do druhé 

skupiny pak například outdoor training.  

Dalším typem dělení metod vzdělávání se zabývá Koubek (1998), který je dělí 

podle toho, zda vzdělávací aktivity probíhají na pracovišti při vykonávání běžných 

pracovních úkolů (metody „on the job“) nebo mimo pracoviště, které probíhají mimo 

vykonávání pracovních úkolů (metody „off the job“). Toto rozdělení je i částí matice u 

Hroníka (2007). Lze dále vidět u Koubka (1998) i vliv Gosse (1994), protože vzdělávací 

metody vykonávané mimo pracoviště mají skupinový charakter a vzdělávací metody 

používané při vykonávání běžných pracovních činností mají spíše individuální charakter. 

 

2.5.3.1 Metody „on the job“ 

 

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o metody používané při plném pracovním 

vytížení pracovníka, na konkrétním pracovním místě. Tyto metody jsou vhodné pro 

vzdělávání především dělnických profesí. Mezi metody „on the job“ patří: 
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Instruktáž při výkonu práce – nejčastěji používaná metoda, se kterou se setká 

snad každý zaměstnanec, protože se jedná o nejúčinnější metodu zácviku nového nebo i 

stávajícího zaměstnance. Jedná se o verbální vysvětlení společně s praktickou ukázkou 

pracovního postupu ze strany zkušeného pracovníka. Výhodou je velmi rychlé zaučení 

nového pracovníka a zároveň navázání kontaktů se zkušenějšími spolupracovníky. 

Obvykle se tento typ vzdělávání uskutečňuje u jednoduchých pracovních činností, které 

obvykle nevyžadují velkou časovou náročnost a opakování. 

 

Coaching – lze používat i český ekvivalent koučování. Podle Hirshe a Cartera (in 

Armstrong, 2007) je koučování zaměřeno na rychlé zlepšování dovedností, chování a 

výkonů, obvykle ve vazbě na práci vykonávanou v současnosti. Principem je vzájemné 

konzultování a sdělování připomínek. Obsahuje také pravidelnou kontrolu výkonu 

pracovníka ze strany nadřízeného nebo školitele. Koučování je o tom, že úlohou kouče je 

pomáhat k rozvoji a větší výkonnosti koučovaného a ten na druhou stranu má motivaci pro 

svá zlepšování. Výhodou koučování je neustálá spolupráce účastníka a kouče. Přesto, že se 

jedná o neformální proces, musí být plánován. 

 

Mentoring – je v určitém smyslu podobný koučování. Rozdíl je v tom, že si 

účastník sám vybírá jakéhosi rádce, respektive mentora, který ho připravuje k tomu, aby 

zvyšoval svou výkonnost do budoucna, ale zároveň účastníka připravuje na náročnější a 

větší záležitosti, které obvykle souvisí s postupem v kariéře. Mentor je jakýsi vzor obvykle 

v podobě zkušeného manažera, který poskytuje odpovědi v oblasti sebevzdělávání, radí 

v oblasti administrativních, mezilidských a odborných problémů, pomáhá například při 

zpracovávání projektů apod. Armstrong (2007) uvádí rozdíl mezi koučováním a 

mentoringem v tom, že koučování je více direktivní záležitostí na rozdíl od mentoringu, 

který je spíše pro účastníka pomocí. 

 

Counselling (konzultace) – někdy překládáno jako poradenství. Dle Koubka 

(2008) jde o vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování, které překonává 

jednosměrnost vztahu mezi školeným a školitelem, podřízeným a nadřízeným. Školený 

pracovník předkládá své návrhy řešení, a tak vzniká zpětná vazba ze strany školitele 

(nadřízeného), která poskytuje náměty pro vedení pracovníků. Dle Tureckiové (2004) se 

jedná o vztah dvou odborně zdatných jedinců, kteří společně řeší problém. Jedná se o 

jednorázovou aktivitu. 



 

24 

 

Asistování – jedná se o častou metodu. Školený pracovník je přidělen jako 

pomocník zkušenějšímu pracovníkovi, pomáhá mu při plnění pracovních úkolů a zároveň 

se od něj učí pracovním postupům. Postupně získává stále větší zkušenosti a nakonec 

dokáže pracovat samostatně. Pro to, aby se školený stal samostatně výkonným je třeba 

delšího času. Nevýhodou může být, že si do své samostatné práce může odnést i negativní 

návyky, informace a instrukce. 

Pověření úkolem – metoda, kdy je pracovníkovi svěřen samostatný úkol. 

Podmínkou pro vykonání musí být vytvoření takových podmínek, aby pracovník svěřený 

úkol splnil. Obvykle se tato metoda používá u pracovníků s řídícími a tvůrčími 

schopnostmi. Výhodou je možnost samostatné práce a uplatnění kreativity při plnění 

zadaného úkolu. 

 

Rotace tzv. cross training – jedná se o metodu, kdy pracovník v rámci pracovního 

procesu mění místo svého působení na různých místech v podniku na určité časové období. 

Obvykle jsou tyto místa určitým způsobem procesně spojena například logistika – 

distribuce – obchod – výroba. Pozitivní na této metodě je, že se pracovník seznamuje 

s fungováním různých procesů v rámci podniku, umožňuje mu to jejich lepší pochopení a 

fungování. Rozšiřuje si tak své znalosti a zkušenosti, zamezuje se tak rutině pracovních 

činností, které mohou vést k demotivaci a zároveň i možné chybovosti při neustálém 

monotónním výkonu práce. Navíc se pracovník učí být flexibilní a celkově to pak přispívá 

k flexibilitě celé společnosti. Rotace může mít podobu „vstupního kolečka“ při nástupu 

nového zaměstnance nebo se může využívat pro rozvoj zkušenosti vedoucích pracovníků o 

tom, jak firma funguje. 

 

Pracovní porady – velice často používaná metoda, která umožňuje pracovníkům 

zjišťovat nové informace nejen v rámci svého pracoviště, ale i od kolegů z jiných 

pracovišť. Na poradách dochází obvykle k výměně názorů, zvyšuje se tak informovanost 

pracovníků, řeší se problémy spojené s úkoly daného pracoviště. Pracovní porada je také 

možností, jak může pracovník projevit svou iniciativu a aktivitu, jak se projevit. Jako 

jediná z metod realizovaných na pracovišti za chodu pracovních činností je kolektivní. 
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2.5.3.2 Metody „off the job“ 

 

Jedná se o metody realizované buď ve firmě, nebo mimo ni a zároveň mimo režim 

pracovního výkonu. Jsou obvykle vhodnější pro vzdělávání manažerů a specialistů. Níže je 

uveden užší výběr těchto metod. 

 

Přednáška – jedná se o možnost zprostředkování faktických informací nebo 

teoretických znalostí. Podle toho, jak je přednáška vedena, můžeme ještě rozlišit přednášky 

bez aktivního zapojení účastníků přednášky, nebo přednášku spojenou s diskusí, kterou 

také Koubek (1998) nazývá seminář, kde je vyžadováno zapojení účastníků přednášky. 

Tento způsob má výhody v tom, že během diskuse mohou vzniknout nové nápady a řešení. 

Posledním typem je přednáška, která využívá demonstrativních prostředků pro lepší 

pochopení. Jedná se obvykle o názorné a praktické vysvětlování pomocí audio-vizuální 

techniky, počítačů, trenažérů, o konkrétní ukázky fungování nějakého zařízení apod. 

Výhodou je, že obsah přednášky v sobě nezahrnuje jen teoretickou část, ale účastnící si tak 

mohou danou teorii přímo vyzkoušet, což vede i k lepšímu pochopení probíraného tématu 

přednášky. 

 

Případová studie – metoda, která je oblíbená a často využívaná. Jedná se o 

realizaci skutečných nebo vymyšlených organizačních problémů. Na realizaci se podílí 

jedinec samostatně nebo se jedná o týmovou práci. Snahou je zjistit problém, nastudovat 

k tomu patřičné informace, analyzovat je a následně navrhnout jeho řešení. Většinou tuto 

metodu vzdělávání používají vedoucí a tvůrčí pracovníci. Výhodou je v případě reálných 

problémů ve společnosti možnost srovnání nebo i konfrontace se skutečným stavem. 

 

Workshopy – opět velmi oblíbená metoda vzdělávání podobná případové studii. 

Jedná se o praktické řešení problémů obvykle v týmech. Tím, že se jedná o reálné 

problémy, je možné hledat řešení mnohem komplexněji a tím i z různých aspektů. Jedná se 

o vhodnou metodu pro podporu týmové spolupráce. Mohou tak být řešeny otázky nového 

systému, nových produktů nebo při sestavování podnikových plánů. 

 

Brainstorming – jedná se o určitý typ případové studie. Opět založená na týmové 

práci, kdy je zvoleno téma diskuse a každý zúčastněný má možnost přijít s návrhem řešení 

a na základě diskuse účastníků se vybírají vhodná řešení problému. Hlavní myšlenkou této 
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metody je fakt, že lidé jsou schopni vymyslet více na základě podnětů ostatních. Podporuje 

tak u jednotlivců kreativní myšlení. Pro formální strukturu je v rámci brainstormingu 

osoba, která má za úkol korigovat diskusi tak, aby nedošlo k odbíhání od tématu. 

 

Hraní rolí – smyslem této metody je, že při řešení se účastníkům přidělují různé 

role ve formě například funkcí, typu profese atd. Tato metoda vyžaduje od účastníků jistou 

míru kreativity, samostatnosti a exhibicionismu. V rámci „hraní“ účastníci poznávají 

povahu mezilidských vztahů, konfliktních situací a vyjednávání. Je prostředkem 

k pochopení druhých lidí a jejich motivací a i k pochopení sebe sama. Zaměřuje se na 

osvojení si určité sociální role a schopnosti ovládání emocí. Někdy tuto metodu nalezneme 

pod pojmem „manažerské hry“. Z názvu vyplývá, že se používá v rámci vzdělávání 

vedoucích pracovníků, týmových vedoucích nebo obchodních zástupců, a učí je schopnosti 

zvládat reálné situace. Jedná se o velmi účinnou metodu, ale složitou na přípravu a 

realizaci. 

 

Simulace – charakteristikou této metody je vytváření modelové situace, která se 

blíží realitě. Účastníci dostanou velmi podrobný scénář a během určitého časového období 

mají vytvořit rozhodnutí. Může se stát, že se modelová situace vzdálí od reality, na druhou 

stranu se jedná o metodu, která velmi účinně procvičuje komunikační dovednosti 

především argumentaci a schopnost se rozhodnout. Jedná se o metodu, která kombinuje 

případové studie s hraním rolí. Dle Armstronga (2007) je cílem usnadnit přenos toho, co se 

účastníci naučili během vzdělávání mimo pracoviště do pracovního chování. 

 

Assesment Centre (development centre) – dle Koubka (2008) se jedná o metodu 

známou pro výběr zaměstnanců, ale i vhodnou pro vzdělávání manažerů. Cílem je 

připravovat manažery na řešení každodenních úkolů a problémů tak, že je účastníci řeší 

v rámci Assesment Centre. V rámci této metody se může jednat o ukázku práce nebo 

praktickou zkoušku.  Tato metoda umožňuje manažerům osvojit si nové znalosti, 

vyrovnávat se stresem, jednat s lidmi, řešit různé úkoly, umět plánovat svůj čas. Je 

zaměřená spíše na „měkké“ manažerské dovednosti. Jedná se o metodu, která je účinná, ale 

na druhou stranu náročná na přípravu a technické vybavení. 

 

Outdoor training – metoda dnes velmi oblíbená u manažerských pozic. 

Outdoorem můžeme chápat jiné prostředí než pracovní nebo vzdělávání v učebnách. 
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Nejčastějším voleným prostředím je příroda. Účastníci provádějí různé aktivity, které mají 

zábavnou formu – hrají se hry, nebo provádějí různé pohybové aktivity. V rámci těchto 

aktivit hledají účastníci optimální řešení na zadané úkoly. Řešení úkolů je obvykle 

týmovou záležitostí a v rámci jeho řešení dochází k tomu, že někdo z účastníků se ujímá 

vedení spontánně nebo zvolením. Outdoor training vede účastníky k lepší komunikaci se 

spolupracovníky, umění vést, delegovat úkoly atd. 

Jak je uvedeno ve výčtu výše uvedených metod, můžeme z toho charakterizovat, že 

metody „off the job“ se hodí ke vzdělávání vedoucích pracovníků nebo specialistů, protože 

podporují rozvoj jejich řídících schopností. Velmi zřídka dochází k použití této metody u 

zaměstnanců na dělnických pozicích. Nelze ale vytvořit hranici mezi metodami vzdělávání 

„on the job“ a „off the job“. Obvykle se v praxi kombinují metody obou typů bez ohledu 

na pracovní zařazení, ale s jakýmsi reálným posouzením vhodnosti vzdělávací metody 

k charakteru vykonávané práce účastníků vzdělávání.   

 

2.5.3.3 E-learning 

Kromě výše uvedeného výčtu metod vzdělávání, které uvádí Koubek (2008), je 

důležité zmínit typ vzdělávání, který je dnes velmi rozšířen. Jedná se o e-learning. Hroník 

(2007) ho zařazuje k bezbariérovým přístupům ke vzdělávání. Pojem bezbariérový je 

chápán ve smyslu dostupnosti vzdělávání bez ohledu na jaké pozici a jakou výkonnost 

zaměstnanec má. Měl by být koncipován tak, že by ho mohli využít ti, kteří projeví 

aktivitu. Pollard a Hillage (in Armstrong, 2007) definují e-learning neboli elektronické 

vzdělávání jako „poskytování a správu příležitostí ke vzdělávání a jejich podporu pomocí 

počítačové, síťové a internetové technologie za účelem napomáhání pracovnímu výkonu a 

rozvoji jedinců.“ E-learning nenahrazuje klasické metody vzdělávání za účasti lektora, ale 

rozšiřuje je a doplňuje. Společně pak mohou vytvářet komplexnější přístup ke vzdělávání.  

 

Armstrong (2007) rozlišuje tři typu e-learningu: 

• Samostatný, separovaný e-learning, kdy vzdělávající osoba používá 

příslušnou technologii, ale není v dané chvíli napojena na instruktory nebo 

ostatní vzdělávající se osoby. 

• Živý e-learning, při němž za použití příslušné technologie jsou instruktor a 

vzdělávající se osoba v dané chvíli spolu v kontaktu, ale jsou na různých 

místech. 
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• Kolaborativní, kolektivní e-learning, který podporuje učení a vzdělávání 

pomocí výměny a předávání informací a znalostí mezi učícími se osobami 

pomocí diskusních fór, besed (chatu) atd. 

E-learning může mít podobu jednotlivých, samostatných kurzů, nebo kurzů 

zakomponovaných do dalších vzdělávacích aktivit. Výhodami tohoto typu vzdělávání je, 

že se ve velice krátkém časovém okamžiku může vzdělávat velké množství lidí, kteří se 

nachází na různých místech. Dále je výhodou jednoduchá dostupnost informací, které jsou 

pro všechny účastníky stejné a také flexibilní přístup k různým zdrojům vzdělávacích 

aktivit. Nick Van Dam (in Armstrong, 2007) uvedl, že tento typ vzdělávání může urychlit 

proces vzdělávání až o 50% a náklady na vzdělávání snížit na polovinu. Dále je výhodou, 

že účastníci e-learningu mají pod kontrolou intenzitu svého vzdělávání, i když na druhou 

stranu může být pro ně nepříjemná například existence různých termínů nebo určitého cíle 

splnění. 

E-learningové vzdělávání se většinou používá u obvyklých pracovních postupů a 

procesů. Jsou to různá produktová školení, školení ze zákona, vstupní školení pro nové 

pracovníky v rámci adaptačního procesu. Využití může být ale i při hodnocení pracovníků, 

anebo při poskytování zpětné vazby. Obecně se tento typ vzdělávání nehodí k rozvoji 

„měkkých“ dovedností jako například vytváření týmů, komunikační dovednosti, 

prezentace apod. 

Obecně lze tedy o e-learningu říci, že je velmi dobrým nástrojem 

standardizovaného vzdělávání, ovšem nedostačujícím pro vzdělávání dalších vzdělávacích 

aktivit, které vyžadují týmovou spolupráci. Navíc lidé se potřebují setkávat, poznávat a 

osobně komunikovat. Kombinace e-learningu a řekněme standardních typů vzdělávání 

„tváří v tvář“ je pak ideální. 

 

2.5.3.4 E-development 

 

Dále stojí za zmínku také jedna z novějších metod ve vzdělávání zaměstnanců, a to 

je e-development.  Jak uvádí Hroník (2007) na rozdíl od e-learningu, který poskytuje 

informace, které jsou vloženy do studijního plánu, a účastník si maximálně stanovuje plán 

studia, uplatňuje se v krátkodobém časovém horizontu a je standardizovaný, tak e-

development poskytuje minimum „hotových“ informací. Informace si vkládá účastník do 

plánu sám a doba trvání je přibližně jeden rok. Hlavními přínosy e-developmentu je 



 

29 

 

podpora transferů znalostí a dovedností do praxe. Nemá omezení od - do a vytváří tak 

prostředí pro permanentní rozvoj a podporuje sebeřízení. Struktura je tvořena tak, že 

účastník sám vkládá vstupy a lektor nebo nadřízený přispívá zpětnou vazbou. Jádrem 

činností je pak formulace cílů, úkolů, metod a měření efektivity. Účastník si stanovuje cíle, 

které následně rozpracovává do jednotlivých úkolů. Zde patří metody a způsoby jejich 

dosahování a následně je potřeba sledovat celý proces. V rámci aktivit jako je formulace 

cílů, úkolů a metod vstupuje do procesu nadřízený i lektor a ti poskytují následně zpětnou 

vazbu. 

 

2.5.4 Fáze vyhodnocování výsledků vzdělávání 

 

Vyhodnocování výsledků vzdělávání je poslední a zároveň velmi důležitou fází 

vzdělávacího cyklu podniku. Dle Armstronga (2007) je to jakýsi pokus získat informace 

(zpětnou vazbu) o účincích určitého vzdělávacího programu a ocenit hodnotu tohoto 

vzdělávání ve světle získané informace. Cílem této fáze je zjistit celkové přínosy a 

náklady.  

Protože je vzdělávání ze strany podniku chápáno jako investice, předpokládá se 

také, že je zde i určitá návratnost. V okamžiku očekávání návratnosti firma začne uvažovat 

o efektu vložených prostředků a snaží se podnikové vzdělávání vyhodnocovat. Vodák a 

Kucharčíková (2011) uvádějí, že hodnota vzdělávání je lépe vnímána, pokud je 

zajišťováno vyhodnocování jeho přínosů. Tyto přínosy se pak dělí na finanční přínosy 

investice do vzdělávání a přínosy, které není možné a snadné přímo finančně vyjádřit, a 

které jsou spíše kvalitativního charakteru. První skupina investic, tj. vyjádřitelné finančně 

zahrnují například režijní náklady, náklady na ubytování, učební materiály atd. Druhá 

skupina investic zahrnuje například přínos v oblasti zlepšení prodejních dovedností, vztahu 

k zákazníkům, vyšší flexibilitu. Obě tyto skupiny mají vliv na výkonnost podniku a 

projevují se ve vztahu k zisku, zvýšení obratu, lepšího postavení na trhu, počtu zákazníků, 

vyšší produktivitě, zvýšení úrovně dovedností apod. 

Za efektivní realizaci všech fází procesu vzdělávání, tedy včetně vyhodnocování, 

by měli být odpovědni, jak vrcholoví manažeři, střední manažeři, tak i jednotliví 

pracovníci. Dalšími klíčovými subjekty mohou být externí odborníci, kteří mohou vnést 

objektivitu a nezávislost do vyhodnocování. Popřípadě můžeme ještě označit za subjekty 

hodnocení i interní a externí zákazníky, kteří ze své pozice mohou ovlivnit nebo zajistit, že 

skutečné vzdělávání dosáhne požadovaných výsledků. 
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Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) definují tzv. „kvintet vzdělávání“. Pět 

účastníků, kteří se podílejí na úspěšnosti vzdělávání. Jsou to majitelé firem, linioví 

manažeři, manažer (příp. zaměstnanec) pověřený přípravou vzdělávacího programu tzv. 

„manažer vzdělávání“, lektor neboli trenér a posluchač. Každý z pětice účastníků se podílí 

na procesu vzdělávání určitým způsobem a má i danou odpovědnost.  

Majitel firmy má odpovědnost za celkové vzdělávání všech svých zaměstnanců, 

přichází s možnostmi vzdělávacích programů, jsou mu předkládány výsledky a 

vyhodnocení efektivity a nákladů vzdělávacího programu, které konzultuje se svými 

podřízenými a následně dává vyjádření k výsledkům vynaložených nákladů.  

Liniový manažer má za úkol zjišťovat, ve kterých oblastech podniku je třeba 

uskutečnit vhodná školení a provést jejich projektování. Jeho úkolem by měla být i účast 

na těchto školeních a výběr vhodných účastníků a následně jim pomáhat aplikovat nabyté 

znalosti a zkušenosti ze školení. Jejich role by se neměla zúžit na pasivní roli, ale měli by 

být také v roli školitelů. A v neposlední řadě připravují posouzení efektivity školení. 

Manažer vzdělávání zodpovídá za přípravu a realizaci vzdělávací aktivity. Je 

zodpovědný za to, že plánované vzdělávací aktivity podporují strategické cíle společnosti, 

aktivně se podílí na vyhledávání, kontaktu a podmínkách vzdělávacích aktivit s externími 

dodavateli, zpracovává finanční rozpočet na vzdělávání, jeho činností je i kontrola 

efektivnosti vzdělávacích aktivit a zároveň předkládá majiteli firmy zprávu o efektivnosti. 

Lektor (trenér) na základě zjištěných potřeb vzdělávání projektuje vzdělávací 

aktivity, ve spolupráci s manažerem vzdělávání vytváří cíle, obsah a metody. Připravuje 

formy hodnocení efektivnosti. V rámci jeho kompetence je vytváření metod a forem, které 

pomáhají účastníkům aplikovat nabyté znalosti do praxe.  

Posluchač je ten, pro kterého je vzdělávání realizováno a očekává se, že získá co 

nejvíce znalostí a zkušeností a bude je schopen aplikovat do praxe. Může se podílet i na 

přípravě školení.  

Všechny tyto subjekty se podílí na vytváření hodnocení celého vzdělávacího 

systému. I přes často velkou obtížnost hodnocení je jejich přínos v této fázi velmi důležitý 

pro případné změny pro další cyklus procesu vzdělávání. 

Koubek (2008) uvádí, že základním problémem vyhodnocení výsledků vzdělávání i 

vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu je stanovení kritérií hodnocení. Jak již 

bylo uvedeno výše, je proces identifikace potřeb vzdělávání obtížně kvantifikovatelný. 

Přesto se Koubek (1998) snažil charakterizovat alespoň základní postupy vyhodnocování. 
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• Porovnávání výsledků vstupních testů účastníků s testy uskutečněnými po ukončení 

vzdělávacího programu - tento typ hodnocení v sobě bohužel nese obtížnost při 

sestavování testů. Obtížnost je především v oblasti objektivnosti měření úrovně 

stávajících znalostí a dovedností. Výsledky měření mohou být ovlivněny 

momentálním rozpoložením testovaného a okolnostmi, za nichž testování probíhá. 

Je pak těžké sestavit dva rovnocenné testy právě pro působení náhodných vlivů a 

jiných okolností.   

• Monitorování vzdělávacího procesu a programu - je ještě méně spolehlivé než 

předchozí typ hodnocení. Jedná se o hodnocení vhodnosti a účinnosti jednotlivých 

zvolených metod a postupů, popřípadě i hodnocení práce školitelů. Pokud se jedná 

o hodnocení ze strany odborníků je zde většinou tendence hodnotit pozitivněji 

použití těch metod a postupů, které sám upřednostňuje. Stejná tendence může být i 

ze strany školených, protože většinou hodnotí pozitivněji metody a postupy, které 

nevyžadují mimořádné úsilí.  

• Praktický přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů - jedná se o měření 

například kvality výrobků nebo služeb, zvýšení odbytu, produktivity práce apod. 

Ještě obtížnější je pak hodnotit praktický přínos vzdělávání u vedoucích 

pracovníků. Příkladem může být hodnocení například vedení lidí, organizování 

práce, rozhodování. Jedná se o velmi těžce kvantifikovatelnou oblast hodnocení 

vzdělávání. 

 

Důležitým aspektem, který ovlivňuje výsledek vzdělávání je bezesporu motivace 

zaměstnanců vzdělávat se a dále i postoj firmy ke vzdělávání svých zaměstnanců.  

Kromě výše uvedených metod hodnocení efektivity vzdělávacího procesu je 

otázkou také, kdy toto hodnocení provádět. Zda ihned po ukončení vzdělávacího procesu, 

nebo s určitým časovým odstupem. Nikdo ale nedokáže s jistotou říci, jak dlouhý časový 

interval je adekvátní pro provedení hodnocení. V otázce vhodné doby pro hodnocení se 

odborníci nedokážou shodnout. 

Dále je otázkou, zda hodnotící proces provádět jednorázově nebo ho rozčlenit na 

více hodnocení. Koubek (2008) uvádí jako nejčastější proces hodnocení rozčleněný na 

řadu dílčích hodnocení. V tomto případě se pak hodnocení zaměřuje na následující otázky: 
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• Zkoumá se, zda při hodnocení byly použity adekvátní nástroje, tj. metody školení, 

technické vybavení, časový plán, ale i obsahová stránka školení. 

• Zkoumá se odezva, postoje a názory u samotných školených pracovníků. 

• Zkoumá se míra osvojení rozvíjených znalostí nebo dovedností. V tomto případě se 

nejčastěji používá testování školených osob bezprostředně po ukončení vzdělávání. 

• Zkoumá se, do jaké míry vyškolení pracovníci uplatňují nabyté znalosti a 

dovednosti v praxi, tj. při vykonávání své práce. Jak se změnilo jejich pracovní 

chování. Zde je otázkou, kdy se nabyté znalosti a dovednosti projeví a v jaké míře, 

zda například nenápadně a postupně. Například u vedoucích pozic se 

nepředpokládá, že efekt bude okamžitý. 

 

Obecně je dáno, že první tři postupy jsou relativně nejsnadnější. Důvodem je velká 

míra formalizace hodnocení. Zároveň se ale při hodnocení musí brát ve zřetel vlastní 

aplikace znalostí a dovedností na pracovišti. V tomto případě je hodnocení silně 

orientováno na aktivitu nadřízeného účastníka vzdělávání, na to zda si všímá změn 

v pracovním procesu, které mu mohly přinést nově nabyté znalosti a dovednosti. Ve 

vyspělých státech se obvykle ustupuje od formálních typů hodnocení, jako jsou testy, a je 

orientováno na neformální, které je založeno na informacích přímo od školených 

pracovníků nebo od vedoucích. Podmínkou neformálnosti je odproštění se od 

subjektivismu a zkreslování.  

Proč tedy vyhodnocování vzdělávacího procesu realizovat, když je tak obtížné? 

Důvodů je mnoho. Jak uvádí Vodák a Kucharčíková (2011) umožňuje manažerům více se 

zaměřit na lidské zdroje v rámci svého pracovního procesu, zlepšuje vztahy mezi účastníky 

vzdělávání a manažery, přispívá k efektivitě podnikání, vzniká synergie mezi cíli 

vzdělávání a cíli podniku, podporuje dosahování cílů týmu a jednotlivce, ukazuje 

účastníkům, že mají zodpovědnost za dosažené výsledky a že vzdělávací aktivity nejsou 

odreagováním od pracovního procesu, stává se prvkem pro zlepšování výkonnosti, pomáhá 

rozhodovat o důležitosti jednotlivých vzdělávacích aktivit z pohledu výkonnosti. Dále dává 

například odpověď, které vzdělávání je pro daný případ nejlepší. Stanoví, ve kterých 

oblastech je možné dosáhnout lepší návratnosti investic, zajišťuje orientaci vzdělávacích 

příležitostí na správné lidi nebo zaměřují pozornost managementu kromě tradiční 

zodpovědnosti také na lidské zdroje.  
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2.6 Současné trendy v podnikovém vzdělávání 

 

Současný pohled na využívání lidského kapitálu s uvědoměním si jeho důležitosti 

pro zvyšování výkonnosti podniku vede k důležitosti měření efektivity podnikového 

vzdělávání. To vede následovně i ke vzniku nových trendů a metod v podnikovém 

vzdělávání. 

Hroník (2007) považuje za hlavní současné trendy: 

• zaměření se na celostní přístup s výrazným vlivem „on the job“ tréninků, 

• just-in-time ve vzdělávání, 

• standardizované kurzy, 

• on-line nákupy, 

• důraz na diferenciaci a zakázková řešení. 

 

 

Zaměření se na celostní přístup s výrazným vlivem „on the job“ tréninků 

Jedná se o přístup od vzdělávání k učení se. Zde se opírá o pojem „učící se“ 

organizace. Garvin (in Amstrong, 2007) definoval učící se organizaci jako takovou, která 

je způsobilá vytvářet, získávat, přenášet a předávat znalosti a v reakci na nové znalosti a 

pohledy modifikovat své chování. Došel k názoru, že učící se organizace zajišťuje učení se 

ze zkušeností, vytvářejí programy soustavného zlepšování, používají metody 

systematického řešení problémů a pomocí formálních programů vzdělávání propojených se 

zaváděním rychle a účinně přenášejí znalosti do všech částí organizace. Organizace 

podporuje učení všech zaměstnanců a neustále jej transformuje. Učení je pak chápáno jako 

soustavný, vědomý a integrovaný proces. 

 

Mezi charakteristické rysy učící se organizace patří: 

• strategie vzdělávání a podniková strategie jsou úzce propojeny, 

• organizace se vědomě učí na základě příležitostí a rizik podnikání, 

• jednotlivci, skupiny a celá organizace se jenom neučí, ale také se učí, jak se 

učit, 

• informační systémy a technika a technologie slouží spíše k podpoře učení 

než k jeho kontrole, 
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• existují dobře definované procesy definování, vytváření, osvojování si, 

předávání a využívání znalostí, 

• tyto různé systémy a stránky jsou dobře vyvážené a řízené jako celek. 

 

Just-in-time vzdělávání 

Just-in-time vzdělávání je opakem učení se do zásoby. Jedná se o vzdělávací 

aktivity realizované ve chvíli, kdy je potřeba, například v podobě soustředění projektového 

týmu těsně před zahájením projektu. Na takovémto soustředění probíhá několik kurzů 

najednou – teambuilding, projektové řízení, techniky rozhodování apod. Často je velmi 

nákladné, připravovat se na možné eventuality vzniku, proto se využívá tohoto reaktivního 

přístupu. Kurzy typu just-in-time rozdělujeme na standardizované kurzy a zakázková 

řešení. Zakázkové kurzy mají charakter jednorázovosti na rozdíl od kurzů 

standardizovaných, které jsou součástí systému vzdělávání. 

 

Standardizované kurzy 

Standardizované kurzy jsou zaměřeny na osvojení si základních znalostí a 

dovedností, které jsou velmi důležité pro výkonnost zaměstnance. Patří zde vzdělávací 

aktivity v podobě odborných kurzů, IT školení, školení povinná ze zákona, různá jazyková 

školení a také metody vzdělávání podporující měkké dovednosti. Většina 

standardizovaných kurzů je realizována prostřednictvím e-learningu nebo prezenční 

formou. 

 

On-line nákupy vzdělávacích aktivit 

Rozvoj obchodování přes internet ovlivňuje i systém vzdělávání zaměstnanců. 

V tomto případě jde o získávání různých vzdělávacích kurzů přes elektronické aukce. Tato 

aukce probíhá tak, že firma volí kritéria pro svůj výběr vzdělávací aktivity. Tím může být 

cena, požadavek na formu nebo na lektora. Hlavním důvodem pro získávání kurzů tímto 

způsobem je každopádně nižší cena. 

 

Důraz na diferenciaci a zakázková řešení 

Vzdělávání je chápáno i jako motivační nástroj. Lidé se odlišují podle různých 

vlastností, například jaká je jejich motivace k práci, jak rychle se učí, jaký způsob učení je 

pro ně optimální, jak výkonní jsou atd. Zaměstnanci s nejlepším pracovním výkonem pak 

můžou dosáhnout na zakázkové typy vzdělávání. Týká se obvykle 20 – 30% zaměstnanců 
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ve firmách. Obvykle se uplatňuje u firem, které podnikají v silném konkurenčním prostředí 

a prostředí změn, ve kterém není čas se zabývat těmi méně výkonnějšími pracovníky. 

Důraz je kladen na to, aby se výkonní pracovníci stali ještě výkonnějšími. 

 

Trendy ve vzdělávání podléhají neustálému vývoji. Odborníci na problematiku 

vzdělávání přicházejí s neustále novými metodami, které mají pomoci zlepšovat výkon 

zaměstnanců. Lze očekávat zájem o metody jako je rozvoj kreativních přístupů, emoční 

management, akční styly a další. Základní charakteristiky trendu „klasického“ pojetí 

vzdělávání a pojetí učící se organizace uvádí obrázek č. 2.6. 

 

Obr. 2.6 Trendy v rozvoji a vzdělávání 

 

Zdroj: Upraveno dle: HRONÍK, František.  Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-
80-247-1457-8. 
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2.7 Talent management 

 

Současná doba je charakteristická dynamickými změnami v podnikatelském 

prostředí, na které je potřeba umět velmi rychle reagovat. Překonávání těchto změn často 

závisí na velmi výkonných zaměstnancích, tzv. talentech, které je potřeba získat, rozvíjet a 

udržet.  Za talent považuje Horváthová (2011) jednotlivce, který podává jak vysoký výkon, 

tak projevuje velký potenciál. Tito lidé obvykle pracují s nadstandardní výkonností, svým 

chováním jsou pro ostatní vzorem, disponují potenciálem ke zvládnutí náročnějších funkcí 

nebo práce. Pokud chce firma obstát v dnešní silné konkurenci a dosahovat vyšší 

výkonnosti, měla by aktivně pracovat se zaměstnanci s vysokým výkonem a nemusí jít jen 

o potenciální manažery. Je nutno si uvědomit, že velká většina pracovníků podniku je 

vybavena daleko větší vynalézavostí, schopnostmi, talentem a kreativitou, než jejich 

současná práce vyžaduje. Za talenty lze považovat i jiné než manažerské pozice, jde spíše 

o to si uvědomit, že tito lidé například dokážou vést a motivovat ostatní i z pozice 

řadového pracovníka. Je pak na firmě, jak moc se bude chtít angažovat na rozvoji 

takovýchto pracovníků. 

Talent management by se měl tedy zabývat tím, jak identifikovat lidi s výrazným 

potenciálem a zajistit, aby tento potenciál byl využit pro dosahování větší výkonnosti 

podniku. Ten, kdo si obvykle všimne talentu u svých zaměstnanců, jsou jejich nadřízení. 

Na nich pak závisí, jak mohou talent svých podřízených využít a dále rozvíjet. 

 Horváthová (2011) za talent management považuje soubor činností organizace, 

jejichž úkolem je získat, rozvíjet, motivovat a udržovat si talentované zaměstnance 

potřebné pro splnění jak současných, tak budoucích podnikatelských cílů. Jednotlivé úkoly 

talent managementu jsou charakterizovány níže. 

Získání talentů – dle Horváthové (2011) prvním krokem, který musí organizace 

učinit je identifikovat klíčové role. Neobsazení těchto klíčových rolí může vést až 

k ochromení chodu organizace a nemožnosti dosažení strategických cílů. Do těchto 

klíčových rolí může organizace obsadit buď někoho ze stávajících zaměstnanců, nebo 

hledat mezi externími uchazeči. Získávání talentů obvykle začíná nabídkou ze strany 

organizace k identifikovatelnému talentu. Pokud dojde k dohodě, je uzavírán mezi oběma 

stranami kontrakt, který má především psychologickou povahu a definuje závazky obou 

stran, jak uvádí Hroník (2007). Rizikem u volby takovýchto lidí je, že si velmi rychle 

uvědomí svou hodnotu a mohou si začít klást nové podmínky a využívat svého postavení 

ve vlastní prospěch. Pak je velmi důležité nastavit podmínky v kontraktu tak, aby k této 
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situaci nedošlo. Vstup do talent managementu neznamená například úlevy v práci a ani 

není zárukou kariéry. Tou mohou být jen dosažené výsledky práce. 

 Rozvoj talentů – po dohodě mezi firmou a talentovanými zaměstnanci dochází 

k rozvoji jejich potenciálu formou programů, které mají zamezit přechodu ke konkurenci. 

Snahou by měla být podpora v jejich rozvoji a možnost ukázat své silné stránky a 

motivovat je tak k loajalitě a lepšímu výkonu pro firmu. Hroník (2007) uvádí dva typy 

programů talent managementu. Trainee program – účastníci vybraní do tohoto programu 

se obvykle stávají zaměstnanci firmy jen po dobu konání programu. Každému účastníkovi 

je vytvořen rozvojový plán pro podporu jeho talentu. Délka tohoto programu je obvykle 

kolem půl roku až jednoho roku. Po ukončení programu je těm úspěšným nabídnut další 

kontrakt. Talent development – tento program je vytvořen pro již kmenové zaměstnance 

firmy, kteří jsou na počátku své kariéry a potřebují najít směr svého rozvoje. V rámci 

těchto programů se využívá různých metod vzdělávání vhodných pro talentované 

zaměstnance, např. rotace, stáže, účast na projektech, individuální koučing, mentoring, 

stínování apod.  

Udržení talentů – důležitou stránkou talent managementu je udržení a stabilizace 

talentů v organizaci. Jejich hodnota s podporou ze strany organizace stoupá i pro 

konkurenci. K ochraně před možností přechodu zaměstnance ke konkurenci slouží kromě 

smluvních podmínek především stránka psychologická. Zde se jedná především o sdílení 

vizí a hodnot společnosti, musí zde být reálná perspektiva růstu a pocit oddanosti pro 

organizaci. Jak uvádí Horváthová (2011) organizace by se měla snažit o to, aby byla 

atraktivním zaměstnavatelem, místem, kde lidé rádi pracují, skvělým pracovištěm, 

skvělým místem pro práci. 

Talent management je dnes velmi důležitou oblastí v rámci podnikového 

vzdělávání. Talentovaní zaměstnanci jsou velkou konkurenční výhodou jak pro současnost 

i pro budoucnost, proto je třeba ze strany firmy vyvíjet všechny možné aktivity pro jejich 

rozvoj, využívání a udržení. Talentovaní lidé jsou si vědomi své hodnoty a pro 

zaměstnavatele je stále obtížnější tyto talenty si v rámci silné konkurence udržovat. 

 

2.8 Role manažera ve vzdělávání 

 

Role vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání se uplatňuje ve všech fázích cyklu 

vzdělávání a zvyšuje se ve firmách uplatňující koncepci řízení pracovního výkonu, jak 

uvádí ve své publikaci Folwarczná (2010).  
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Úkolem manažerů je soustavná činnost se svými podřízenými. Právě manažeři 

sledují jejich pracovní výkony, jejich přístup k práci a chování v návaznosti na požadavky 

pracovního místa. Právě manažeři jsou tou složkou, která rozhoduje, kdo a v jaké oblasti 

by měl být vzděláván. Zároveň jsou často v rámci pracovního procesu sami v roli mentora 

nebo kouče, který pomáhá svým podřízeným k rozšiřování znalostí a dovedností, motivuje 

je a měl by být pro ně vzorem. Dalším důležitým úkolem manažera je i tvorba hodnocení 

v rámci procesu vzdělávání, které je zároveň důležitým zdrojem informací pro personální 

oddělení. Manažer by měl podle Folwarczné (2010) disponovat těmito schopnostmi: 

 

Odborné (hard skills) – zde můžeme zařadit odborné znalosti a dovednosti, které 

jsou měřitelné, a lze se jim naučit studiem. Příkladem mohou být počítačové dovednosti, 

znalosti účetnictví, finančnictví, bezpečnosti práce, jazykové dovednosti apod. 

 

Jednání s lidmi (soft skills) – jedná se o schopnosti v rámci mezilidských vztahů 

například empatie, komunikace, vyjednávání, asertivita, týmová spolupráce a další 

kompetence spojené s osobností člověka. 

 

Cílem rozvoje manažerů je dle Armstronga (2007) to, aby si manažeři uvědomili, 

že rozvoj jejich podřízených je důležitou součástí jejich pracovních úkolů. Podřízení tvoří 

výsledky, za které zodpovídá jejich manažer. Mělo by být tedy v jeho zájmu podporovat 

své podřízené.  

Systematický proces vzdělávání kromě vzdělávání neřídících pracovníků v sobě 

zahrnuje i systematické vzdělávání manažerů a dále i zvyšování kvalifikace vybraných 

pracovníků pro výkon manažerských funkcí. Protože se jedná obvykle o složky, které mají 

velký vliv na výkon a výsledky společnosti, měla by jim být věnovaná velká pozornost 

v oblasti vzdělávání. 

 

2.9 Zhodnocení teoretické části 

 

Teoretická část této diplomové práce objasňuje základní informace a související 

pojmy pro pochopení důležitosti vzdělávání v rámci strategického řízení lidských zdrojů. 

Předpokladem pro dosahování strategických cílů podniku jako je výkonnost či 

konkurenceschopnost, je potřeba mít kvalitní, výkonné a flexibilní pracovníky. Formování 

zaměstnanců ve všech výše uvedených oblastech je prováděno prostřednictvím 
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systematického podnikového vzdělávání, které je opakujícím se procesem, vycházející 

vždy ze strategického přístupu společnosti. Součástí teoretické části je popis jednotlivých 

fází vzdělávacího cyklu, jsou zde charakterizovány jednotlivé formy a metody vzdělávání a 

také jaký je trend v současném vzdělávání. Dále je zde věnována pozornost talent 

managementu, který dnes hraje velkou roli při získávání, rozvoji a udržení zaměstnanců 

s potenciálem, a dále i roli manažera ve vzdělávání, neboť jeho pozice velkou mírou 

ovlivňuje proces vzdělávání dalších zaměstnanců. 

Poznatky uvedené v teoretické části tvoří předpoklad pro navazující praktickou 

část. 
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3. Charakteristika vybraného podnikatelského subjektu 

 

3.1 Představení koncernu Brose International GmbH 

 

Firma Brose International GmbH (dale uváděno v textu jako Brose) svým jménem 

asi nikomu moc neřekne, ale kdo chce stáhnout ve svém autě okno, otevřít dveře, nebo 

nastavit sedadlo do správné polohy, tak může za těmito činnostmi hledat právě tuto 

společnost. Grafické zobrazení značky firmy Brose je znázorněno obrázkem č. 3.1. 

 

Obr. č. 3.1 Logo firmy Brose International GmbH 

 

Zdroj: Webové stránky serveru Google [on line]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.google.cz/search 
?hl=cs&gs_rn=8&gs_ri=psyab&cp=5&gs_id=j&xhr=t&q=BROSE&biw=1263&bih=632&bav=on.2,or.r_qf.
&wrapid= tlif136545767707210&um=1&ie=UTF 8&tbm=isch&source=og&sa= N&tab=wi&ei=ejtjUYDeIc 
zcsgag_4GoBA 
 

Koncern Brose je ryze německá firma, kterou v roce 1908 založil v Berlíně Max 

Brose. Činností této firmy je výroba komponentů pro automobilový průmysl. Jedná se 

například o výrobu dveřních systémů, systémy zámků, systémy pro ovládání víka 

zavazadlového prostoru, systémy elektronického ovládání oken a další. Přehled 

komponentů je uveden v Příloze č. 1.  Kromě velmi dlouhé historie firmy, je i zajímavým 

aspektem v dnešní době i to, že firma je ryze rodinným podnikem a snaží se tento trend i 

nadále udržovat.  

V průběhu několika desetiletí se z ní stal koncern, který zaměstnává kolem 21 000 

pracovníků v 53 závodech po celém světě. Hlavním sídlem firmy je německý Coburg. 

Firma se snaží většinu svých výrobních závodů umísťovat v Evropě. Nejvíce jich najdeme 

právě v Německu, ale vzhledem ke globálnímu charakteru podnikání a i hledisku 

nákladovosti, podléhá současnému trendu a umísťuje své pobočky i do Asie, Jižní Ameriky 

a Afriky viz Obr. č. 3.2. 
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Obr. č. 3.2 Přehled výrobních závodů firmy Brose International GmbH 

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti BROSE CZ, spol. r. o. [on line]. [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: 
http://www.brose.com/ww/de/pub/home.htm 

 

Co se týká zákazníků, jsou jimi všechny známé světové značky výrobců jak 

osobních tak nákladních automobilů. Například BMW, FIAT, DAF, FORD, McLaren, 

LINCOLN, OPEL, General Motors, KIA MOTORS, Volkswagen, Toyota atd. (Příloha č. 

2). Firma v současnosti patří mezi 100 největších dodavatelů pro oblast automobilového 

průmyslu na světě.  

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru, v souladu s potřebami zákazníků, se firma 

snaží stále vyvíjet a zdokonalovat své produkty, které především mají přispívat 

k současnému spotřebitelskému trendu a tím je potřeba snižování spotřeby paliva a také 

potřeby snižování emisí CO2.  To vše se snaží vytvářet tak, aby vše bylo v souladu 

s pocitem bezpečí a pohodlí spotřebitelů. Jak se toho snaží společnost Brose dosahovat? 

Například v posledních letech je snahou vymýšlet konstrukční řešení tak, aby vedla k 

optimalizaci hmotnosti celkového vozidla a tím docházelo ke snižování emisí CO2. K 

firemní strategii patří tedy nedílně ochrana životního prostředí. Ekologické standardy jsou 

zároveň definovány ve firemních pokynech a jsou závazné pro všechny zaměstnance. 

Firma Brose nejen věnuje svou energii vývoji, výrobě a prodeji, které tvoří 

nedílnou součást firemní strategie firmy, ale je důležité, si povšimnout, že společnost 
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projevuje také velký zájem o své zaměstnance. Cíle z oblasti lidských zdrojů se projevují 

ve firemní strategii.  

Základem pro mezilidské vztahy je tvorba sociální zodpovědnosti. Firma Brose 

stanovila standardy, které jsou základem etického chování. Jedná se o Kodex chování 

Brose, kterým se řídí všichni zaměstnanci. Tento Kodex platí celosvětově pro všechny 

obchodní aktivity skupiny Brose. Akceptuje kulturní rozmanitost a hodnoty všech 

zaměstnanců. Kodex chování představuje záruku sociální zodpovědnosti. Zahrnuje v sobě 

zásady etického chování v oblasti managementu, spolupráce s obchodními partnery, 

předcházení střetu zájmů, podnikové komunikace, nakládání s informacemi apod. 

Společnost Brose se snaží svým zaměstnancům také pomáhat v jejich kariérním 

růstu a pocitu, že pracují pro firmu, které na svých zaměstnancích záleží. Umožňuje svým 

zaměstnancům se dál vzdělávat jak formou podpory vnitřního vzdělávání, tak i podporou 

ve formě stipendií.  Zájem o zaměstnance se netýká jen oblasti vzdělávání. Péče o ně se 

projevuje také pořádáním různých sportovních a kulturních aktivit a to nejen pro 

zaměstnance, ale i pro jejich rodinné účastníky. 

 

3.2 Charakteristika společnosti Brose CZ, spol. r. o.  

 

Společnost Brose CZ, spol. r. o. (dále v textu uváděna jako Brose CZ) je jedním 

z výrobních závodů koncernu Brose. Na českém trhu figuruje již od roku 1994. Jejím 

prvním sídlem bylo město Rožnov pod Radhoštěm. Zpočátku se zde vyráběly zámkové 

systémy do automobilů. V roce 2004 došlo k rozšíření výroby a nedostatečnost kapacit 

vedla k výstavbě nového výrobního závodu v průmyslovém areálu města Kopřivnice. 

Firma Brose CZ je výrobní firmou figurující v oblasti automobilového průmyslu a 

tomu odpovídá i složení jejích aktivit. 

 Portfolio aktivit firmy Brose CZ: 

 výroba kompletní struktury předních a zadních sedadel, 

 výroba zámkových systémů bočních a zavazadlových dveří, 

 výroba motorů pro topení a klimatizaci, 

 vývojové centrum pro systém zámků pro zavazadlový prostor. 

Struktura podniku se odvíjí podle činnosti, kterou firma provozuje. Dle 

jednotlivých oblastí výroby ji tvoří tři divize. Jedná se o divizi sedadel, divizi zámků a 
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divizi motorů. Každá z divizí pracuje samostatně podle svého výrobního plánu a i 

vzdělávací aktivity jsou přizpůsobovány potřebám jednotlivých divizí. 

Výroba v České republice je prováděna zhruba pro dvacet předních odběratelů 

v automobilovém průmyslu. Hlavními klienty jsou společnosti Audi, BMW, Mercedes-

Benz, PSA, Volkswagen, Volvo a řada dalších menších odběratelů. 

 

3.3 Organizační struktura 

Firma Brose CZ patří k významným zaměstnavatelům v regionu. Své postavení 

v této roli ukazuje i růst zaměstnanců do roku 2012 a to i přes trvající ekonomickou krizi, 

která ovlivnila řadu oborů. Počet zaměstnanců od ledna 2010 do současnosti vrostl téměř 

2,5 krát. V lednu 2010 zde pracovalo 942 zaměstnanců, v lednu 2011 vzrostl počet 

zaměstnanců na 2 064 zaměstnanců, v lednu 2012 pak počet zaměstnanců i nadále rostl a 

k lednu 2013 počet zaměstnanců mírně poklesl na 2 274 zaměstnanců. Nyní firma 

zaměstnává zhruba 2 284 lidí. Trend vývoje zaměstnanců je znázorněn viz Graf. č. 3.2. 

Graf. č. 3.2 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti Brose CZ, spol. r. o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti BROSE CZ, spol. s r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že společnost Brose CZ je výrobní společností, odpovídá tomu i 

rozdělení pracovníků. Tvoří jej: 

 techničtí hospodářští pracovníci (dále v textu uváděno jako THP) 
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 výrobní dělníci  

Dále je ještě nutno podotknout, že větší část zaměstnanců v dělnické profesi je pro 

firmu najímána prostřednictvím leasingové agentury, která zabezpečuje flexibilní přístup 

k aktuální poptávce po zaměstnancích ze strany firmy. Struktura pracovníků je zobrazena 

v grafu č. 3.2. 

Graf. č. 3.2 Rozdělení pracovníků dle pracovní pozice k lednu 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti BROSE CZ, spol. s r.o. 

 

Vzhledem k tomu, že Brose CZ je výrobním podnikem, odpovídá tomu i 

charakteristika práce v dělnické profesi. Práce je často na některých výrobních úsecích 

fyzicky náročnější a tomu odpovídá i struktura zaměstnanců podle pohlaví. Počet mužů 

převyšuje počet žen téměř dvojnásobně, viz Graf číslo 3.2. 
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Graf č. 3.2 Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních zdrojů společnosti Brose CZ, spol. s r.o. 
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4. Analýza procesu vzdělávání ve vybrané společnosti 

V této části diplomové práce bude popsán systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve společnosti Brose CZ, spol. s r.o. Celá diplomová práce vznikala v době, 

kdy si společnost Brose CZ byla vědoma již nedostačujícího systému vzdělávání. Díky 

velmi dobré spolupráci s paní Mgr. Lucii Kačmařovou mohla vzniknout tato diplomová 

práce. Její vstřícný přístup a ochota mi pomohly pochopit problematiku rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců ve firmě Brose CZ, její úskalí a nedostatky a bylo mi umožněno 

participovat na procesu zlepšování daného problému. Kromě osobní spolupráce mi byly 

pro pochopení poskytnuty i další interní firemní materiály, které mi byly nápomocny pro 

seznámení s firmou a procesem vzdělávání ve firmě.  

 

4.1 Organizace vzdělávání 

Ve společnosti Brose CZ je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců organizován podle 

směrnice, která stanovuje požadavky a postup při organizaci a zajišťování vzdělávacích 

aktivit a popisuje způsob, kterým se průběžně prověřují schopnosti a znalosti zaměstnanců. 

Směrnice se týká všech zaměstnanců a rozděluje je podle typu vykonávané pozice a podle 

toho, zda se jedná o nového nebo stávajícího zaměstnance. 

V rámci organizační struktury společnosti má na starosti oblast vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve společnosti Brose CZ personální oddělení firmy v čele 

s personálním ředitelem. Zodpovědnou osobou za oblast vzdělávání je Mgr. Lucie 

Kačmařová. Specializuje se především na rozvojové projekty a vzdělávání vedoucích a 

odborných pracovníků. Pod jejím vedením pracuje ještě další osoba, která má na starosti 

především povinné vzdělávací aktivity, jako jsou například školení povinná ze zákona. 

Tyto dvě osoby mají na starosti oblast vzdělávání ve firmě Brose CZ.  

Dalšími osobami, které se aktivně podílejí na vzdělávacím procesu, jsou tzv. 

disciplinární nadřízení. Jedná se o přímého nadřízeného nebo také vedoucího týmu. Dále 

jsou to metodičtí nadřízení. Jsou to osoby, někdy nazýváni také koordinátoři, kteří pracují 

v jednotlivých odděleních a mají za úkol dávat zpětnou vazbu či doporučení k oblasti 

vzdělávání jednotlivých zaměstnanců buď disciplinárnímu nadřízenému, nebo přímo 

personalistovi odpovědnému za proces vzdělávání.  

Kromě výše uvedených osob nesmíme zapomenout na nejdůležitější složku celého 

procesu vzdělávání, a to jsou zaměstnanci. I jejich iniciativa a zpětná vazba pomáhá 

k tvorbě kvalitnějšího systému vzdělávání. 
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Protože vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří ke strategickým cílům společnosti, 

snahou je vytváření co nejlepších podmínek pro neustálý rozvoj jak vedoucích 

zaměstnanců, tak i zaměstnanců z řad dělnických profesí. Vedoucím zaměstnancům a 

zaměstnancům s potenciálem vytváří firma výhodné podmínky pro neustálý rozvoj 

v podobě speciálních kurzů s ohledem na jejich odbornost a profesní oblast. Pro velmi 

talentované zaměstnance je firma schopna zrealizovat i individuální školení dle jejich 

potřeby. 

To vše umožňuje společnosti Brose CZ „vychovávat“ kvalitní a výkonné 

zaměstnance. Podporou kariérního růstu si tak společnost zajišťuje pracovníky, kteří jí 

pomáhají při plnění strategických cílů. Vzhledem ke konkurenci na trhu a dynamice oboru, 

ve kterém firma Brose CZ podniká, je zaměření se na kvalitu a podporu svých 

zaměstnanců velmi důležité. 

 

4.2 Identifikace potřeb 

Pro to, aby mohly být vzdělávací aktivity realizovány, musí dojít ke sběru 

vhodných informací a dat, které umožňují provést analýzu současného stavu vzdělávání a 

s ohledem na její výsledky reálně nastavit plán vzdělávání, popřípadě i reagovat na náměty 

a připomínky ze strany zaměstnanců. 

Základní sběr informací je prováděn prostřednictvím hodnocení zaměstnanců, které 

je prováděno jednou do roka a bývá terminováno do konce února. Cílem hodnocení je 

zlepšení pracovního výkonu zaměstnance a nalezení souladu cílů společnosti a 

zaměstnance.  

Roční hodnocení THP zaměstnanců je prováděno za účasti zaměstnance, 

metodického nadřízeného a přímého nadřízeného.  Firma Brose CZ pracuje se třemi typy 

hodnotících formulářů pro THP pracovníky. Jedná se o: 

• Hodnotící formulář pro odborné pracovníky se stanovením cílů (pro 

pracovníky bez podřízených).  

• Hodnotící formulář pro vedoucí pracovníky se stanovením cílů. 

• Hodnotící formulář pro pracovníky bez stanovených cílů. 

 

Na základě hodnotícího pohovoru je konzultován výkon zaměstnance. Součástí 

hodnotícího pohovoru je i tzv. dialog o rozvoji zaměstnance. Jedná se o informace, jaká 

školení prošel zaměstnanec během roku, zda byla zrealizována všechna školení, která byla 
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naplánována, jak mu pomohla v práci a jaká školení mu jsou doporučena nebo jsou pro něj 

povinná pro následující rok ze strany hodnotitelů a naopak jaká školení by chtěl 

zaměstnanec sám absolvovat. Jedná se o určení si jakých znalostí, schopností a dovedností 

je třeba ještě dosáhnout ke splnění úkolů a dosažení cílů současného pracovního místa. 

Dále jsou navrhována opatření ke zvýšení úrovně splnění požadavků současného 

pracovního místa a k dalšímu rozvoji zaměstnance v oblastech odborná školení, měkkých 

dovedností a ostatních oblastech (IT, jazykové atd.) Po vzájemné dohodě jsou všechny 

plánované aktivity zaneseny do formuláře ročního hodnocení a předány personalistovi. 

Ten provádí na základě získaných informací z ročního hodnocení zaměstnanců 

analýzu vzdělávacích potřeb pro daný rok. Technicky je analýza prováděna tak, že veškeré 

vzdělávací aktivity jsou zaneseny do speciálního souboru typu Excel a následnou filtrací 

zjištěny potřeby jednotlivých konkrétních vzdělávacích aktivit. 

 

4.3 Plánování vzdělávání 

Na základě identifikace a analýzy potřeb vzdělávání přistupuje personalista 

k vlastnímu plánování vzdělávacích aktivit. Pracuje již s konkrétními informacemi, jako 

jsou například počty účastníků daného školení, struktura účastníků, typy školících aktivit 

atd.  Na základě získaných informací pak volí, zda daný kurz bude jednorázový nebo 

vícečetný, v jakých termínech se bude realizovat, kde a kdo ho bude realizovat. Zda bude 

stačit využít interních lektorů, nebo naopak bude třeba zvolit některou ze smluvních 

externích vzdělávacích institucí. Personalista zároveň plánuje například specifická školení, 

která nejsou ve všeobecné nabídce kurzů.  V kompetenci personalisty je i finanční rozpočet 

vzdělávání, který je zahrnut do ročního finančního plánu firmy. 

V rámci plánování je potřeba ještě rozlišit plánování vzdělávacích aktivit pro nové 

a stávající zaměstnance. Do ročního plánu vzdělávání jsou zařazeni zaměstnanci až po 

ukončení zákonné zkušební doby.  

Pro zjišťování potřeby vzdělávání a plánování slouží personalistovi tzv. SKILL 

MATRIX – matice dovedností. Jedná se o nástroj, který pomáhá sledovat rozvoj a 

dovednosti zaměstnance. Je součástí ročního hodnocení zaměstnance. Existuje několik 

typů matic dovedností, podle toho jaká je potřeba vzdělávacích aktivit, která je odlišná pro 

různé pozice.  Například se může jednat o matici dovedností pro oblast logistiky, kvality, 

údržby apod. Nalezneme v ní školení povinná a školení s doporučením. Jedná se o jeden 
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z hlavních nástrojů pro plánování vzdělávacích aktivit. Obecný vzor SKILL MATRIX je 

uveden v Příloze č. 3. 

Pro plánování je důležité také mít informace o trendech ve vzdělávání. To vše může 

personalista nalézt také v evidenci informací o školeních, která jsou zaznamenána v osobní 

kartě zaměstnance a archivovaná v elektronické podobě v zabezpečené složce na síti firmy. 

Dalším zdrojem informací pro personalistu je přehled absolvovaných školení včetně 

hodnocení od nástupu zaměstnance až po současnost, který je  zaznamenán v SAPu. 

 

4.4 Struktura vzdělávání  

Systém vzdělávání ve firmě Brose CZ můžeme rozdělit na: 

 Povinné (zákonné) vzdělávání – vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

Jsou rozlišena podle konkrétního pracovního zařazení. Patří zde například BOZP 

školení, Školení o požární ochraně zaměstnanců (PO), Školení k řízení služebního 

motorového vozidla atd. 

 Odborné vzdělávání (hard skills) – jedná se obvykle o vzdělávání s cílem 

rozšiřování kvalifikace. Cílem je obnova a rozvoj stávajících vědomostí a znalostí. 

Opět jsou rozlišena podle konkrétního pracovního zařazení a typu vykonávané 

pracovní činnosti. Patří zde školení z oblasti kvality, logistiky a průmyslového 

inženýrství. Příkladem takovýchto školení je například Škola mistrů, FMEA, MTM 

a další. 

 Vzdělávání měkkých dovedností (soft skills) - školení vhodná pro vedoucí 

pracovníky nebo pracovníky s potenciálem. Zde patří například kurzy Komunikace, 

Vyjednávání, Řízení konfliktů, Prodej myšlenky – motivovat ke spolupráci, 

Metody práce a techniky, Řízení změny, Školení pro interní lektory, Time 

management, Týmová spolupráce, Osobní vývoj, Zvládání zátěže a stresu na 

pracovišti, Zdravý životní styl – prevence syndromu vyhoření, Etika jako nedílná 

součást profese, Asertivita, Motivace a osobní rozvoj a další. 

 

Dále můžeme rozdělit vzdělávací aktivity podle toho, kdo je realizátorem školení na: 

 uzavřená (interní) školení  

 otevřená (externí) školení 
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4.4.1 Uzavřená (interní) školení 

Charakteristikou tohoto školení je, že zaměstnanci se účastní školení v areálu firmy. 

Jedná se hlavně o zákonná školení a některá odborná školení. Buď mohou být realizována 

za chodu běžné pracovní činnosti, nebo mimo chod v určených školících místnostech. 

Uzavřená školení obvykle probíhají pod vedením interních trenérů. Můžeme je ještě 

rozdělit na povinná a s doporučením a jejich plán vychází z ročního hodnotícího plánu. 

Cílem společnosti je efektivněji využívat interních zdrojů ke vzdělávání především 

u odborných kurzů, které byly do této chvíle realizovány převážně externími vzdělávacími 

institucemi. Snahou společnosti je zapojit zaměstnance do interního vzdělávání, tak že 

absolvují Školení interních trenérů – lektorské dovednosti. Toto školení je realizováno 

externí agenturou a pomáhá účastníkům kurzu dostat se do role lektora prostřednictvím 

pochopení principu vzdělávání dospělých, tréninků, nácviků problematických situací 

v průběhu kurzu atd. Účastníky kurzu jsou THP pracovníci. Příkladem interního lektora 

může být například projektový vedoucí logistiky. Takto vyškolení zaměstnanci mohou 

přenášet své znalosti a zkušenosti mezi ostatní zaměstnance na základě prakticky 

získaných zkušeností navíc se znalostí prostředí společnosti. V současné chvíli probíhá 

takto výuka pro oblast kvality, logistiky a průmyslového inženýrství.  

Využívání interních lektorů vede ke snižování nákladů v oblasti vzdělávání. Jedná 

se obvykle o levnější variantu, než využívání externích vzdělávacích institucí. Právě otázka 

nákladů na vzdělávání je jednou z prvních, které firma řeší při současné ekonomické krizi. 

 

4.4.2 Otevřená (externí školení)  

V tomto případě výuka probíhá mimo areál firmy. Využívá se zejména u některých 

odborných školení, která probíhají ve školících institucích, a také u vzdělávání měkkých 

dovedností. Zde jsou obvykle voleny vhodnější prostory, jako například hotely, vzdělávací 

centra apod. Společnost Brose CZ také organizuje pro své vedoucí pracovníky různé 

outdoor trainingové programy prostřednictvím externích agentur, které napomáhají 

vedoucím pracovníkům nebo týmům řešit konkrétní problémové situace a nacházet řešení 

za přispění volnočasových aktivit.   

Otevřená školení jsou realizována ve spolupráci se zvolenou vzdělávací agenturou. 

Společnost Brose CZ spolupracuje s velkým množstvím externích agentur.  Jejich výběr 

probíhá podle řádného výběrového řízení, které je prováděno ve spolupráci personálního 

oddělení s oddělením nákupu.  
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Výběr je prováděn na základě několika hodnoticích kritérií: 

• cena za vykonanou službu, 

• kvalita realizovaného školení, 

• reference na dodavatele, 

• zkušenosti z minula, 

• odborná způsobilost dodavatele apod. 

 

4.4.3 Metody vzdělávání 

 

Společnost Brose CZ využívá ke vzdělávání svých zaměstnanců celou škálu metod 

vzdělávání. Pro výběr dané metody je pro firmu rozhodující, kdo má být školen, v rámci 

jaké pracovní pozice, jaký efekt má daná metoda přinést, co je předmětem a obsahem 

školení a můžou to být i další kritéria pro výběr vhodné metody. K nejvíce používaným 

metodám v rámci jednotlivých pozic patří: 

Pozice výrobního dělníka:  

Instruktáž při výkonu práce – aplikovaná ve velké míře. Díky instruktáži získává dělník 

rychle a prakticky potřebné informace ke své práci. Další používanou metodou je rotace 

Cílem použití této metody ve výrobě je předcházet velkému fyzickému zatížení a 

stereotypu. Další používané metody jsou například asistování, pověření úkolem nebo 

konzultování. 

 

Pozice THP pracovníků:  

U těchto pozic se využívá více specifických metod, právě podle toho pro koho jsou určeny 

a co mají přinést pro školeného. Nejčastější používané metody jsou coaching, mentoring, 

přednášky, workshopy, brainstorming, hraní rolí, simulace, Assesment Centre, Outdoor 

training. 

 

4.4.3 E-learning 

Firma Brose CZ aktivně využívá tohoto nástroje vzdělávání. Prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií umožňuje svým THP pracovníkům naplánovat 
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si vzdělávání touto formou dle jejich časových a kapacitních požadavků, aniž by opustili 

své pracovní prostředí.  

Struktura e-learningu ve společnosti Brose CZ se skládá z deseti modulů, 

charakteristických právě podle potřeby vzdělávání v určitých oblastech činnosti firmy. 

Jedná se o moduly například z oblasti SAPu, produktová školení (obsahuje pět modulů 

podle oblasti činnosti, např. Školení zámků), Kodex chování, BOZP a Brose produktivity 

systém. 

Prakticky probíhá školení tak, že každý THP pracovník má prostřednictvím hesla 

přístup do e-learningu. Pod svým profilem vidí kurzy, které odpovídají jeho pozici. Po 

přiřazení kurzu jej musí absolvovat do tří měsíců od jeho zvolení. Kurz je rozložen na 

teoretickou část a následné ověření nabytých znalostí formou testu. Pro úspěšné 

absolvování je potřeba dosáhnout minimálně 80 - ti procentní úspěšnosti testu. 

Cílem používání tohoto prostředku vzdělávání ve firmě Brose CZ je zlepšení 

efektivity vzdělávacího procesu, snížení nákladů, které by musely být vynaloženy 

například na lektora, materiál apod., a zároveň se jedná o kvalitní databázi užitečných 

informací z různých oblastí činnosti firmy.  

 

4.5 Realizace vzdělávání  

Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou realizovány na základě plánu vzdělávání nebo 

na základě vzniklé potřeby. Odpovědnost za realizaci vzdělávání nese personální oddělení. 

Jeho úkolem je zajištění místa vzdělávání, popřípadě ubytování a další organizační 

záležitosti. 

Realizaci vzdělávání můžeme rozdělit podle toho, kdo je subjektem vzdělávání a to 

na vzdělávání realizované pro výrobní dělníky a THP pracovníky. Specifikace 

pracovního místa a pracovní činnosti jsou zdokumentované v popisu pracovního místa. 

Zde jsou uvedeny informace o činnosti pracovního místa, dovednostech, požadovaných 

vědomostech, praxi, komunikačních a osobnostních způsobilostech.  

Výběr vhodného pracovníka se realizuje u výrobních dělníků prostřednictvím 

zaslaného životopisu, u THP pracovníků na základě předem zaslaného životopisu a 

následného osobního výběrového pohovoru. 
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Pozice výrobního dělníka 

Pro nové zaměstnance má připravena firma adaptační plán. Jedná se o jednu 

z forem rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Adaptační plán rozlišujeme podle činnosti, 

kterou nový zaměstnanec bude vykonávat a na základě toho se odvíjí charakteristika 

vstupních informací při školení.  

Adaptační plán na pozici výrobního dělníka: 

 Zákonem povinná školení – BOZP, PO apod. 

BOZP – školení provádí interní zaměstnanec zodpovědný za bezpečnost celého 

závodu. Absolvování školení potvrzuje svým podpisem zaměstnanec a interní 

zaměstnanec zodpovědný za tuto činnost do Zápisníku bezpečnosti práce. 

 

 Vstupní školení – jedná se o přibližně pětihodinové školení, díky němuž 

dostává nový zaměstnanec základní vstupní informace. Seznamuje se s firmou, 

dostává informace, kde hledat základní směrnice, seznamuje se s prostorami 

firmy, s pracovním prostředím, s kulturou a politikou společnosti atd. 

 

Následná školení pro ověřování nebo rozšiřování znalostí a dovedností: 

 Půlroční ověření znalostí formou testu v písemné podobě. Pokud se 

pracovníkovi nepodaří napoprvé splnit kritéria pro absolvování, má možnost 

opakování během tří týdnů od předchozího absolvování testu. Tento test 

obsahuje všeobecné informace a základní principy a pravidla, které musí znát 

každý výrobní dělník. Jedná se například o informace z oblasti BOZP, 

organizační struktury, výrobní dokumentace Brose CZ, údržby zařízení apod. 

Pracovníci mají k dispozici studijní materiál v podobě brožurky pod názvem 

„Školící materiál pro pracovníky montáže sedadel, svařovny a logistiky“, který 

jim pomáhá k získání informací pro absolvování znalostního testu. 

 

 Dále jsou výrobní dělníci proškolováni na daných zařízeních v intervalu tří 

měsíců dle příslušného střediska. Jedná se o tzv. kvalifikační matici nazvanou 

také jako zelená karta. Tímto proškolováním se zabezpečuje, že zaměstnanci 

jsou neustále seznamování s případnými inovacemi nebo novými pomocnými 

technologiemi na zařízeních.  
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THP pracovníci 

Pro nové THP pracovníky má firma také nastaven adaptační plán (Příloha č. 4). Ten 

obsahuje: 

 Vstupní školení - seznámení s firmou, s pracovními a zaměstnaneckými 

podmínkami, pro seznámení jsou zároveň organizována osobní setkání na 

jednotlivých odděleních dle pozice. 

 Absolvování e-learningových kurzů v rámci nichž jsou i zákonná školení (jedná se 

o 10 modulů, např.: SAP, produktová školení, Kodex chování, BOZP a další.) 

 Vstupní IT školení – slouží k seznámení se s intranetem a k získání informací 

ohledně zabezpečení sítě, zasílání souborů apod. 

Do půl roku od nástupu nového zaměstnance má povinnost přímý nadřízený 

odevzdat na personální oddělení plán rozvoje kariéry, kde jsou zároveň uvedena i vhodná 

školení, která by měl zaměstnanec absolvovat. 

Realizace vzdělávání před zavedením nového systematického procesu byla 

postavena na tom, že existoval soubor s typy kurzů z oblasti měkkých dovedností. Co se 

týká přehledu odborných kurzů, ty nebyly nikde k dispozici a vedoucí pracovníci si je 

museli sami vyhledávat. Což bylo velmi časově náročné. V okamžiku, kdy došlo 

k naplánování typu školení, ho následně personální oddělení začalo realizovat. Informace 

byly předávány formou e-mailové komunikace a někdy i osobně. Celý tento systém byl 

komplikovaný, neefektivní, nepřehledný a časově náročnější. 

Vzhledem k růstu společnosti v posledních letech a s tím souvisejícího nárůstu 

počtu zaměstnanců bylo nutné přistoupit k určitým změnám v systému vzdělávání 

zaměstnanců, které by vedly k efektivnějšímu postupu v procesu vzdělávání zaměstnanců. 

 

4.6 Hodnocení vzdělávání 

Konkrétní hodnocení vzdělávacích aktivit je prováděno dvěma způsoby. 

1. Po absolvování každého kurzu je účastníkovi předložen hodnotící formulář 

(Příloha č. 5), ve kterém hodnotí školení po obsahové a organizační stránce. 

Součástí je i hodnocení školitele. 

2.  Při ročním hodnotícím pohovoru – v rámci něho je zjišťováno, jakých 

kurzů se zaměstnanec zúčastnil, jak mu pomohly pro jeho další rozvoj apod.  
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Je často velmi obtížné zjistit efektivitu vzdělávání. Jednoduché zjišťování je u 

školení typu jazykových dovedností nebo IT dovedností, kde hned vidíme při každodenní 

činnosti nabytou znalost zaměstnance. Mnohem složitější je to například u měkkých 

dovedností. Zde je pak otázkou, jak si nadřízený všímá takto vyškolených podřízených. 

Zda vidí změny ve výkonnosti svých podřízených, v jejich přístupu k práci, v komunikaci, 

zvládání stresových situací apod. Proto je velmi důležité kvalitně zaznamenávat tyto 

informace do formuláře ročního hodnocení zaměstnance, díky němuž pak personalista 

může reagovat na kvalitu školení.  

 

4.7 Využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu 

Firma Brose CZ aktivně využívá možností získat finanční zdroje z Operačních 

programů Evropského sociálního fondu. V roce 2012 se podařilo získat dotaci 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy „Školení je šance“ 

Cílem této výzvy bylo podpořit adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce a 

konkurenceschopnost podniků.  

Pro rok 2013 má společnost Brose CZ schválenu dotaci ve výši 2,7 milionů 

Korun ze stejného Operačního programu v rámci výzvy „Vzdělávejte se pro růst“. Tento 

Operační program je zaměřený mimo jiné na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím 

aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání. Brose CZ dotaci použije k realizaci 

školení vybraných zaměstnanců na pozice interních lektorů. 

Realizaci celého procesu pro získání dotace má na starosti jeden zaměstnanec 

společnosti a zároveň odpovědná osoba za vzdělávání a tím je paní Mgr. Lucie 

Kačmařová. Společnost tak nevyužívá služeb žádné externí agentury.  
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5. Vyhodnocení, návrhy, implementace do praxe 

 

5.1 Vyhodnocení 

 

Díky dostupným informacím získaných z osobního pohovoru a dostupných 

materiálů byl zjištěn aktuální stav procesu vzdělávání ve firmě Brose CZ. Následně bylo 

provedeno vyhodnocení stávajícího systému vzdělávání.  

V rámci vyhodnocovacího procesu celého systému vzdělávání bylo zjištěno, že 

stávající systém, především z hlediska administrativní, je již nedostačující. Důvodem 

tohoto rozhodnutí byl neustálý nárůst zaměstnanců společnosti Brose CZ. Vždyť jen od 

roku 2010 vzrostl počet zaměstnanců téměř 2,5 krát. Do této doby byly informace o 

vzdělávacích aktivitách zprostředkovávány prostřednictvím e-mailu nebo osobně. 

Neexistoval ucelený seznam vzdělávacích kurzů. Existoval jen dokument s měkkými 

dovednostmi. Nebyl například žádný dokument nebo aplikace s odbornými kurzy. Ty si 

sami vedoucí pracovníci museli vyhledávat nebo zjišťovat. Poté byla zvolená školení 

zapisována do formuláře ročního hodnocení. Stávalo se mnohokrát, že určitá školení byla 

řešena za chodu a bylo těžké je plánovat. Účastníci školení se odhlašovali ze školení e-

mailem nebo osobně. Nebyla stanovena žádná závazná pravidla jako například termín 

odhlašování ze školení. Za předávání informací byl zodpovědný přímý nadřízený. 

 

Po zhodnocení systému bych vybrala některá důležitá negativa:  

 Časová náročnost na sledování toho, kdo si zvolil jaká školení, nebo naopak zrušil; 

neexistoval ucelený systém nebo aplikace, ve které by bylo vidět, kdo a jaké 

školení má absolvovat, v jakém termínu a i například s jakými náklady. 

 Nepřehlednost – časté změny mohly vést k určité nepřehlednosti celého procesu 

vzdělávání. 

 Složitost systému. 

 Neefektivnost. 

 

5.2 Návrhy 

 

V návaznosti na vyhodnocení dosavadního, již nevyhovujícího systému vzdělávání, byly 

přijaty návrhy ke zlepšení této situace. Konkrétně se pak jednalo o:  
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• Vytvoření aplikace, která by umožnila přehledně a srozumitelně poskytnout 

informace o portfoliu veškerých vzdělávacích kurzů nabízených zaměstnancům 

společnosti Brose CZ. 

• U jednotlivých vzdělávacích aktivit poskytnout vhodné informace, jako například 

charakteristiku jednotlivých kurzů, počet účastníků školení, kdo je lektorem daného 

kurzu, zda se jedná o externí nebo interní školení, informace o výši nákladů apod. 

Všechny tyto informace by měly pomoci vedoucím pracovníkům i účastníkům 

školení při volbě vhodných školení. 

• Kromě poskytování informací by aplikace měla disponovat funkcemi výběru, 

přihlašování a odhlašování kurzů. 

• Informovat zaměstnance o nové aplikaci a zvolit vhodný nástroj pro získání 

znalosti s prací v této aplikaci například prostřednictvím manuálu nebo proškolení 

zvoleným pracovníkem. 

• Po určité době chodu aplikace provést zpětnou vazbu například formou dotazníku, 

aby se případně odstranily nebo doplnily nedostatky. 

 

Komplexním návrhem řešení situace bylo tedy vytvoření aplikace, která by 

umožňovala zahrnout veškeré kurzy pro zaměstnance společnosti Brose CZ. Cílem této 

aplikace bylo jednoduchým způsobem poskytnout zaměstnancům přehled o portfoliu 

vzdělávacích aktivit společnosti, jejich charakteristice, výši nákladů apod. a dále jim dát 

možnost pracovat s aplikací v rámci výběru, přihlašování a odhlašování kurzů. Osobám 

odpovědným za proces vzdělávání ve firmě by tato aplikace měla podstatně zjednodušit 

práci především v oblasti zjišťování informací týkajících se jednotlivých vzdělávacích 

aktivit a účastníků.  
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5.3 Implementace do praxe 

 

Na základě přijatých návrhů ke změně vzdělávacího systému bylo přistoupeno 

k jejich realizaci. Byla vytvořena nová aplikace pod názvem Katalog vzdělávacích kurzů 

a následně zavedena do praxe. 

 

Implementace do praxe byla provedena v několika někdy souběžných krocích: 

• Na základě jednání a následném schválení ze strany německé centrály byla 

zabudována aplikace pod názvem Katalog vzdělávacích kurzů do firemního 

intranetu společnosti.  

• Prostřednictvím e-mailové zprávy došlo k informování zaměstnanců o zavedení 

Katalogu vzdělávacích kurzů do firemního intranetu a také o pravidlech s jeho 

používáním. 

• Byl vytvořen a poskytnut zaměstnancům manuál pro práci s touto aplikací, který 

lze nalézt přímo v Katalogu vzdělávacích kurzů. 

• Do praxe byl zaveden Katalog vzdělávacích kurzů od 1. 1. 2013. 

 

 

Práce s Katalogem vzdělávacích kurzů: 

Práce v Katalogu vzdělávacích kurzů umožňuje přehledně vybírat z nabídky 

vzdělávacích aktivit. Zaměstnanci si tak mají možnost prohlednout nabídku kurzů pro daný 

rok, zjistit konkrétní informace ke kurzu a zároveň se i přihlašovat nebo odhlašovat z 

vybraných školení. U každého kurzu lze nalézt informace jako název kurzu, jeho obsah, 

délka kurzu, jméno lektora, předpokládané náklady a počet volných míst.  

Na základě ročního hodnocení zaměstnance, ve kterém jsou uvedeny i konkrétní 

vzdělávací aktivity se zaměstnanci zapisují na vybraná školení. Nejprve je nutná registrace 

do Katalogu vzdělávacích kurzů na dané školení a následně je zaměstnanci zaslán 

informační e-mail. V případě, že se zaměstnanec nemůže zúčastnit školení je jeho 

povinností se z daného kurzu odhlásit a to maximálně 14 dnů předem kdykoliv. Pokud je 

tato lhůta kratší než 14 dnů pak by měl přímý nadřízený odůvodnit, proč se zaměstnanec 

školení nezúčastnil a pokusit se najít náhradu. Důvodem tohoto postupu je, že náklady 

každého oddělení obsahují i náklady na vzdělávání, které je stanoveno na základě potřeby 

vzdělávání daného oddělení. 
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Jedná se o relativně novou aplikaci, na kterou si musí zaměstnanci zvyknout a 

naučit se ji automaticky používat. Ještě stále dochází k dolaďování nedostatků a 

odstraňování problémů. Systém je v tuto chvíli ale plně funkční.  

I přesto, že se jedná o novou aplikaci, která bude neustále vylepšována, je jisté, že 

bude mít velký přínos pro všechny zaměstnance, zvláště pak pro vedoucí pracovníky, kteří 

se díky ní lépe zorientují v oblasti vzdělávacích aktivit pro své podřízené, a samozřejmě i 

pro personalistu zodpovědného za oblast vzdělávání. Přínosem by mělo být také ulehčení 

práce vedoucích pracovníků při plánování vzdělávání svých podřízených. A velmi 

významným přínosem by mělo být i to, že personalista bude mít díky této aplikaci 

komplexní informace o účasti jednotlivých účastníků školení, o nákladech, o naplněnosti 

kurzu apod. 
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6. Závěr  

Budeme-li v dnešní době mluvit o tom, jaké faktory mají vliv na výkon, 

konkurenceschopnost a prosperitu podniku, musíme rozhodně říci, že jedním a velmi 

důležitým faktorem je oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Firmy si stále více 

uvědomují jakou hodnotu má pro něj kvalitní a výkonný zaměstnanec. Zaměstnanec, který 

se nebojí rozhodovat a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen se rychle 

orientovat v prostředí a schopen rychle reagovat na případné změny. Právě dynamické 

změny v podnikatelském prostředí vedou firmy k tomu, že se zaměstnanec pro ně stává 

nejdůležitější složkou. Jsou si vědomy, že tyto zaměstnance je potřeba neustále podporovat 

a motivovat v jejich výkonnosti. Proto se firmy snaží o takovéto zaměstnance pečovat a 

dávat jim pocit, že firmě na nich záleží. Projevem zájmu může být například možnost 

rozšiřování kvalifikace, účastí na speciálních školeních apod. Jedná se o nemalou investici 

ze strany firmy, jejíž návratnost je často velmi obtížně kvantifikovatelná z hlediska financí 

a zároveň se většinou projevuje s určitým časovým odstupem. Přesto je zřejmé, že 

výkonnost podniku je přímo úměrná kvalitě zaměstnanců, které firma má.  

Firma Brose CZ v současnosti zaměstnává bezmála 2 300 lidí. Je naprosto nereálné, 

aby se mohla věnovat každému z nich, ale pro ty, kteří vykazují vynikající výsledky, má 

firma připraveny možnosti pro jejich další rozvoj. Umožňuje jim doplnění a rozšiřování 

kvalifikace a nabízí jím řadu kurzů v oblasti měkkých dovedností, které jim mají pomoci 

ve zvládání obtížných pracovních překážek. Je zřejmé, že společnost Brose CZ si 

uvědomuje hodnotu kvalitního a výkonného zaměstnance a jeho vliv na plnění 

strategických cílů společnosti. 

Diplomová práce je zaměřená na proces vzdělávání zaměstnanců. Teoretická část 

se snaží objasnit základní poznatky k problematice vzdělávání. Pozornost je zde věnována 

jednotlivým fázím vzdělávacího procesu, aktuálním trendům v oblasti vzdělávání, talent 

managementu a roli manažera ve vzdělávání.  

Součástí praktické části je charakteristika vybrané společnosti, analýza procesu 

vzdělávání ve společnosti zaměřená na jednotlivé fáze vzdělávacího procesu, následné 

vyhodnocení procesu vzdělávání, návrhy řešení a implementace. Celý proces analýzy, 

vyhodnocení současného stavu systému vzdělávání, návrhů na zlepšení a implementace 

byla řešena a konzultována s vedoucí pro oblast vzdělávání personálního oddělení 

společnosti Brose CZ. Ke vzniku přispěly dále konzultace s jedním z vedoucích 

pracovníků společnosti a také studium interních firemních dokumentů. 
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Cílem této diplomové práce bylo analyzovat strukturu vzdělávání ve společnosti 

Brose CZ, jaké metody nebo postupy společnost využívá v rámci systému vzdělávání. Dále 

bylo cílem vyhodnocení současného stavu systému vzdělávání společnosti a nalezení 

návrhů, které by vedly ke zlepšení a případné implementaci do praxe.  

Na základě získaných informací lze říci, že společnost Brose CZ je 

zaměstnavatelem, který je loajální vůči svým zaměstnancům. Struktura vzdělávacích 

aktivit je dle mého posouzení na kvalitní úrovni. Škála nabízených kurzů a školení je velmi 

široká.  Společnost se snaží podporovat potencionální zaměstnance v jejich kariérovém 

rozvoji a s tím souvisí jejich podpora ve vzdělávání. Největším nedostatkem, který byl 

zjištěn při vypracovávání této diplomové práce, bylo nastavení systému vzdělávání po 

technické stránce. Nedostatky právě v této oblasti vedly často k časovým ztrátám, 

neefektivnosti, nedostatku informací apod. ze strany manažerů i personálního oddělení. Pro 

zlepšení zde vznikla řada opatření, která byla již implementována do praxe. Jedná se 

především o zavedení nové aplikace Katalogu vzdělávacích kurzů. 

Brose CZ je společností, která v oblasti výroby komponentů do automobilů zaujímá 

v rámci koncernu Brose International GmbH významné postavení. Toto postavení je 

závislé na výkonnosti a kvalitě zaměstnanců, proto se společnost snaží podporovat ty 

zaměstnance, kteří vykazují vysoký potenciál. Je jim umožněn kariérní růst a snaží se je 

motivovat k lepšímu výkonu. Lze vidět, že oblasti vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoje 

je ze strany společnosti věnována patřičná pozornost a nejedná se jen o okrajovou 

záležitost. 
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Seznam zkratek 

GmbH       Společnost s ručením omezeným 

THP          Technicko - hospodářský pracovník 

BOZP       Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO            Požární ochrana 

FMEA      Analýza možných chyb a jejich důsledků 

MTM        Metoda normování práce 

SAP          Integrovaný systém pro podporu podnikových aplikací 
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Příloha č. 1 Přehled vyráběných komponentů firmy Brose International GmbH 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti Brose International GmbH
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Příloha č. 2: Přehled zákazníků  

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Brose International GmbH 
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Příloha č. 3: SKILLS MATRIX – matice dovedností 
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Hodnotící škála: 

Hodnocení Definice úrovně Odborné / technické 
znalosti 

Metodologické znalosti 
= znalosti nástrojů, 
pracovních postupů Jazykové znalosti 

0 žádné znalosti 
žádné znalosti žádné znalosti žádné znalosti 

1 základní znalosti 

provede úkol, ale 
potřebuje pomoc, 
dohled a kontrolu 

provede úkol, ale 
potřebuje pomoc, 
dohled a kontrolu 

je schopen komunikovat 
na základní úrovni 

2 
ovládá na dobré 

úrovni 

zvládá své úkoly na 
očekávané úrovni a 
pracuje samostatně 

zvládá své úkoly na 
očekávané úrovni a 
pracuje samostatně 

dokáže se ve své  
oblasti úkolů ústně i 
písemně domluvit  

3 expert / specialista 

ovládá a rozvíjí dále 
svou prof. odbornost, 
pracuje samostatně a 
předvídavě, zvládá 

činnosti nadstandartně, 
je schopen kvalitně 
zaškolit nové lidi 

ovládá a rozvíjí dále 
svou prof. odbornost, 
pracuje samostatně a 
předvídavě, zvládá 

činnosti nadstandartně, 
je schopen kvalitně 
zaškolit nové lidi 

plynulé znalosti jazyka 
na odborné a 

profesionální úrovni  

4 

může informace 

předávat dále - 

interní lektor 

status experta / 
specialisty je doplněn o 

schopnost člověka 
předávat znalosti dalším 

kolegům - držitel 
vysokého odborného 

know-how se 
schopností předávat 

informace v rámci firmy 
dále 

status experta / 
specialisty je doplněn o 

schopnost člověka 
předávat znalosti dalším 

kolegům - držitel 
vysokého odborného 

know-how se 
schopností předávat 

informace v rámci firmy 
dále 

status experta / 
specialisty je doplněn o 

schopnost člověka 
předávat znalosti dalším 

kolegům - držitel 
vysokého odborného 

know-how se schopností 
předávat informace v 

rámci firmy dále 

 

Hodnocení Definice úrovně 
IT znalosti 

Ostatní (např. měkké 
dovednosti a jiné) 

Povinné (vyplývajících ze 
zákona) 

0 žádné znalosti 
žádné znalosti žádné znalosti nedoloženo 

1 základní znalosti 

provede úkol, ale 
potřebuje pomoc, 
dohled a kontrolu 

provede úkol, ale 
potřebuje pomoc, 
dohled a kontrolu 

doloženo 

2 
ovládá na dobré 

úrovni 

zvládá své úkoly na 
očekávané úrovni a 
pracuje samostatně 

zvládá své úkoly na 
očekávané úrovni a 
pracuje samostatně 

- 

3 expert / specialista 

ovládá a rozvíjí dále 
svou prof. odbornost, 
pracuje samostatně a 
předvídavě, zvládá 

činnosti nadstandartně, 
je schopen kvalitně 
zaškolit nové lidi 

ovládá a rozvíjí dále 
svou prof. odbornost, 
pracuje samostatně a 
předvídavě, zvládá 

činnosti nadstandartně, 
je schopen kvalitně 
zaškolit nové lidi 

- 

4 

může informace 

předávat dále - 

interní lektor 

status experta / 
specialisty je doplněn o 

schopnost člověka 
předávat znalosti dalším 

kolegům - držitel 
vysokého odborného 

know-how se 
schopností předávat 

informace v rámci firmy 
dále 

status experta / 
specialisty je doplněn o 

schopnost člověka 
předávat znalosti dalším 

kolegům - držitel 
vysokého odborného 

know-how se 
schopností předávat 

informace v rámci firmy 
dále 

- 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 4: Vzor Adaptačního plánu THP pracovníka 

 

 

New employee training plan 

Introduction schedule  
 

Function/Team Site / Cost center 

  
 

Position Start of employment/ Length of contract 

  
 

Name of employee personnel number 

  
 

For employees in technical fields, introductions to planning and test should be scheduled during the first 

14 days!   

It is necessary for foreman and all employees in sales, development, purchasing, quality, production 

planning and logistics to register for a product liability seminar and to register managers for a 

environmental management seminar via SAP. (For all other positions, consider whether or not 
participation should be necessary.)                     

 

Time frame 

(week) 

Function Content Responsible 

person 

Location Remark / 

Completion 

(Sign Off) / 

Date 
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Name of mentor  

  

  
 

Trainings on quality elements and the QM system as well as the process system are to be planned and 

carried out on a regular basis. For further information on quality topics, employees must read relevant 

procedures and job instructions and should get an introduction by the supervisor. 

 

Name of supervisor Date of plan creation, Signature 

  

 

Name of employee Date of completion, Signature 
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Příloha č. 5: Hodnotící formulář semináře 

                                                                                                                                                      osobní 

důvěrné 

 

Hodnocení semináře 

Seminář  Číslo semináře       

Termín semináře  

Lektor  
 

Žádáme Vás o názor Jméno       Funkce       
 

Stupnice od 5 velmi dobré – po 1 nedostatečné 5 4 3 2 1 

Hodnocení organizace 

1. Odpovídala organizace Vašim představám (učebna, vybavení....)?      
 

Hodnocení lektora 

2. Je lektor vhodný pro provedení semináře?      
 

Hodnocení obsahu kurzu 

3. Jak srozumitelný a jasně strukturovaný byl obsah semináře a jeho podání 
lektorem? 

     

 

4. Jak hodnotíte souvislost obsahu semináře s praxí?      
 

5. Naplnil seminář Vaše očekávání?      
 

6. Pokryly podklady (pokud jste nějaké obdrželi) učební látku semináře?      
 

Použitelnost obsahu semináře 

7. Jak hodnotíte použitelnost obsahu semináře v provozní praxi?      
 

Celkové hodnocení 

8. Jak hodnotíte celkově seminář?      
 

Prohloubení vědomostí 

9. Mělo by smysl další prohloubení vědomostí?  ano  ne 

 

Jak bychom mohli tento seminář vylepšit? 
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