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1 Úvod 

 

Vzdělávání tvoří dnes již nedílnou součást úspěšných organizací. Některé zdroje tvrdí, 

že právě oblast vzdělávání a rozvoje může odlišit úspěšné firmy od těch méně úspěšných. 

Některé organizace stále nerady investují do svých zaměstnanců, protože na začátku každého 

pokroku, je nutno vynaložit úsilí, ať už z hlediska času, financí, či energie. Výsledný efekt je 

ve většině případů viditelný až po delší době. Pokud se však organizace snaží o stále větší 

posun vpřed, měly by této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. 

 

Lidský faktor však pro organizaci představuje jeden z hlavních zdrojů její konkurenční 

výhody. Uvědomují si to také pracovníci, kteří mnohdy sami přicházejí se svými požadavky 

na vzdělávání a rozvoj. Jsou si totiž moc dobře vědomi toho, že jakákoli forma rozvoje 

znamená přínos nejen pro organizaci, ale také pro ně samotné. Uplatnit se na trhu práce dnes 

není vůbec jednoduché a pracovníci si musí být jisti, že dělají vše pro to, aby představovali 

dlouhodobý přínos pro organizaci, a zároveň, aby pracovali na svém osobnostním rozvoji. 

Musí být připraveni i na možnost, že by svou stávající pracovní pozici museli opustit a byli by 

nuceni hledat novou pracovní pozici, budou toho moci mnoho nabídnout.  

 

Úvod této práce bude věnován seznámení se základními termíny a oblastmi obecného 

vzdělávání a rozvoje. Bude potřeba definovat nejrůznější postupy, metody a jiné termíny, 

které jsou spojeny s rozvojem a vzděláváním a která budou tvořit teoretický základ pro další 

fáze práce.  

Diplomová práce vznikne na základě spolupráce se společností ABB s.r.o. V úvodu 

navazující části bude tato společnost, jež se řadí mezi světově známé firmy, zabývající se 

poskytováním technologií pro energetiku a automatizaci představena a následně budou 

vymezeny základní oblasti, jimiž se společnost ABB zabývá včetně historie společnosti a její 

vize a poslání. 

 

 Cílem práce je analýza systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti ABB. Dílčím 

cílem práce je popis a analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje ve společnosti ABB a 

návrh opatření vedoucích k zefektivnění tohoto systému. K dispozici budou každoroční 

hodnotící vnitropodnikové materiály vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, které se pravidelně 
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provádějí s cílem získat zpětnou vazbu nejen pro společnost, ale také pro organizaci, která 

vzdělávání a rozvoj ve společnosti ABB realizuje. Tyto hodnotící materiály vznikají jako 

výsledek pravidelných hodnotících pohovorů, které probíhají ve společnosti ABB na základě 

ústních hodnocení jednak uplynulého období a jednak rozvojových plánů pro následující 

období jednotlivých pracovníků. Tyto pohovory jsou transformovány do elektronických 

formulářů, sloužících jako výchozí materiály pro plán rozvoje a vzdělávání.  

 

Na základě poskytnutí těchto materiálů společností ABB bude možno zpracovat dílčí 

cíl práce a na základě požadavků jednotlivých zaměstnanců navrhnout případné změny 

v současném systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Dále budou zpracovány návrhy 

konkrétních vzdělávacích kurzů v rámci tří klíčových pozic. Návrhy na vzdělávání v rámci 

těchto pozic budou definovány jak v rámci hodnotících rozhovorů, tak z pohledu řídících 

pracovníků. V návrhové části pak budou z těchto kurzů vybrány, ty které by pro společnost 

ABB byly nejlukrativnější. Následně bude nastíněno, jakým způsobem lze získat podporu 

financování firemních vzdělávacích programů z projektů Evropské unie. V návrhové části 

bude také přiblíženo, jakým způsobem by se daly vylepšit elektronické formuláře, do kterých 

jsou vyplňovány údaje při každoročních hodnotících pohovorech. 

 

 K dispozici budou také poznatky a zkušenosti podnikových zaměstnanců, manažerů 

vzdělávání a řada podnikových materiálů. Výsledky této diplomové práce bude mít společnost 

ABB k dispozici pro možnou budoucí realizaci změn a návrhů v systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. 
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2 Teoretické pojetí rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

 

Organizace, společnost, firma, všechna tato označení jsou v dnešní době využívána 

pro definování určitého okruhu subjektů, jejichž hlavním cílem je vytváření určitých hodnot. 

Ať už to jsou finanční hodnoty, hmotné hodnoty, či naopak ty nehmotné. Každá taková 

organizace je vnitřně rozdělena na jednotlivé útvary, které jsou zaměřeny na jednotlivé 

soubory činností. Útvar, který se zaměřuje, na zaměstnance, je označován jako útvar 

personální. Úkolem toho útvaru je organizovat činnosti jako např. plánování, získávání, 

výběr, adaptace, odměňování, a také vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.   

2.1 Vývoj personální práce 

 

Personální práce se v prvé řadě odvíjí od schopností a aktivit personálních pracovníků, 

kteří mají na starost lidské zdroje organizace. Pracovníci personálního útvaru představují 

zprostředkovatele mezi pracovníky, kteří budou vzděláváni, a mezi lektory, kteří se na 

vzdělávání zaměřují. Jsou to právě personalisté, kteří umožňují a organizují většinu 

vzdělávacích programů v organizacích. Prvotní podnět na návrhy vzdělávání jsou sice možná 

u vedoucích pracovníků, ti ovšem předávají tyto informace personalistům, jejichž úkolem je 

jejich zorganizování.  [14] 

 

Pojetí personálních činností prošlo během 20. století nemalým vývojem, který je 

charakteristický několika stupni: 

 

1. personální administrativa, 

2. personální řízení, 

3. řízení lidských zdrojů, 

4. řízení intelektuálního kapitálu. 

 

Ad 1. Personální administrativa se zaměřovala na správu personální agendy a 

zajištění určité úrovně výkonu personálních činností. Hlavní funkcí tohoto pojetí byla 

především funkce evidenční a statistická, včetně zajišťování pracovněprávní legislativy. Role 

mezi manažery a personalisty byly klasifikovány následovně: manažeři, rozhodují o tom koho 
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najmout a koho propustit, naopak personalisté mají za úkol zajistit administrativní stránku 

těchto procesů. [4] 

Ad 2. Personální řízení uznávalo aktivní roli personálních činností. Personalisté zde 

byli na tyto činnosti úzce zaměřeni. Řešily se především různé typy zaměstnaneckých 

problémů, efektivní využití pracovní síly a také dodržování pracovněprávní legislativy. Tento 

stupeň vývoje personálních činností se dává do souvislosti s přijetím Charty lidských práv, 

protože právě toto přijetí se významně podílelo na jeho prosazování v zaměstnaneckých 

vztazích. [4] 

Ad 3. Řízení lidských zdrojů je charakteristické pro období 80. let 20. století. 

V tomto období došlo k velkým změnám v chování, přístupech, myšlení především na 

manažerských pozicích. Krize v 70. letech zapříčinila, ekonomický útlum a firmy se ocitaly 

v nepříjemných situacích, které je někdy doslova nutily bojovat o záchranu své existence. 

Tato situace vedla k faktu, že bylo třeba vyhledávat nové cesty k zvyšování efektivity. 

Docházelo k postupnému zvyšování interakce mezi manažery a personálními útvary, které se 

ukázalo jako nezbytné pro požadovaný vývoj. [4] 

Ad 4. Řízení intelektuálního kapitálu je charakteristické zejména pro globální 

organizace, které hledají cesty jak, měřit, řídit a využívat intelektuální kapitál. Právě jeho 

obtížná měřitelnost a definovatelnost je hlavním problémem této oblasti. Vlastníkem takového 

intelektuálního kapitálu je člověk se svými znalostmi a dovednostmi. Jeden z problémů může 

představovat fakt, že člověk není vždy ochotný využívat své schopnosti právě tak, jak by to 

nejvíce ocenila organizace. Tato úroveň využití se též velmi složitě měří, a proto není 

organizace schopna určit, zda je tento kapitál využíván naplno. [4] 

 

2.2 Řízení lidských zdrojů a moderní útvary ŘLZ 

 

Tento pojem vychází z anglického a velmi používaného výrazu „Human Resources 

Management“, jež je dnes velmi rozšířený a běžně používaný. 

 

Dle Koubka je úkolem řízení lidských zdrojů „Sloužit tomu, aby byla organizace výkonná a 

aby se její výkon neustále zlepšoval“.[8, s. 16] 
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Armstrong definoval řízení lidských zdrojů jako: „strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí“. V této práci je vycházeno 

z této definice. [1, s. 27] 

Personální útvary jsou ve firmách vytvářeny, aby obstarávaly specifické personální 

procesy. Od 80. a 90. let došlo k přejmenování většiny těchto útvarů na „útvary lidských 

zdrojů“. Jedním z faktorů, který se podílel na rozhodnutí změnit názvosloví, je ten, že 

organizace chtěla poukázat na to, že se opírá o zásady, které vycházejí z koncepce řízení 

lidských zdrojů. [4] 

 

Moderní útvary řízení lidských zdrojů 

 

Působení dnešních organizací je natolik různorodé a rozmanité, že k tomu, aby 

fungovaly efektivně a posouvaly se stále kupředu, potřebují víc, než jen běžné personální 

programy, které byly dostačující v minulosti. Vlivem moderních technologií a neustálým 

vývojem, je vyvíjen tlak i na znalosti a aplikaci stále nových forem odměňování, vzdělávacích 

a rozvojových programů a stále nových strategií v oblasti lidských zdrojů. Útvary lidských 

zdrojů proto procházejí řadou transformací. 

Jde zde především o snahu a zaměření se na individuální potřeby zaměstnanců. 

Využívání nových moderních technologií má umožnit vytvořit takové personální programy, 

které budou umožňovat rychlejší a efektivnější formu využití. Tato efektivita má být zajištěna 

především vytvořením samoobslužných systémů, a to i za předpokladu nižších nákladů. [10] 

 

Tabulka č. 1.: Nové technologie transformují řízení lidských zdrojů 

Nové technologie transformují řízení lidských zdrojů 

Od K 

Lokální Globální 

Administrativy Samoobslužným systémům 

Vnitropodnikových služeb Outsourcingu 

Transakcí - pouhého 

vykonávání činností 

Tvorbě informací - strategické 

úloze 

Nediferenciovaného 

podnikového plánování 

Individualizovanému plánování 

jak pro zaměstnance, tak 

manažery 
Zdroj: WALKER, J. Alfred a kol. Moderní personální management: Nejnovější trendy a technologie. 1. 

Vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 253 s. ISBN 80-247-0049-8, str. 17. 
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2.3 Přínos lidského potenciálu 

 

 Lidský potenciál, to je jedna z hlavních složek, které organizaci poskytují její 

zaměstnanci. Jsou to právě jejich znalosti, zkušenosti, dovednosti a ochota podílet se na cílech 

a záměrech organizace, které umožňují organizaci zvyšování úrovně pracovního výkonu. 

Nabízí se otázka, jak zajistit, aby byl tento potenciál vždy využíván v co největší možné míře. 

Jedná se především o dostatečnou motivaci zaměstnanců, podporu týmové spolupráce, 

delegování pravomocí na zaměstnance a v neposlední řadě také upřednostňování 

participativního řízení. [2] 

 

Dle Hollenbecka existuje rozdíl mezi přínosem potenciálu pracovníků, kteří jsou ve 

firmě určitým způsobem zainteresováni, a mezi pracovníky, kteří mají tu nejlepší kvalifikaci 

pro danou pracovní pozici. Dle výzkumu, který byl prováděn v americké společnosti Hay 

Group, v roce 2009, byly zjištěny zásadní rozdíly ve výkonech u obou typů pracovníků. 

Vyobrazení rozdílů je naznačeno v následujícím obrázku. [6] 

 

Obrázek č. 1: Přínos lidského potenciálu 

a) Vliv rozdílů na růst výnosů 

 

  

    2,5 násobně větší nárůst   4,5 násobně větší nárůst 

b) Oblast spokojenosti zákazníků 

 

      

   Vyšší spokojenost o 22%   Vyšší spokojenost o 54% 

 

Málo interesovaní pracovníci 

Velmi interesovaní pracovníci 

Vysoce interesovaní a kvalifikovaní pracovníci 

Zdroj: HOLLENBECK, Joe. Wright, G. Fundamentals of Human Resource Management. 4. vyd. New York: 

McGraw-Hill/Irwin, 2011. 552 s. ISBN 978-0-07-353046-8, str. 5. 
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Pokud zobecníme zjištěné poznatky, je třeba si uvědomit, že lidský potenciál 

v organizaci můžeme daleko efektivněji využít, pokud naši pracovníci budou nejen 

kvalifikovaní a zkušení, ale budou také zainteresovaní a budou se sami chtít podílet na rozvoji 

společnosti. [6] 

 

2.4 Definování učení, vzdělávání a rozvoje 

 

Učení, vzdělávání a rozvoj tvoří zásadní oblast ve vývoji jednotlivých zaměstnanců, ale 

také společnosti jako celku. V prvé řadě je třeba rozlišovat učení dětí a učení dospělých, zde 

jsou podstatné rozdíly.  Co se vzdělávání dospělých týče, jsou to právě oni, kteří nesou 

zodpovědnost za výsledky svého učení. V učení dospělého jsou důležité zkušenosti, 

dovednosti, které dospělý jedinec již získal. Jedná se tedy jednak o prohlubování těchto již 

získaných dovedností a zkušeností, jednak o získávání zcela nových poznatků a praktik.  

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců by měly brát v potaz nejen přínos pro organizaci, ale také 

zaměstnance jako osobnost s jeho potřebami a cíli. Jedině tak je možno dosáhnout úspěchu 

v rámci vzdělávání a rozvoje organizace. [2] 

 

1. Učení 

 

Dvořáková tvrdí, že „Vzdělávání mnozí považují za aktivitu, která vede k učení. Učení 

přitom chápou jako přidávání nových znalostí, popř. zlepšování dovedností, už méně si ho 

spojují se zdokonalováním schopností, vylepšování způsobilostí a sdílení zkušeností.“.      

[4, s. 284] 

Učení je v této diplomové práci definováno dle Plamínka jako „zásadní evoluční 

vynález, který usnadňuje adaptaci na měnící se životní podmínky organismů. V tom je jeho 

účel a smysl“. [10, s. 25] 

 

Naše pracovní výkony ovlivňuje jednak genetika, tedy zděděné základní biologické 

vzorce chování.  Tento základ, který je nám dán, se dá rozšířit právě učením. Díky učení jsme 

schopni vybírat z většího spektra vzorců chování, a lépe tak reagovat na situace, kterým 

čelíme. Čím víc se učíme, tím lépe jsme schopni tyto situace zvládat. [10] 
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Celkový proces učení ovlivňuje několik základních faktorů, dle Armstronga to jsou 

např. motivace či účelovost, protože učení jde lidem nejlépe, pokud vidí nějaký cíl svého 

snažení, který má pro ně určitou hodnotu. Dalším faktorem je významnost z hlediska 

osobního zájmu a volby- pokud je něco pro člověka důležité, tedy významné, jeho motivace 

k učení bude růst. Velmi důležitým faktorem je tzv. učení se prací. Něco se naučit, to je jedna 

věc, ale provádět tyto úkony v praxi je věc jiná. [1] 

 

Praxe většinu navazuje na teorii, proto je dobré naučit se potřebnou teorii a završit to 

tréninkem v praxi. Podstatný faktor v procesu učení je právo dělat chyby v bezpečném 

prostředí. Když se něco učíme, vždy je zde riziko, že to hned napoprvé nevyjde. V procesu 

učení je třeba počítat s chybovostí a je na organizaci, aby zajistila takové podmínky, které 

pracovníkům umožní učit se v bezpečném prostředí. Za bezpečné prostředí se považuje 

takové, ve kterém je povoleno chybovat a ze svých chyb se učit. [10] 

 

V neposlední řadě je to pak zpětná vazba. Bez ní, by pracovníci těžko zjišťovali, jaké 

dělají pokroky a kam by naopak měli obrátit svou pozornost. Proto je zpětná vazba důležitým 

prostředkem, k posunu vpřed. [10] 

 

Kolbův cyklus učení 

 

Americký psycholog D. A. Kolb v roce 1976 znázornil efektivitu učení do cyklu, který 

se skládá ze čtyř fází. Dle D. A. Kolba může být učební proces úspěšný jen tehdy, projde-li 

všemi fázemi. První fází tohoto cyklu je určitá konkrétní zkušenosti, či zážitek, který je pro 

jedince cizí, to znamená, že nemůže uplatnit žádnou ze svých dříve získaných zkušeností. 

Nutí tedy jedince, aby zmapoval situaci a vytvořil si určitý pohled na věc. [7] 

 

Poté vytváří své vlastní varianty, jak být v této situaci úspěšný. Tyto varianty je třeba 

aplikovat a zjistit, zda byly úspěšné, či nikoliv. V momentě, kdy narazí na úspěšnou variantu, 

stává se pro něj tato zkušenost pro tuto situaci výchozí. V budoucnu ji může u podobných 

situací uplatňovat. [7] 
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Obrázek č. 2: Kolbův cyklus učení 

Konkrétní zkušenost,  

zážitek 

 

 

Testování,  Kolbův cyklus učení     Pozorování  

Experimentování         a reflexe   

 a přenos 

 

 Abstrakce a generalizace 

HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada      Zdroj: 

Publishing,2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 47. 

 

2. Vzdělávání 

 

Dle Mužíka je vzdělávání definováno jako: „institucionální činnost zaměřená na 

získávání informací, dovedností, návyků či odborných kompetencí.“ [9, s. 23] 

 

Vzdělávání dospělých je dle Bartáka definováno jako: „plánovitá činnost, která má 

jedinci nebo skupině vzdělávaných pomoci dosáhnout požadované způsobilosti.“ V této práci 

se vychází právě z této definice. [2, s. 11] 

 

Je činnost, která je plánovaná a má zaměstnanci pomoci dosáhnout způsobilosti, která 

je po něm vyžadována. Má mu pomoct naučit se dělat věci správným způsobem a využívat 

všech znalostí a dovedností, které během tohoto vzdělávacího programu získal. 

  

Cílem vzdělávání v organizaci je zejména: 

 Zvyšování pracovního výkonu v organizaci 

 Rozvoj potenciálu pracovníků 

 Příprava na zvládání změn 

 Prohlubován odborných dovedností  

 

Rozlišujeme dva základní typy vzdělávání – formální vzdělávání a neformální 

vzdělávání. 
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Formální vzdělávání je takové, které probíhá formou předávání informací. Pro tento typ 

vzdělávání se může organizace rozhodnout například, když začne vyrábět nový druh výrobku 

a je nutné, aby byli zaměstnanci seznámeni s postupem, jakým bude tento produkt 

prezentován či prodáván. [11] 

 

Tabulka č. 2: Formální vzdělávání pracovníků – pozitiva a negativa 

Pozitiva Negativa 

Konzistentnost: všem předává stejné nebo velmi 

podobné vědomosti. 

Užitečnost: vysvětluje nové přístupy, předává 

informace o nových politikách a postupech. 

Informativnost: představuje velmi vhodný 

způsob jak zabezpečit, aby se potřebné informace 

předaly dál. 

Okamžitost: je příležitostí pro pokládání otázek, 

konfrontace, vysvětlování a diskuze. 

Pohodlnost: používá stejnou formu učení se, 

jakou si účastníci pamatují ze školy. 

Kompatibilita: zabezpečuje, aby byly předány 

znalosti v souladu s požadavky státních resp. 

podnikových zařízení. 

Jednosměrnost: má sklon k jednosměrné 

komunikaci shora dolů. 

Paternalismus: účastníci se stávají studenty 

odpovědnými za vstřebávání nových informací. 

Jednotvárnost: předává pouze informace a jen 

velmi zřídka používá jiné techniky učení se. 

Individualismus: i při skupinových diskuzích je 

kladen důraz na to, aby se nový materiál naučil 

každý sám. 

Intelektuálnost: většinou staví pouze na 

předchozích vědomostech. 

Uniformita: předpokládá, že všichni účastníci 

jsou na stejné výchozí úrovni a mají stejné 

potřeby a způsob učení se. 

Zdroj: WALKER, J. Alfred a kol. Moderní personální management: Nejnovější trendy a technologie. 1. Vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2003. 253 s. ISBN 80-247-0049-8, str. 94. 

 

Neformální vzdělávání se dle Walkera rozčleňuje do čtyř skupin: 

1. Pragmatické vzdělávání – znalosti nebo dovednosti, které jsou nutné pro výkon práce. 

2. Intrapersonální učení se – dovednosti, které jednotlivec potřebuje k tomu, aby se mohl 

pohybovat po pracovišti, řešit problémy a přizpůsobovat se změnám. 

3. Interpersonální vzdělávání – spolupráce a navazování kontaktů s jednotlivci a 

skupinami. 

4. Učení se podnikové kultuře – pochopení podnikových norem a očekávání týkajících se 

chování.          [11, s. 98] 
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Velmi efektivní způsob neformálního vzdělávání je forma, která vychází z týmového 

učení se ze zkušeností. Jde o skupiny jednotlivců, pracujících na společných úkolech. Jak už 

napovídá název, jedná se neformální druh vzdělávání a podle toho také probíhají. Schůzky 

jsou neformální a uskutečňují se nahodile, členové mohou být spolupracovníci, nebo se 

naopak nemusí znát vůbec. 

Princip takového týmového učení spočívá v tom, že ve vhodných podmínkách, kde je 

pracovníkům poskytnut určitý prostor a čas, mohou probírat a řešit různé pracovní problémy. 

Vzniká diskuze, během které se přichází na nová stanoviska a úhly pohledu na situaci. To 

dává stále nové podněty k optimálnímu řešení takových problémů. Tím, že se tyto problémy 

řeší kolektivně, se mezi sebou sami pracovníci učí navzájem na základě sdílení svých 

zkušeností, názorů, poznatků. [11] 

 

3. Rozvoj 

Představuje soubor aktivit, které se zaměřují na dosažení vyššího potenciálu 

zaměstnance během rozvojového programu. Jedná se o proces, který by měl být stanoven 

celoživotně a měl by zahrnovat neustálé vzdělávání a růst. [2] 

 

Otázku, kterou si organizace často v prvé řadě pokládají, je, zdali si mohou dovolit 

investovat do rozvoje svých zaměstnanců. Namístě by však bylo ptát se:, mohou si organizace 

dovolit neinvestovat do rozvoje dovedností svých zaměstnanců? K odpovědi na tuto otázku, 

musí vzít firmy v potaz, kolik finančních prostředků by získaly, kdyby neinvestovaly a 

naopak o jaké výhody by přišly, kdyby neinvestovaly. Mezi přínosy investic do rozvoje svých 

zaměstnanců se řadí především: 

 

 zvyšování produktivity, 

 větší spokojenost zákazníků, 

 snižování počtu chyb, zmetků a ztrát, 

 větší odpovědnost a samostatnost zaměstnanců, 

 schopnost rozšiřování a profesního růstu na trhu výrobků a služeb. [12] 

 

Jedním z výše uvedených přínosů bylo zvyšování produktivity. Rozeznáváme několik 

základních způsobů jak tuto produktivitu navyšovat. První, která napadne asi všechny je, 

odměňování. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů jak mít pod kontrolou výkonnost 
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pracovníků. Dalším je hodnocení, ať už slovní, či jiné, které sice nemusí být pro pracovníky 

na první pohled tak efektivní, ale jeho pravidelná aplikace je neméně důležitá. 

Poněkud dlouhodobější a náročnější může být podpora výkonnosti rozvojem 

zaměstnanců. Samotní pracovníci mnohdy vliv rozvoje nemusí sami na sobě nijak zvlášť 

rozpoznat. Ovšem postupný a dlouhodobý rozvoj pracovníků, může ve svém důsledku, 

posunout firmu na zcela jinou úroveň. Rozvoj zaměstnanců v organizaci tedy jednoznačně 

představuje strategický záměr jednak manažerů, ale i všech odpovědných pracovníků. [7] 

 

Obrázek č. 3.: Triáda řízení výkonnosti 

        Hodnocení  

 

       

            

   

Odměňování                      Rozvoj 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 14. 

 

Výše uvedené formy samozřejmě nejsou jediné, které se můžou aktivně podílet na 

zvyšování výkonnosti, ale jedná se o určité pilíře, které by měly být v organizaci ukotveny. 

Podstatou, je nalezení rovnováhy mezi nimi. Všechny tři pilíře jsou vzájemně propojeny. 

Např. hodnocení je těsně propojeno s rozvojem. V procesu hodnocení zjišťujeme případné 

nedostatky, které je pak třeba doladit v rámci rozvoje. [7] 

 

To, jakým způsobem bude organizace úspěšná v nalezení rovnováhy mezi pilíři, závisí 

ve velké míře na tom, jaká je organizace samotná. To znamená, klima, které v organizaci 

panuje, jaká je organizační struktura a v neposlední řadě také kultura organizace jako celku.

            [7] 

2.5 Vztah rozvoje pracovníků a organizační kultury 

 

Kultura je dle Hroníka definována jako: „soubor sdílených a mnohdy 

neuvědomovaných očekávání, která mají pochopitelně vliv na pojímání rozvoje a vzdělávání 

v organizaci“. [7, s. 16] 
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Existuje celá řada typologií, jejichž cílem je definovat vztahy mezi rozvojem a 

organizační kulturou.  

Hroník uvádí jako příklad typologii T. B. Deala a A. A. Kennedyho. Výchozím bodem 

této typologie, je fakt, že to, jakým způsobem je utvářeno vnitřní prostřední organizace, je 

významným způsobem ovlivněno okolním neboli vnějším prostředím. [7] 

 

Obrázek č. 4: Typologie firemní kultury dle vnějších externalit 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8, str. 16. 

 

První faktor, který má vliv na organizaci, respektive její vnitřní uspořádání, je 

rizikovost podnikání a míra konkurence. Co se konkurence týče, pokud je velká, je to dáno 

především tím, že existuje mnoho firem s podobným předmětem podnikání, které jsou 

schopny konkurenčního boje. V tomto případě hovoříme o kultuře „ostrých hochů“, pokud je 

rychlost zpětné vazby trhu velká, a o kultuře „jízdy na jistotu“, pokud je rychlost zpětné vazby 

malá.  Pokud by naopak naše konkurence byla malá, což se vyznačuje naopak malým 

množstvím konkurentů v oboru, jednalo by se o kulturu „přátelských experimentů“ při velké 

rychlosti zpětné vazby trhu a o kultuře „mašliček“ při nízké rychlosti zpětné vazby trhu. [7] 

 

Kultura „ostrých hochů“ 

Někdy je označována jako kultura všeho nebo ničeho. V této kultuře se klade důraz na 

dosahování výborných výkonů a jedinci jsou posuzování individuálně. Každý pracovník má 

právo chybovat, ale jedině za předpokladu, že je chyba včas odhalena a napravena, jinak jsou 

chyby nepřípustné. Pokud má pracovník potenciál, může to vést k velmi rychlému kariérnímu 

růstu. V rozvoji je strategie zaměřována na diferenciaci. [7] 

 

 

 

Míra rizikovosti předmětu podnikání, míra 

konkurence 

velká Malá 

Rychlost zpětné 

vazby trhu 
velká  

kultura "ostrých 

hochů" 

kultura 

"přátelských 

experimentů" 

malá 

kultura "jízdy na 

jistotu" 
kultura "mašliček" 



 

 

 

20 

 

 

Kultura „přátelských experimentů“ 

V této kultuře jde především o vzájemnou spolupráci. Záměrem je, aby vždy skupina 

nakonec přišla na co nejefektivnější způsob řešení, každá myšlenka se počítá. Práce je 

založena na vzájemném sdílení nápadů, zkušeností a postřehů. V oblasti rozvoje jde vždy o 

učení celé organizace, strategie diferenciace je vyvážená. [7] 

 

Kultura „jízdy na jistotu“  

 V této kultuře je nejpodstatnější snižovat chybovost na tu nejnižší možnou úroveň, 

respektive nedopouštět se chyby vůbec je pro organizaci nejlepší variantou. Činnosti 

v organizaci probíhají pozvolna, aby se zabránilo chybovosti. V rozvoji a vzdělávání se 

uplatňuje snaha jak o individuální rozvoj, tak i organizační. [7] 

 

Kultura „mašliček“ 

  Tato kultura se typicky vyskytuje například u státních organizací nebo obecně u 

takových, kde je úroveň konkurence velmi malá. V této kultuře se upřednostňuje pečlivá 

práce, s důrazem na to, aby byly prováděny správné věci, správným způsobem. V rozvoji se 

uplatňují programy, které jsou certifikované. [7] 

 

2.6 Význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 

Organizace, jež mají za cíl posouvat se neustále kupředu, se musí zabývat 

systematickým prohlubováním kvalifikace svých zaměstnanců. Jsou to právě manažeři, kteří 

mají většinou přehled o vzdělávacích a rozvojových potřebách zaměstnanců a také znají 

nároky práce, kterou vykonávají. Na základě těchto informací mohou definovat potřeby 

vzdělávání a rozvoje na místech, kde působí. [11] 

 

Nejdůležitější důvody pro neustálé vzdělávání a rozvoj: 

 Neustálý rozvoj moderních technologií 

 Proměnlivost požadavků zákazníků, trhu zboží a služeb 

 Vyšší proměnlivost podnikatelského prostředí  

 Tlak na snižování nákladů a lepší využití technologií a zařízení 

 Zvyšují se nároky na kvalitu produktů 
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 Budování dobré pověsti na základě aktivit v oblasti vzdělávání a rozvoje  [8]  

2.7 Formování pracovních schopností pracovníka organizace 

 

Obecně můžeme říct, že se jedná o činnost, která vychází z pracovní náplně 

pracovníka, nebo celkově se společnosti, ve které působí. Systém formování pracovních 

schopností pracovníka se dělí na tři části: 

Všeobecné vzdělávání – zde dochází k rozvoji sociální stránky jedince a základních 

znalostí a dovedností. Na této oblasti vzdělávání se nepodílí organizace, nýbrž je v režii státu.   

               [5] 

Odborné vzdělávání – tato oblast zahrnuje několik oblastí od základní přípravy na 

povolání, kde se organizace již může aktivně angažovat, např. praxe budoucích učňů 

v organizaci. Dále pak také orientace, která má pomoct novým pracovníkům, aby se co 

možná nejrychleji zorientovali v pracovním prostředí, ve kterém budou působit.   

Doškolování nebo též zvyšování kvalifikace je další činností, která spadá do oblasti 

odborného vzdělávání. Je to vlastně navázání na dosažené odborné vzdělání, které už 

pracovník v daném oboru má. Toto vzdělávání je většinou reakce na změnu nebo vývoj 

v technologiích či pracovních podmínkách, které musí pracovník efektivně zvládnout. Právě 

doškolování se významným způsobem podílí na zvyšování výkonu pracovníků.  

Rekvalifikace je buď spojena s celkovou změnou pracovního místa, to znamená, že 

pracovník je školen na zcela nový druh práce - v tomto případě se jedná o plnou rekvalifikaci. 

Druhý případ se týká situace, kdy je pracovník školen jen částečně, což znamená, že jisté 

znalosti může aplikovat ze své předchozí pracovní pozice - tento typ rekvalifikace je 

označován jako částečný. [5] 

 

Třetí oblastí formování pracovníků je oblast rozvoje. Podstatou této oblasti, je získání 

co možná nejširšího rozpětí znalostí a dovedností. Tyto nabyté znalosti a dovednosti pak 

může pracovník použít k řešení složitějších a komplexnějších problémů, které většinou 

překračují rámec pracovní náplně jedince. Jedná se tedy spíš o celkový vývoj jedince, který se 

neváže jen na organizaci, ale na jeho celkové uplatnění na trhu práce.[5] 
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2.8 Rozvoj a vzdělávání manažerů 

 

Jak tvrdí Folwarczná „Termín manažer se začal používat především v anglosaských 

zemích k označování všech osob zodpovídajících za chod organizace nebo služby, ať se jedná 

o podnikání, veřejnou správu, nebo o společenské či neziskové organizace“. [5, s. 14] 

 

Dle Bartáka „Má manažer klíčovou úlohu z hlediska tvorby a strategie vzdělávání 

v organizaci s využitím nástrojů firemní ideologie“. Z této definice se vychází v této 

diplomové práci. [2, s. 26] 

 

Manažer je tedy osoba, která má na starosti organizaci ve smyslu její správy a řízení, 

ale ve většině případů není její vlastníkem. V minulosti bylo běžné, aby manažer byl zároveň 

vlastníkem, ovšem soudobý vývoj, se daleko víc upíná k rozlišení těchto osob. 

Pro manažery byl a částečně ještě stále je, typický autoritativní styl řízení. Projevuje se 

přísným dozorem a nátlakem na pracovníky. Na druhou stranu pokud je vše splněno tak jak 

má, jsou pracovníci patřičným způsobem odměněni. Z hlediska dlouhodobého přínosu pro 

organizace se však tento styl ukázal jako neefektivní. I přes tento fakt, je v dnešní době stále 

využíván.[5] 

 

Jeden z hlavních cílů vzdělávání manažeru, je jejich všeobecné uvědomění si, svých 

povinností vůči organizaci a také svých kompetencí, které budou při své práci využívat. Musí 

mít jasnou představu o tom, jakou má organizace vizi a kam se svými aktivitami směřuje. 

Podle toho pak můžou manažeři nasměrovat své podřízené.  Dalším z cílů rozvoje a 

vzdělávání manažerů je např. skutečnost, že ne všichni manažeři jsou na stejné úrovni, a právě 

v rámci rozvoje, lze rozeznat takové manažery, kteří mají větší předpoklady k tomu, aby 

úspěšně vedli pracovníky dané organizace.  

 

Každý manažer, bude uplatňovat jiné formy vedení a jiné postupy, které budou 

vycházet z jeho vlastních zkušeností a dovedností. Existují však určité kvality, které by měl 

mít každý úspěšný manažer.[14] 

 

V prvé řadě by měl jít svým pracovníkům příkladem. Pokud nastane situace, kdy se 

dopustí chyby, měl by ji být schopný uznat a přijmout. 
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Jeho způsob komunikace s pracovníky by měl být na vysoké propracované úrovni. 

Správný manažer nejen říká to, co mají ostatní dělat, ale je zde od toho, aby vyslechl své 

pracovníky a v případě nutnosti poradil ve složitých situacích. 

Manažer by měl být také schopný vytvořit se svými pracovníky odpovídající 

mezilidské vztahy a vazby, které by vedly k příjemnějšímu prostředí na pracovišti.  

Mezi jeho další kvality, by měla patřit schopnost vytvoření silného pracovního týmu, 

který bude schopen co možná nejlepší kooperace na společných projektech a úkolech. 

Samozřejmostí by také měla být schopnost neustálé motivace pracovníků a zajišťování 

progresivního pracovního prostředí. 

V neposlední řadě se také musí podílet na rozvoji individuálních dovedností a znalostí 

jednotlivých pracovníků. [14] 

 

Vzdělávání manažerů, z anglického „Management Education“, je tady především od 

toho, aby zajistilo dosažení potřebné úrovně znalostí a dovedností, které budou posléze 

uplatňovány v praxi. Manažerské vzdělávání bývá ve většině případů součástí 

celopodnikového vzdělávání zaměstnanců.[5] 

 

Při plánu vzdělávání manažerů si musíme položit několik otázek: 

Čeho chceme vzděláváním dosáhnout? (CO?) 

Koho se vzdělávání týká? (KDO?) 

Jaká metodologie je pro vzdělávání manažerů nejvhodnější? (JAK?) 

Kdo se bude na vzdělávání podílet? (KÝM?) 

V jakém časovém období se vzdělávací program uskuteční? (KDY?) 

Na jakém místě se vzdělávací program uskuteční? (KDE?) 

Kolik finančních prostředků, bude třeba na vzdělávání vynaložit? (KOLIK?) [5] 

2.8.1 Situace rozvoje manažerů v ČR 

  

Na základě výzkumu mezi českými manažery bylo vytvořeno několik obecných 

závěrů. V prvé řadě každý manažer, který chce být úspěšný, by měl přijímat jakoukoli formu 

vzdělávání, kterou mu zaměstnavatel nabídne, s otevřenou náručí. I přesto se pojetí rozvoje a 

podnikání lišilo, zejména pokud jsme brali v potaz rozdělení dle pohlaví. Ženy vidí 

vzdělávání a rozvoj jako přínosný nejen, pro možnost prohlubování svých dovedností a 
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zkušeností, ale i pro zlepšení celkového pracovního prostředí. Muži vnímají rozvoj spíše jako 

motivační faktor, a to zejména z hlediska peněžního. 

 Jako metody, které jsou nejvíce účinné, se dle prováděného výzkumu ukázaly být dle 

manažerů především nejrůznějších typů workshopů, programy se zaměřením na 

interpersonální dovednosti pracovníků a učení se přímo v praxi. Naopak metody, které nebyly 

přijaty vůbec kladně, byly formy samostudia, či mentoringu. 

  Další fakt, který vyplývá z výzkumu, se váže na to, jak byli vlastně manažeři 

informováni o zařazení vzdělávání v organizacích. Necelých 70 % z celkového počtu 

manažerů se domnívalo, že vzdělávání a rozvoj představují určitou formu odměny – benefitu. 

Zbylých 30 % manažerů se spíše domnívalo, že oblast vzdělávání a rozvoje by se měla stát 

jejich povinností, nejen z hlediska organizace, ale i z hlediska vlastního pracovního uplatnění. 

 Zkoumána byla také finanční náročnost rozvoje, která se ukázala být v českých 

organizacích u více než 30 % z nich v rozmezí od 20 000 Kč do 49 000 Kč na jednoho 

manažera za rok. [5] 

2.9 Systém vzdělávání pracovníků v organizaci 

  

 Systém vzdělávání v organizaci představuje celostní blok oblasti vzdělávání, který byl 

sestaven na základě potřeb organizace a který odpovídá požadavkům prostředí. 

 

Zajišťování vzdělávání obecně probíhá dvěma způsoby: 

a) Interně – v tomto případě jde o zapojení širokého okruhu osob. V prvé řadě 

mají vzdělávání pracovníků na starost personální útvary, které jsou pro tyto činnosti 

vytvořeny. Aktivní spolupráci na vzdělávání a rozvoji pracovníků mají také vedoucí 

pracovníci jednotlivých útvarů a také další pověření pracovníci. 

 

b) Externě – tuto formu většinou zajišťují specializované firmy, které mají v této 

oblasti bohaté zkušenosti. Tato forma má výhodu v tom, že se touto oblastí nemusí 

zabývat naši pracovníci, naopak nevýhodou mohou být další náklady, které je třeba 

vynaložit. [8]  
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V praxi se v dnešní době nejčastěji vyskytuje kombinace obou forem, která je 

charakteristická vzájemnou kooperací jedinců.  

Některé organizace upřednostňují, aby byli pracovníci řádně vzdělaní a vyškolení už 

při nástupu do zaměstnání. Jiné zase naopak preferují, když si své pracovníky můžou vyškolit 

třeba ještě i před nástupem do zaměstnání. Vyskytují se bohužel i organizace, které provádějí 

školení až v případě, kdy to vyžaduje pracovní výkon. Takovýto typ vzdělávání a rozvoje 

nemá většinou žádný systém ani časový harmonogram. [8] 

 

Obecně však můžeme říct, že pokud chce organizace v dnešní době být 

konkurenceschopná a úspěšná, musí se této oblasti věnovat pravidelně, je třeba mít vytvořen 

určitý strategický systém.           

Pokud má organizace takový systém nastaven, hovoříme o tzv. „systematickém 

vzdělávání“. Jde tedy o fáze, které se opakují v pravidelných cyklech a které mají základ 

v podnikové strategii, zaměřují se na dosažení stanovených cílů v oblasti vzdělávání. [8] 

         

Systematické vzdělávání a rozvoj má mnoho výhod. Koubek ve své knize definoval 

mnoho z nich. Například: 

 

 Je to jeden z velmi efektivních způsobů, jak využít současné pracovníky, pro některé 

z volných pracovních pozic, bez nutnosti náboru nových. 

 Jednou z výhod takového typu vzdělávání může být také skutečnost, že vynakládané 

finanční prostředky na jednotlivé takto školené pracovníky mohou být - a většinou 

jsou - na menší úrovni, než je tomu u jiných forem vzdělávání. 

 Další z výhod může být také zlepšení vztahu zaměstnance ke své práci a k organizaci. 

Tím, že mnohé typy vzdělávacích programů se nezaměřují jen na oblasti pracovních 

úkonů, ale i na celkový rozvoj znalostí, zkušeností a dovedností pracovníka, je 

prospěšnost vzdělávání nejen k dobru organizace, ale i osobnosti pracovníka. 

Obecně se dá říct, že se systematické vzdělávání podílí na celkovém zlepšování vztahů 

mezi pracovníky v organizaci.[8] 

 

Všeobecně platí, že pokud chceme, aby náš systém vzdělávání byl efektivní, měly by 

organizace pracovat na dodržení obecných doporučení. Jedním z nich je například fakt, že 
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každý proces učení vyžaduje určitou časovou prodlevu, v rámci, které se vstřebané informace 

a postupy upevňují. Pro organizaci je přínosnější, když pracovníci důkladně porozumí 

problematice a budou ji schopni do budoucna využívat k zvyšování výkonnosti, než aby se jen 

[1]mechanicky učili zbytečně velké množství obecných informací.  

  

 Pracovníci si zase musí uvědomit, že i když mají spoustu zkušeností a jejich 

kvalifikace je na dobré úrovni, vzdělávání je oblast, které by se měli věnovat celoživotně. 

Musí si vždy najít nějaký způsob, jak se správně namotivovat do procesu učení.  

 

Organizace si naopak musejí ujasnit, jaké metody budou pro rozvoj jejich pracovníků 

nejefektivnější. Metody musí být stanoveny nejlépe vedoucími pracovníky jednotlivých 

útvarů, kteří nejlépe znají pracovní postupy, výkony a pracovníky. 

V neposlední řadě by také mělo být vzdělávání pro pracovníky určitou satisfakcí. 

Mělo by jim přinášet určitý pocit uspokojení, odstraňování pracovních nedostatků, zvyšování 

jejich uplatnění. Pro každého pracovníka je však podstatné, aby mělo vzdělávání vzhledem k 

jeho osobnosti smysl, pak bude namotivován v něm pokračovat za jakýchkoliv podmínek.

[1]                

2.9.1 Vliv a trendy ve vzdělávání 

 

Mnohé metody, které jsou ve vzdělávání používány, jsou osvědčené a nemění se, i 

více než několik desítek let. Neustálý vývoj je však nezastavitelný, a tak stále vznikají nové 

trendy v oblasti rozvoje pracovníků. V posledních letech se začíná velmi prosazovat vnímání 

rozvoje a vzdělávání jako hlavního nástroje pro zvyšování efektivity v podnicích. Existují 

stále větší nároky, které mají vést k tomu, aby pracovní výsledky zaměstnanců byly stále 

[7] vyšší a vyšší. 

 

Mezi hlavní trendy, které se v posledních letech prosazují, patří dle Hroníka: 

Přechod od samostatných aktivit, tzv. „kusovek“, ve kterých se bral zřetel především 

na jednotlivé pracovníky a jejich požadované úrovně vzdělávání, k tzv. „celostnímu“ přístupu. 

Ten je charakteristický naopak pro pracovníky, kteří mají zcela přístupný jakýkoliv 

vzdělávací program, a záleží jen na nich, na který se zaměří. Tento přístup směřuje k tomu, 

aby sám pracovník vynakládal aktivitu a plánoval si účast na vzdělávacích programech. 
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Důležité je také, aby byl pracovník průběžně informován o tom, jak a jestli se posouvá 

[7]správným směrem.  

 

Dalším trendem se ukázalo být Just-in-time vzdělávání. Tento pojem, který v překladu 

znamená právě včas, je známý hlavně v logistice, ve spojitosti s dodávkami materiálu bez 

nutnosti zásobování. Stejně jako u zásobování, funguje tento princip i v dalších oblastech 

organizace. V praxi tato metoda představuje proces, při kterém organizace navrhne komplexní 

program vzdělávání v tu pravou dobu. Obvykle tomu tak bývá, před určitou důležitou 

 [7] zakázkou, u které je potřeba, aby se předešlo jakýmkoli možným selháním.

 

Za jeden z aktuálních trendů se dájí považovat také standardizované kurzy. Tyto kurzy 

mají hned několik forem a jejich podstatou je, doplnit základní nedostatky, které způsobují, že 

organizace nevyužívá své lidské zdroje, tak, jak by mohla. První z forem je tzv. katalogová, 

která vychází z následující skutečnosti. V každé firmě existují katalogy, s různými typy 

vzdělávacích programů. Podstatou takových katalogů je nabídnout takové typy kurzů, které 

by umožnily všeobecné elementární znalosti.  

Další formou, ve které mohou kurzy probíhat, je e-learning. Podstatou této formy, je 

poskytnout všem totožné informace, a to online formou. S rozvojem a zvyšující se tendencí 

využívání internetu se očekávalo, že e-learning časem umožní snižování vkládaných 

finančních zdrojů. Úspěch však nebyl takový, jak se očekávalo, a tak bylo nutno zavést 

[7] kombinované formy e-learningu a klasického prezenčního vzdělávání. 

 

Zavedení dalšího trendu taktéž souvisí s rozvojem informačních technologií a 

internetu. Tzv. „online nákupy vzdělávacích aktivit“, které jsou prováděny na internetových 

aukcích. Zde je třeba, aby existovala možnost hodnocení a porovnávání kurzů, aby si 

organizace mohly vybírat, dle svých požadavků. Výhodou těchto internetových dražeb pro 

[7] organizace je, že můžou vzdělávací kurzy nakoupit levněji. 

2.9.2 Cyklus vzdělávání 

 

Jak bylo již výše zmíněno, vzdělávání pracovníků je úzce spjato s jejich výkonností. 

Cílem každé organizace by měla být snaha o zvyšování těchto výkonností a v důsledku toho 

je třeba se zaměřit na cyklus vzdělávání, který má dle Hroníka rozčleněn do čtyř fází: 
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1. Identifikace mezery, potřeb a možností 

2. Design vzdělávací aktivity 

3. Realizace vzdělávací aktivity 

4. Zpětná vazba [7] 

2.9.3  Identifikace mezery, potřeb a možností  

 

Jak můžeme vidět na obrázku č. 6, potřeby vzdělávání a rozvoje se odvíjí ze dvou 

hledisek. Prvním je hodnocení pracovního výkonu a kompetencí a druhým je  podniková 

strategie organizace. Obecně v tomto kroku identifikujeme jednak potřeby vzdělávání celé 

[7]společnosti a jednak potřebu rozvoje pracovníků společnosti.  

 

Pokud se zaměříme na identifikaci mezer jednotlivých pozic, zjistíme, že je velmi 

náročné stanovit tyto požadavky.  Posuzování jednotlivých pracovníků je víc, než náročné. 

Výchozí pozici pro toto určení představuje úroveň dosaženého vzdělání, materiály z úspěšně 

 [7]absolvovaných kurzů a samozřejmě pracovní zkušenosti.  

Obrázek č. 5: Cyklus vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Identifikace mezery, 

   potřeb a možností  

         

  Zpětná vazba     Design vzdělávací 

aktivity 

           

       Realizace vzdělávací aktivity         
 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 

978-80-247-1457-8, str. 135. 
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 Ovšem jsou i oblasti, které jsou neméně podstatné, ale bohužel se nedají příliš dobře 

měřit. Patří sem zejména způsob řešení úkolů, individuální vlastnosti a schopnosti pracovníka, 

cit pro jednání s lidmi a další důležité složky osobnosti pracovníka. Proto je identifikace 

[8]potřeb na této úrovni realizována spíše formou predikce.      

 Ve fázi zjišťování potřeb u pracovníků se pracuje především s dosavadními 

pracovními výkony v organizaci. Složka požadavků pracovníků bohužel v hodnocení 

výkonnosti není, ale i přesto se snaží organizace nalézt kompromis mezi těmito oblastmi. 

[7] 

 K tomu, aby organizace mohla zjistit, zda existují mezery v rozvoji pracovníků, 

potřebuje mít podklady, ze kterých by mohla vycházet. Obvykle pracuje dle Koubka se třemi 

různými typy údajů, ze kterých vychází. Soubor všech těchto materiálů, údajů a informací 

představuje podklad pro určování potřeb vzdělávání v organizaci. K tomu, aby mohla 

organizace určit objektivní potřebu vzdělávání, neberou se v potaz pouze informace 

 [8]z organizace, ale také z okolí, ze kterého jsou pracovní síly nabírány.  

 

 a) Komplexní materiály organizace 

Tyto materiály zahrnují kompletní informace o chodu organizace a jejích jednotlivých 

činnostech. Dále data týkající se podnikové kultury, složení organizace, včetně aktuální sumy 

pracovníků, jejich docházky apod. 

 

 b) Materiály týkající se přímo pracovních pozic 

Zde nalezneme analýzu jednotlivých pozic a činností, které jsou zde prováděny. Jsou zde 

zaznamenána také data týkající se provázanosti mezi jednotlivými pozicemi apod. 

 

 c) Individuální materiály týkající se jednotlivých pracovníků 

Zde už nalezneme výše zmiňované údaje jednak o kvalifikaci pracovníků a úspěšné 

[8]absolvování kurzů, ale také jejich průběžné pracovní výkony.  

 

Metody pro identifikaci mezer ve vzdělávání 

 

Existuje celá řada metod, s jejichž pomocí může organizace provádět identifikaci 

potřeb vzdělávání. Vhodná metoda musí odrážet požadavky dané organizace. Obecně jsou 
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metody odvozeny z předběžného vývoje organizace a také s ohledem na její strategické 

záměry.  

Jednou z nejvíce používaných a primárních metod je metoda srovnávání neboli 

benchmarking. Jedná se vlastně o proces, který zahrnuje porovnávání firem, které působí 

v podobných oborech. Tato metoda může být realizována buď organizací samotnou, nebo 

vybranou firmou, která se zabývá vzájemným srovnáváním firem. Cílem je zjistit, jak je na 

 [7]tom daná organizace např. v porovnání se svou konkurencí.  

 

Srovnávání může probíhat také v rámci jedné organizace. Cílem takového porovnání 

je zjišťování odlišností na jednotlivých odděleních v organizaci a na základě těchto zjištění 

stanovit potřebu vzdělávání. 

 

 Další možnou metodu představuje tzv. „Development centre“. V rámci této metody 

lze identifikovat nejen požadavky jednotlivých pracovníků, ale i celých oddělení. Na základě 

těchto výsledků se následně sestavuje vzdělávání jak pro jednotlivé zaměstnance, tak pro celá 

[7]uskupení.  

 

2.9.4  Design vzdělávací aktivity 

 

V první fázi vzdělávacího cyklu, došlo k identifikaci potřeby vzdělávání v organizaci, 

úkolem druhé fáze cyklu vzdělávání bude stanovit, jak bude vzdělávací program probíhat a 

koho se bude týkat. Důležitou částí této fáze je definovat, čeho by chtěla organizaci v rámci 

vzdělávání dosáhnout. K tomu, aby mohla organizace správným způsobem stanovit cíle 

vzdělávacího programu, je vhodné položit si otázku, PROČ potřebuje organizace tento 

program realizovat a co od vzdělávání a rozvoje očekává. Odpověď na tuto otázku musí být 

konkrétní, nikoli pouze obecná typu „abychom byli konkurenceschopnější“. S konkrétní 

odpovědí mohou pomoci analýzy, které byly provedeny v první fázi cyklu. Např. byla zjištěna 

nedostatečná znalost namátkových kontrol zboží. Jedním z konkrétních cílů v této sekci tedy 

bude „abychom zlepšili systém vstupních namátkových kontrol a snížili tak počet reklamací 

našich produktů“. Takto můžeme aplikovat stanovení na jakoukoli oblast v podniku. 
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Podle toho, jaké cíle si stanovíme, se bude odvíjet také charakter a záměr vzdělávání. 

Co vše bude k vzdělávání třeba zajistit, zda bude probíhat uvnitř podniku, nebo externě a na 

[7]které aktivity je třeba se zaměřit přednostně.  

 

Standardizované kurzy představují jeden ze způsobů zaměření vzdělávání. Dle 

Hroníka (2007), tvoří základ pro tyto kurzy právě neustálé opakování a upevňování. Tyto 

kurzy vycházejí z předpokladu, že je dobré vycházet z toho, co už jednou někdo zvládl a má 

s tím zkušenosti. Podstatou těchto kurzů, je, aby si pracovníci osvojili určité procesy a 

trénovali je tak dlouho, až se pro ně stanou běžnou rutinou. Takových aktivit se většinou 

v organizaci najde celá řada, právě pro tyto aktivity jsou standardizované kurzy ideální 

 [7]variantou.  

 

Pokud máme formulaci očekávaných výsledků a zaměření vzdělávacích programů 

můžeme se zaměřit na další stupeň designu. Tím jsou tzv. elementy vzdělávání. Představují 

detailnější úroveň designu vzdělávacích aktivit a mají pět stupňů. 

 

 1. stupeň zahrnuje záměr organizace, její okolí, konkurenci a definování její hlavní 

strategie, nazývá se kontext. 

 2. stupeň se zabývá veškerou tématikou učení, přes její definování až po objasnění 

nástrojů, které jsou nejčastěji používány, včetně pracovníků, kterých se bude 

vzdělávání týkat. Cílem je zjistit co všechno již pracovníci z oblasti vzdělávání mají za 

sebou a na co bude dobré se zaměřit. Nazývá se student. 

 3. stupeň se zaměřuje na způsob učení a ty správné postupy a metody, které lektoři 

během programu aplikují a které jim zaručují efektivní způsob výuky. Nazývá se 

lektor a interakce. 

 4. stupeň se zaměřuje čistě na definování daného vzdělávání, nazývá se téma, obsah a 

jeho struktura. 

 5. stupeň se týká prostředí vzdělávání. Již podle názvu bude hlavním záměrem tohoto 

stupně rozebrat, v jakém prostředí bude vzdělávání probíhat, zda se bude uskutečňovat 

[7]v prostředí organizace, či ve firmě, která bude vzdělávací programy zajišťovat. 

     

 V rámci této fáze se také uskutečňuje určování předběžného rozpočtu programu. 

Vzhledem k tomu, že konečná cena programu se může lišit, provádí se ještě jedno 
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propočítávání finanční náročnosti programu, a to v rámci fáze zpětné vazby a měření 

efektivity vzdělávacích aktivit. Cílem předběžného rozpočtu je určit, kolik bude muset firma 

vynaložit prostředků, pokud bude chtít zahrnout navrhované aktivity. Na základě těchto údajů 

se pak rozhoduje, zda opravdu zahrne všechny aktivity, nebo zda některé vyloučí. Z obecného 

hlediska je předběžný rozpočet nutný k tomu, aby si organizace vyjasnila, zda vůbec 

v současné době bude mít dostatek finančních prostředků pro to, aby mohla vzdělávací a 

[3]rozvojový program realizovat.  

 

 Dle Bartoňkové, rozlišujeme náklady na vzdělávací programy do dvou skupin: 

 a) Náklady na kurz vzdělávání a rozvoje 

 b) Náklady na pracovníky resp. Účastníky kurzu 

 

Mezi náklady na kurz vzdělávání a rozvoje patří např. finanční zajištění lektorů, platby 

za nájem prostor v případě, že jsou realizovány mimo pracoviště, v neposlední řadě také 

náklady na pomocné pracovníky a veškerou potřebnou techniku. 

Mezi náklady na pracovníky, resp. účastníky kurzu patří např. náklady na dopravu, 

ubytování a stravování, ale také finanční zajištění potřebných vzdělávacích materiálů pro 

[3]účastníky.  

 

V rámci předběžného rozpočtu programu by měl být také určen předběžný přínos, 

který bude tímto programem dosažen. Tento přínos však není vůbec jednoduché určit a do 

[3]jisté míry také velmi závisí na tom, kolik informací má firma k dispozici.  

 

Dalším krokem, který navazuje na veškeré předchozí aktivity, je vytvoření konceptu. 

Jde vlastně o jakýsi harmonogram průběhu všech aktivit. Zahrnuje naplánování veškerých 

aktivit a jejich sladění v čase. Cílem této fáze designu, je sladění stanovených cílů a jejich 

možnosti dosažení. Tato fáze by se neměla podceňovat, protože pokud chce organizace 

dosáhnout stanovených cílů nejen z hlediska obsahové náplně, ale i té časové, musí si předem 

vše pečlivě rozplánovat a sladit. Pokud je vše připraveno, může se uskutečnit další fáze cyklu 

[7] vzdělávání a tou je realizace vzdělávací aktivity.
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2.9.5 Realizace vzdělávací aktivity 

 

Tato fáze je charakteristická nejen tím, že se dá říct, že tvoří podstatu celého cyklu, ale 

také, že je u ní potřeba, aby začala daleko dřív, než proběhne první hodina vzdělávání. 

Důvodem, proč začíná tato fáze mnohem dřív, je fakt, že je potřeba dovést plánovaný koncept 

 [7]k dokonalosti.  

 

Dle Hroníka, má program realizace tři fáze, protože i když je hotový koncept, 

vzdělávací program ještě stále není připraven k její samotné realizaci. Mezi tři fáze realizace 

se řadí: 

 1) přípravná fáze, 

 2) vlastní realizace, 

 3) fáze transferu. 

 

Přípravná fáze představuje už dle svého názvu, prostor k přichystání všeho co bude 

třeba při vzdělávání. Realizuje se přímo na místě, kde bude program probíhat. Zahrnuje nejen 

přípravu lektora, ale i zajištění, aby všechny materiály, které budou v průběhu využívány, 

byly na správném místě a v potřebném počtu.  

V neposlední řadě by se měla příprava dotknout také samotných pracovníků, je třeba 

je seznámit s tím, co je čeká. V případě, že bude vzdělávání probíhat mimo pracoviště, je 

třeba seznámit pracovníky se všemi informacemi, které budou potřebovat. Patří zde jednak 

obecně nutné informace typu seznámení s datem a místem školení, dále pak také s formou 

dopravy, ubytování, stravování apod. Další informace, se zaměřují již přímo na školení, tedy, 

 [7]co je cílem takového školení, jaké aktivity jsou zahrnuty ve školení apod.  

 

Vlastní realizace začíná ve stanovenou hodinu začátku vzdělávacího programu. Úvod 

realizace slouží k seznámení lektora s pracovníky a opětovnému objasnění obsahu programu. 

Když jsou zodpovězeny veškeré úvodní otázky a řečeny všechny potřebné úvodní informace, 

může program vzdělávání a rozvoje začít. Program probíhá podle předem stanoveného plánu, 

lektor musí brát zřetel především na účastníky programu. Musí průběžně přizpůsobovat vývoj 

potřebám a schopnostem účastníkům a zajistit tak kreativní a efektivní způsob výuky. Mezi 

hlavní funkce každého lektora nepatří jen školit účastníky předepsanému obsahu kurzu, ale 
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taky individuálně vzdělávat a motivovat každého zvlášť. Právě efektivní způsob motivace 

[7] představuje základní faktor, který odděluje uplatnění lektora. 

 

V rámci této fáze může být lektor postaven před celou řadu nestandartních situací, se 

kterými by si měl být schopen úspěšně poradit, aby co možná minimálně narušil chod 

harmonogramu kurzu. Mezi takové nestandartní situace může patřit např. rozdílná úroveň 

některých účastníků nebo neochota spolupráce. Takové situace mohou být nepříjemné jak pro 

lektora, tak pro některé účastníky. Lektor by měl mít s takovýmto typem situací zkušenosti a 

[7]v průběhu kurzu je odstranit, a není-li to možné, alespoň je zmírnit.  

 

Transfer představuje uvedení do chodu aktivit, které byly navrženy během designu 

vzdělávacích aktivit v rámci konceptu. Jsou to aktivity, které budou prováděny, až bude 

vzdělávací kurz ukončen. Pokud je práce lektora efektivní, měli by být pracovníci motivováni 

k tomu, aby všechny své znalosti, které získali v rámci kurzu, mohli a chtěli uplatnit přímo 

v organizaci. Čím dřív se tyto aktivity začnou v organizaci zavádět, tím větší je šance, že se 

stanou součástí jejího běžného chodu. V rámci transferu je též nutné, aby měli pracovníci 

k dispozici materiály z kurzu a mohli si tak případně připomenout některé z probíraných 

[7] témat a uplatnit je v praxi. 

 

2.9.6 Zpětná vazba a měření efektivity vzdělávacích aktivit 

 

O této fázi se mnohdy tvrdí, že je to nejdůležitější fáze celého cyklu. Je to právě tato 

fáze, která nám umožňuje zjistit, zda cíle, které byly stanoveny, byly také dodrženy a do jaké 

míry.  

Zpětná vazba představuje určitý proces hodnocení, ve kterém se zjišťuje, zda byla 

vyplněna mezera ve vzdělávání, která byla zjištěna během první fáze cyklu. Tato fáze 

umožňuje odpovědět na otázku, zda byl naplněn záměr celého vzdělávacího programu.  

Hodnocení též představuje mechanismus, který pomáhá zjistit případné nedostatky 

v samotném vzdělávacím programu. Na základě takového zjištění mohou být nedostatky 

odstraněny a program se automaticky posouvá k lepší kvalitě poskytování vzdělání a rozvoje. 

V neposlední řadě umožňuje forma zpětné vazby zjistit skutečné náklady programu [3].  
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Bartoňková uvádí ve své knize dvě fáze hodnocení: 

 1. Hodnocení průběžné neboli formativní, které probíhá v době, kdy je realizován 

vzdělávací program. Cílem tohoto formativního hodnocení je posoudit, jaké množství 

informací účastníci zpracovali, kolik nových věcí se učí, jaká panuje atmosféra 

v rámci programu apod. 

 2. Hodnocení sumarizační se naopak provádí až na samém konci programu. Právě na 

základě tohoto hodnocení se tvoří východiska pro porovnávání s požadovanými 

 [3]výsledky programu.  

 

Modelů, které hodnotí vzdělání, dnes existuje celá řada. V této práci se vychází 

z principu Kirkpatrickova modelu, který definuje čtyři hlavní oblasti, které mají vliv na 

pracovníka, účastnícího se školení: 

 

 a. Reakce 

 b. Učení 

 c. Chování 

 d. Výsledky 

 

Reakce představuje jednu z nejběžnějších metod hodnocení. Je to nejjednodušší a 

zároveň nejrychlejší forma, jak zjistit, s jakou spokojeností hodnotí školení sám pracovník, 

který se ho zúčastnil. Pracovníkům se připraví na konci vzdělávacího programu formulář 

s otázkami, ve kterých mají zhodnotit svou spokojenost s celým programem. Nevýhodou této 

metody je, že hodnotící formuláře jsou často spíše zaměřeny na aspekty vzdělávacího 

programu než na samotný rozvoj pracovníka, který by měl znamenat pro organizaci zvýšení 

produktivity práce nebo zkvalitnění práce. Výhodou tohoto způsobu hodnocení může být 

právě bezprostřední shrnutí kladů a záporů programu, jež mohou být ihned promítnuty do 

změn a mohou posloužit k neustálému zvyšování kvality vzdělávacích programů. Vypovídací 

schopnost formulářů je však zcela jistě nejvíce závislá na tom, kolik času a práce se věnuje 

[3]její přípravě.  

 

Učení je druhou oblastí, která může být pomocí Kirkpatrickova modelu měřena. Patří 

také mezi druhou nejčastěji a nejsnadněji používanou metodu. Smyslem této metody je zjistit, 

kolik nových znalostí a dovedností se školený pracovník v daném vzdělávacím programu 



 

 

 

36 

 

 

naučil. Nejefektivnější způsob, jak zjistit, kolik se toho pracovník naučil, je, že se 

pracovníkovy schopnosti, znalosti změří nejdříve před vzdělávacím programem a poté 

následně po dokončení vzdělávacího programu. Pracovník je prozkoušen zpravidla písemně, 

kde jsou mu kladeny buď otevřené otázky, kde sám vypisuje odpovědi, nebo otázky uzavřené, 

u kterých vybírá z předem daných možností. Pokud jsou výsledky zkoušky, lepší než před 

[3]absolvováním programu, může organizace považovat vzdělávací program za přínosný.  

 

Chování představuje další metodu, pomocí níž se dá zjistit přínos vzdělávacího 

programu na pracovníka. Právě na základě výkonů podávaných na pracovišti, respektive 

dosahování lepších výkonů na pracovišti si může podnik nejlépe ověřit přínos vzdělávacího 

programu. Existuje celá řada zdrojů, které mohou poskytnout informace o tom, zda se výkon 

pracovníka po školení zlepšil. Mohou to být jednak spolupracovníci, kteří jsou v denním 

kontaktu s vyškoleným pracovníkem, dále to mohou být jeho nadřízení a v neposlední řadě 

 [3]mohou hodnotit efektivitu vzdělávání samotní spotřebitelé.  

 

Výsledky patří mezi jednu z nejnáročnějších oblastí měření. Zde už je zapotřebí 

pracovat s konkrétními údaji spojenými se samotným provozem podniku. Ať už se měří 

produktivita práce nebo náklady, je třeba mít k dispozici detailní informace o práci 

jednotlivých pracovníků. Nevýhodou této formy hodnocení je také fakt, že účinky vzdělávání 

 se na výkonech organizace neprojeví okamžitě, je proto mnohem náročnější je v čase zachytit. 

               [3] 

Konečný rozpočet vzdělávacího programu 

 

V rámci této fáze se také zjišťuje finální výše rozpočtu programu. Ten se dá jednoduše 

stanovit rozšířením předběžného rozpočtu o kolonku skutečně vynaložených prostředků. Celá 

kalkulace se tedy rozšíří o případné navýšení skutečné spotřeby finančních prostředků a tím se 

[3]získá konečný rozpočet vzdělávacího a rozvojového programu.  

2.10 Metody vzdělávání v rámci organizačního vzdělávání 

 

Dle Dvořákové (2012), můžeme rozlišit metody vzdělávání do tří skupin: 

 a) Metody On the job, provozované přímo na pracovišti 

 b) Metody On the job rim, provozované na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště 
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 c) Metody Off the job, provozované mimo pracoviště 

 

Metoda, která probíhá mimo pracoviště, je označována jako vhodnější pro vzdělávání 

zejména pracovníků na vyšších pozicích, naopak metoda, probíhající přímo na pracovišti je 

vhodnější pro pracovníky, která pracují především manuálně. V praxi však toto doporučení 

není využíváno tak jednoznačně a často dochází k tomu, že vedoucí pracovníci jsou školeni na 

 [4]pracovišti apod.  

 

Tabulka č. 3:Přehled metod vzdělávání zaměstnanců 

On the job On the job rim Off the job 

Instruktáž při výkonu práce Učení se akcí Přednáška s diskuzí 

Asistování Samostudium Seminář 

Pověření úkolem On-line školící programy Demonstrování 

Rotace práce Instruktáž pro práci Workshop, případové studie 

Coaching  Hraní rolí 

Mentoring  Brainstorming 

Counselling  Simulace 

  Assessment centre 

  Outdoor training 

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. 559 Zdroj: 

s. ISBN 978-80-7400-347-9, str. 292. 

 

Ad a) On the job 

 

Instruktáž při výkonu práce 

Tato metoda se řadí mezi nejzákladnější. Je velmi často používána u pracovníků, kteří 

zatím nejsou natolik zkušení nebo jsou v organizaci noví. Pro pracovníky, kteří jsou noví, se 

provádí tzv. vstupní instruktáž. Princip této metody spočívá v tom, že pracovník, který tuto 

práci vykonává denně, předvádí novému pracovníkovi přesný pracovní postup a ten se jej 

 [1]snaží napodobovat až do chvíle, kdy se postup naučí.  
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Asistování 

Tato forma je vhodná, pokud chceme pracovníka vyškolit postupně. Zkušený 

pracovník provádí úkony a školený pracovník už mu dle názvu metody tzv. „asistuje“ a tím se 

postupně učí. Cílem je, aby v postupném vývoji získal školený pracovník veškeré znalosti a 

praktické dovednosti, které mu postupně předá zkušený pracovník. Určitým znevýhodněním 

může být fakt, že školený pracovník se učí každý krok od školitele, což mu znemožňuje 

rozvinout si svůj vlastní a v některých případech efektivnější způsob práce. Tato metoda je 

však na druhou stranu efektivní, protože klade důraz na praktickou stránku výkonů 

 [1]pracovníků.  

 

Pověření úkolem 

Tato metoda vychází z asistování a představuje její konečnou fázi, která má otestovat, 

jak se školený pracovník naučil procvičované pracovní úkony. Princip metody spočívá v tom, 

že zkušený pracovník stanoví souhrnný úkol školenému a ten si s ním musí sám poradit. Zde 

se klade důraz především na rozvoj samostatnosti a schopnosti přijímat zodpovědnost za svá 

rozhodnutí. Nedostatek této metody je spatřován v tom, že se pracovník může dopustit 

 [3]nesprávných rozhodnutí a to ho může v důsledku demotivovat.  

 

Rotace práce 

Metoda, která pochází z anglického výrazu „Cross training“. Školený si během 

programu vyzkouší práci na různých místech, odděleních v organizaci. Tato metoda je vhodná 

zejména pro vedoucí pracovníky, kteří by měli mít přehled o všech pracovních pozicích, které 

se v podniku nacházejí, a o problémech, které se zde mohou vyskytovat. V rámci této metody 

si školený rozšiřuje znalosti a dovednosti jednotlivých oddělení a získá tak komplexní pohled 

[3]na organizaci.  

 

Coaching 

Coaching se řadí mezi neformální metody, které umožňují pracovníkům dosahovat 

vyšších pracovních výkonů. Jde o formu podpory, směřování, motivování pracovníků, která 

se z časového hlediska nedá provádět pouze krátkodobě. Coaching je založen na neustálé 

komunikaci a spolupráci školeného a školitele. Školený dostává časté informace o svých 

 [3]výkonech a v případě, že je to třeba, návody pro jejich zlepšování.  
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Mentoring 

Tato metoda je do značné míry stejná jako coaching, avšak u této metody je aktivnější 

částí dvojice školeného a školitele, právě školený. Je to školený, kdo si vybírá svého 

„mentora“, který ho bude podporovat a usměrňovat. Vzhledem k tomu, že se u mentoringu 

stejně jako u coachingu jedná o neformální vzdělávání, musí v prvé řadě přijmout tuto formu 

školený. Pokud se on sám nebude podílet na budování vztahu důvěry se svým mentorem, 

[1]nebude tato forma fungovat.  

 

Counselling 

 Jedná se o moderní formu vzdělávání, která je budována na základě vzájemného 

sdělování informací, konzultování a budování vzájemných vztahů. Tato forma vzdělávání 

[3] umožňuje také školiteli, aby si prověřil svou schopnost jednat s pracovníky.

 

Ad b) On the job rim 

 

Učení se akcí 

 Metoda učení se akcí je pro školené pracovníky efektivní hlavně kvůli tomu, že jim 

umožňuje vzdělávat se na reálných problémech. Jejich úkolem je co nejlépe zpracovat 

informace, které mají k dispozici, vytvořit varianty řešení a následně vybrat takovou, které je 

podle nich tou nejlepší. Řešení projektů obvykle probíhá ve skupině, kde je dostatek prostoru 

 [1]pro vzájemnou podporu a spolupráci.  

 

Samostudium 

 Už z názvu je jasné, že jde o formu samostatného učení na základě podkladů, které 

jsou pracovníkovi poskytnuty k prostudování. Tato metoda, se však nesetkává s velkou 

oblibou ze strany pracovníků. Pokud nepovažují poskytnuté materiály za opravdu nezbytné, 

pravděpodobně budou jejich studium odkládat a raději se zaměří na procvičování praktických 

postupů, které jim byly předvedeny v rámci vzdělávacího programu. Z toho důvodu, je 

[1]přínosné zdůraznit důležitost materiálů při jejich poskytování.  

 

On-line školící programy 

 Další forma samostatného vzdělávání, která probíhá za využití moderních technologií. 

Tato forma je efektivní, pokud je cílem poskytnutí např. základních informací, které jsou 
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stejné pro všechny školené pracovníky. Tato metoda je ovšem velmi náročná na přípravu 

programu. Každý program musí být pečlivě navržen, odzkoušen a připraven než může být 

poskytnut školenému pracovníkovi k užití. Většina těchto metod probíhá buď prací se 

 [3] zadaným textem, nebo pomocí interaktivního videa, či internetu.

 

Projekty 

 Ke každému projektu, dostanou pracovníci základní informace potřebné k zpracování. 

Je pak na školených pracovnících, aby si poradili se zadáním a vytvořili koncept pro 

zpracování a řešení daného projektu. Ke každému projektu je zpravidla sestaven tým řešitelů, 

kteří mají projekt na starost. Projekty umožňují rozvíjet nejen schopnost spolupráce, ale také 

schopnost zorganizovat si práci tak, aby projekt zvládli zpracovat v požadovaném termínu. 

Všem školeným pracovníkům by měla být poskytnuta zpětná vazba a informace o jejich 

 [1]výkonech.  

 

Ad c) Off the job 

 

Přednáška a seminář 

 Přednáška slouží obecně k předání potřebných teoretických informací. Je to jedna ze 

základních forem, ovšem její velkou nevýhodou je, že pro školené je velmi náročné udržet 

dlouhodobě pozornost a vstřebat tak velké množství informací. Proto se často aplikuje 

seminář, neboli přednáška s diskuzí, která umožňuje školeným zapojení do výuky, včetně 

 [3]vyjádření jejich názoru na problematiku.  

  

Demonstrování 

 Cílem demonstrování je seznámit s potřebnými znalostmi a dovednostmi, praktickými 

ukázkami. Využívá se při tom počítačů, dataprojektorů a jiné techniky. V rámci školení, se 

klade důraz především na praktickou část vzdělávání, což umožňuje školeným nejen se něco 

[3]dozvědět, ale také si to vyzkoušet.  

 

Případová studie, workshop 

 Jde o velmi používanou formu vzdělávání. V průběhu této metody je nastíněn problém 

organizace. Může se jednat o problém fiktivní nebo skutečný. Cílem školených je projít 

veškeré informace, které mají k dispozici o daném problému, a navrhnout varianty řešení. 
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Workshop je druh případové studie, která probíhá velmi podobně, s tím rozdílem, že 

problémy se řeší v rámci kolektivu. Kolektivní řešení je výhodné, protože může poskytnout 

[1]více názorů a nápadů, které mohou vést k efektivnějšímu řešení zadaného problému.  

 

Hraní rolí 

 Tato metoda se zaměřuje na, to jak v praxi rozvíjet dovednosti a zkušenosti školených 

formou her. Školení pracovníci se musejí aktivně podílet na hraní rolí, dle scénáře, který je 

předem připraven, což ovšem nebrání v improvizaci školených a jejich možnosti se projevit. 

Pracovníci se učí samostatnému rozhodování v daných modelových situacích, což může být 

pro organizaci přínosné zejména v situacích, které budou časově náročné apod. Tento typ 

[8]školení se hodí především pro vedoucí pracovníky či manažery.  

 

Brainstorming 

 Metoda brainstormingu je určitou obdobou případových studií. Jednotliví účastníci 

sestaví své varianty řešení stanovených problémů, které jsou poté předkládány ostatním. Na 

základě těchto návrhů se poté formou hlasování vybírá nejlepší varianta, která by byla 

aplikovatelná na řešení zadaného problému. Písemnou formou brainstormingu je tzv. 

 [8]rainwriting.  

 

Simulace 

 Další metoda, která je zaměřena na praktickou stránku vzdělávání. Školení pracovníci 

se rozhodují při řešení předem připravených situací a učí se tak pohotovému jednání. Cílem 

této metody je naučit se efektivně řešit běžné situace, se kterými se školený může dostat do 

styku. Metoda simulace se ve srovnání s metodou hraní rolí daleko více zaměřuje na reálné 

[8]situace.  

 

Assessment centre 

 Tento výraz znamená v překladu diagnosticko-výcvikový program. Jedná se o velmi 

moderní program, který se zaměřuje především na rozvoj manažerů. Během programu jsou 

manažerům simulovány běžné situace, se kterými se manažer při svém výkonu práce setkává. 

Úkoly jsou z předem připravené databáze vybírány náhodně, většinou pomocí počítačového 

programu. Školený pracovník vypracuje svou variantu řešení a ta je následně opět pomocí 

počítačového programu vyhodnocena a porovnána s předem stanoveným nejlepším možným 
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řešením. Na základě takového srovnání má budoucí manažer možnost se poučit ze svých chyb 

[8]a rozvíjet své dovednosti.  

 

Outdoor training 

 Tato metoda se ve velké míře začíná používat pro vzdělávání manažerů. V rámci této 

metody se školení manažeři mají možnost učit formou her, které jsou spojeny s fyzickou 

aktivitou. Školení manažeři mají možnost v rámci hraní her rozvíjet takové své schopnosti 

jako např. vyjednávání, schopnost efektivní komunikace, hledání řešení apod. Pracuje se 

v týmech, čímž se zároveň upevňují vztahy mezi manažery. Vzdělávací program se s oblibou 

organizuje v přírodě na čerstvém vzduchu, kde jsou pohybové aktivity a hry přímo žádoucí. 

[8]Jde o velmi žádanou a oblíbenou formu vzdělávání.  

 

Metodika zpracovávání   

 

V rámci této diplomové práce bude využita obsahová i sekundární analýza. 

Obsahová analýza je charakterizována jako nástroj, který se využívá především pro 

zpracování nejrůznějších typů dat, a to především textových. Může se také jednat o analýzu 

záznamu komunikace. Její hlavní výhodou je, že se v rámci použití této metody dají data 

snadno zobecnit. Obsahová analýza je charakteristická svým širokým pojetím. Obecně lze 

říct, že obsahová analýza představuje systematickou metodu, jejímž cílem je kvantitativní 

zpracování daného textu. 

Základ pro obsahovou analýzu představuje kvantitativní způsob analýz, kvalitativní 

 [15]prvky zkoumání jsou zde obsaženy také, což umožňuje větší rozsah využití.  

 

Obsahová analýza je obecně rozvržena do pěti kroků: 

 1. Design výzkumu 

 2. Organizace výzkumu 

 3. Fáze ověřování 

 4. Získávání dat 

 [15]5. Vyhodnocování dat  
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Sekundární analýza představuje rozbor dat, která byla původně zpracována za jiným 

účelem, než jsou zpracovávána nyní. Předpokladem této analýzy je také skutečnost, že 

pověřené osoby, které zpracovávají sekundární analýzu, se nepodílely na jejím původním 

vzniku.  

 

Mezi hlavní výhody sekundární analýzy patří množství dat, která jsou k dispozici, 

obecnější pojetí témat, další možnost analyzování dat, nižší finanční náročnost na výzkum a 

také nižší náročnost na organizaci výzkumu. [16] 

 

Naopak k hlavním rizikům sekundární analýzy se řadí jednak především riziko, že 

data, která budou k dispozici, nebudou zcela vhodná a bude třeba jejich následná úprava, 

dalším rizikem může být riziko nedostatečného zpracování původních dat, nebo také může 

dojít k tomu, že nebudou pochopena původně zpracovaná data. Dalším rizikem může být také 

to, že znalost, týkající se původního sběru dat, nebude dostačující. V neposlední řadě se může  

jednat také o nedostatečnou transparentnost dat, či nedostatečná kompatibilita formátů. [16] 

 

Sekundární analýza vyžaduje v prvé řadě správné pochopení a zpracování původních 

dat, na základě kterých se bude moct dále pracovat se sekundárními daty a využít je pro další 

analýzy a interpretace. [16] 

 

Charakteristika zpracování dat 

 

 Pro zpracování praktické části bude k dispozici celá řada firemních materiálů. Jednak 

vnitropodnikové materiály, které definují současný stav vzdělávání v organizaci, a jednak 

každoroční hodnotící vnitropodnikové materiály. Vyhodnocení vzdělávání a rozvoje se ve 

společnosti ABB provádí každoročně formou ústního hodnocení uplynulého roku a následně 

vykreslením rozvojového plánu pro následující období. Pracovníci mohou poskytnout 

připomínky k tomu, čemu se budou chtít v následujícím období věnovat, co považují pro 

následující období podstatné právě pro svou pozici. Tyto výpovědi jsou zpracovány do 

elektronických formulářů a tyto výsledky jsou vyhodnocovány do předem připravených 

vyhodnocovacích formulářů, které slouží ke každoroční zpětné vazbě nejen pro společnost, 

ale také pro lektory a vzdělávací agentury. Na základě těchto informací může společnost 

spojit své vlastní plány v oblasti vzdělávání s individuálními potřebami zaměstnanců.  
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Za průběh vyhodnocení úrovně externích školících subjektů a celkové úrovně 

úspěšnosti školení zodpovídá nejprve HR specialista a poté manažer vzdělávání. Právě 

manažer vzdělávání provádí komplexní hodnocení školení za jeden rok a navrhuje plán 

vzdělávání pro následující období. 

 

Materiály budou zpracovány a roztříděny pomocí tabulek v programu Microsoft Excel 

a data budou rozčleněna dle oblastí vzdělávání, na metody on the job, metody along the job a 

metody off the job. K dispozici bude také spolupráce s podnikovými zaměstnanci a dalšími 

pracovníky organizace, kteří se aktivně podílejí nejen na organizování, ale jsou také 

zodpovědní za celkový průběh a vyhodnocení vzdělávání a rozvoje ve společnosti. Na základě 

těchto analýz budou vyhodnoceny jednotlivé požadavky vzdělávání a rozvoje ve společnosti a 

následně zpracovány návrhy a doporučení systému vzdělávání a rozvoje pro následující 

období, které bude moct firma aplikovat. V rámci praktické části budou také navrženy 

konkrétní vzdělávací kurzy pro tři vybrané klíčové pozice, ze kterých pak budou vybrány 

nejvhodnější a ty budou doporučeny v návrhové části práce. 

 

Shrnutí teoretické části 

 

V teoretické části byly vymezeny především základní potřebné výrazy a oblasti, které 

souvisejí se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. Obsah teoretické části práce, byl zaměřen 

nejdřív na definování jednotlivých oblastí, jako jsou řízení lidských zdrojů, učení, vzdělávání, 

rozvoj apod. Následně byl definován a podrobně přiblížen samotný cyklus vzdělávání. 

V rámci teoretické části byly též vymezeny a podrobně popsány i samotné metody vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců. Teoretické poznatky, bude možno následně využít a pracovat s nimi 

v praktické části, kde se již bude pracovat s konkrétními daty.  
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3 Charakteristika společnosti 

3.1 Představení společnosti ABB 

 

Pro zpracování praktické části byla dohodnuta spolupráce se společností ABB. 

Konkrétně s operačním centrem, které se nachází v Ostravě a je sídlem evropského 

inženýrinku pro divizi procesní automatizace ABB. V této divizi je zaměstnáno přes 150 

zaměstnanců, kteří provádějí inženýrink pro jednotky po celé Evropě. Společnost ABB se řadí 

ke světovým podnikům, které se zaměřují na poskytování technologií pro energetiku a 

automatizaci. Tyto technologie umožňují průmyslovým a energetickým podnikům zvyšovat 

jejich výkonnost. Jedním z dalších přínosů působení společnosti ABB je snaha o snižování 

nepříznivého dopadu produkce podniků na životní prostředí. [12] 

 

Působnost ABB začala v České republice roku 1970. V současné době zde pracuje 

3 200 zaměstnanců. ABB působící v České republice má možnost využití mezinárodního 

know-how, včetně nejnovějších poznatků z oblasti výzkumu a vývoje globální společnosti. 

Svým zákazníkům nabízí výrobky a služby, jež mají silné zázemí vlastních inženýrských a 

servisních center, včetně dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců.[12] 

 

Obrázek č. 6: Logo společnosti 

 

Zdroj: www.abb.cz 

 

Základní informace 

 Sídlo: Curych, Švýcarsko  

 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 Počet zaměstnanců: 145 000 v přibližně 100 zemích  

 Zakázky v r. 2012: $40,2 mld.  

 Tržby v r. 2012: $39,3 mld.  

 Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001  
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3.2 Poslání a vize společnosti ABB  

 

Společnost ABB zaměřuje své poslání do čtyř oblastí: 

I. Zlepšení výkonu: ABB pomáhá zákazníkům zvyšovat jejich provozní výkonnost, 

zlepšovat spolehlivost sítí a zvyšovat produktivitu za současné úspory energie a 

snížení dopadu na životní prostředí.  

 

II. Inovace: Inovace a kvalita jsou klíčové charakteristiky pro nabídku jejích výrobků, 

systémů a služeb. 

 

III. Atraktivní zaměstnavatel: Cílem ABB je upoutat a udržet si nadšené a schopné lidi a 

nabídnout svým zaměstnancům zajímavé, globální pracovní prostředí. 

 

IV. Zodpovědné jednání: Snižování dopadu činnosti na životní prostředí, etické jednání a 

podpora místní komunity jsou základem jejích vlastních činností. [12] 

 

Vize ABB 

 

Jako jedna z nejvýznamnějších elektroinženýrských společností pomáhá svým 

zákazníkům efektivně využívat elektrickou energii, zvyšovat produktivitu průmyslu a 

snižovat dopad činnosti na životní prostředí. [12] 

3.3 Historie ABB v České republice 

 

Českou republiku si ABB vybrala především pro její geografickou, politickou a také 

strategickou výhodnost. Mezinárodní elektroinženýrská společnost ABB působí v České 

republice již od roku 1970. První oficiální společnost ABB zde však byla formálně založena 

až v roce 1992. 

Od roku 1994 probíhala zásadní restrukturalizace, která trvala celkem dva roky a jejím 

záměrem mělo být zejména zaměření se na zvyšování efektivnosti jednotlivých výrobních 

procesů, v neposlední řadě také zlepšení vztahu se zákazníky. V tomto období se ABB v 

České republice rozrostla o dva další podniky.  
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V dalších letech probíhal rozvoj aktivit a rozšiřování portfolia produktů. V roce 1998 

má ABB v České republice již 10 společností. V druhé polovině roku 1999 dochází k fúzi 

energetických segmentů nadnárodních firem ABB a Alstom. Vznikla tak nová celosvětová 

společnost ABB ALSTOM POWER. Počátkem roku 2000 vznikají čtyři základní divize: 

Power Transmission & Distribution, Automation, Product & Contracting, Gas & 

Petrochemicals. Na konci roku 2000 dochází ke sloučení sedmi společností do jedné 

společnosti ABB, s.r.o.  

V druhé polovině roku 2001 začíná působit nové uspořádání ABB, s tím je spojen 

vznik čtyř zákaznických divizí-. Process Industries, Utilities, Manufacturing & Consumer 

Industries a Oil, Gas & Petrochemicals- a dvou výrobních divizí:- Automation Technology 

Products a Power Technology Products. Dále vzniká divize Group Processes, která má za cíl 

zavádění společných postupů. O rok později dochází ke sloučení do dvou klíčových divizí - 

Automation Technologies a divize Power Technologies. [35] 

S platností od 1. ledna 2010 došlo k přeskupení obchodních jednotek spadajících do 

divizí Automation Products (Výrobky pro automatizaci) a Robotics (Robotika), a to do dvou 

nových divizí - Discrete Automation and Motion (Automatizace diskrétních výrob a řízení 

pohybu) a Low Voltage Products (Výrobky nízkého napětí). Společnost ABB získala 5. místo 

v prestižním hodnocení Nejlepší zaměstnavatelé České republiky. V roce 2011 společnost 

potvrzuje svou významnou úlohu na domácím trhu a úspěch ve vývozu celosvětových 

výrobkových řad, který v přijatých dodávkách v roce 2010 dosáhl 10 miliard Kč. [35] 

3.4 Oblasti podnikání společnosti ABB 

 

ABB se řadí mezi přední výrobce automatizace a energetiky. Výrobky a služby 

poskytuje nejen průmyslovým podnikům, ale také distributorům energií. Cílem ABB je 

poskytovat takové výrobky a služby, které nebudou zhoršovat životní prostředí, a naopak se 

aktivně podílí na jeho zlepšování. Produkci ABB lze rozčlenit do pěti divizí: [12] 

 

1. Výrobky pro energetiku  

2. Systémy pro energetiku  

3. Automatizace výroby a pohony  

4. Výrobky nízkého napětí  

5. Procesní automatizace 

http://www.abb.cz/cawp/czabb014/3c3a5967a0b5b72dc12577fa005991c6.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/a995b2e7605fea3ec125710300404c96.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/a5b9b0b482358312c12570f8003ea344.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/bab4d2a545ef5400c125710300404ca7.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/f72a0bb108f464a6c12570f8003f8e96.aspx
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1. Výrobky pro energetiku  

 

Výrobky, které jsou ve společnosti ABB vyráběny pro energetiku, představují hlavní 

komponenty, které umožňují jednak rozvoj a jednak přenos energie. V této divizi jsou 

vyráběny například transformátory, vypínače a rozváděče. Služby v této divizi se zaměřují 

především na celkovou modernizaci, poradenství, diagnostiku a následné opravy a celou řadu 

servisních aktivit. [12] 

 

2. Systémy pro energetiku  

 

Tato divize má na starost zprostředkování dodávek systémů a služeb tzv. „na klíč“ pro 

distribuční a přenosové sítě, včetně elektráren. Mezi podstatnou část nabídky této divize patří 

rozvodny a systémy automatizace rozvoden. Další část nabídky pak tvoří systém flexibilního 

přenosu střídavého proudu, dále přenos stejnosměrného proudu vysokým napětím a také 

systém pro řízení sítí. V sekci výroby elektrické energie nabízí ABB elektrifikaci elektráren, 

včetně řízení a instrumentace. [12] 

 

3. Automatizace výroby a pohony  

 

V pořadí třetí divize produkuje výrobky a služby s nimi související, které se podílejí 

na vzrůstu průmyslové produktivity a energetické účinnosti. Portfolio divize automatizace 

výroby a pohony nabízí motory, měniče frekvence a řízené usměrňovače, generátory, 

automaty, které jsou programovatelné (PLC), průmyslové roboty a robotické sekce, které 

zajišťují nabíjení, pohyb a řízení pro celou škálu automatizačních aplikací. Nabídka se stále 

rozšiřuje o solární elektrárny a větrné generátory. V této sekci je divize automatizace výroby a 

pohonu jedničkou na trhu. Veškeré produkty mají stejnou technologii, včetně stejných 

prodejních kanálů. [12] 

 

4. Výrobky nízkého napětí  

 

Divize, která se zaměřuje na produkty nízkého napětí, produkuje především spínače, 

jističe, výrobky pro řídící aplikace, elektroinstalační materiál určený především pro domácí 

http://www.abb.cz/cawp/czabb014/3c3a5967a0b5b72dc12577fa005991c6.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/a995b2e7605fea3ec125710300404c96.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/a5b9b0b482358312c12570f8003ea344.aspx
http://www.abb.cz/cawp/czabb014/bab4d2a545ef5400c125710300404ca7.aspx
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využití, montážní skříně, rozvodnice, rozváděče, které se podílejí na zajištění bezpečnosti 

osob, elektrických přístrojů před přetížením. 

Divize rovněž vyrábí a prodává systém KNX/EIB pro moderní inteligentní systém 

řízení budov, klimatizaci, bezpečnostní systém a datové komunikační sítě. [12] 

 

5. Procesní automatizace 

 

Divize procesní automatizace má za cíl především nabídnout odběratelům výrobky a 

řešení pro optimalizaci a automatizaci průmyslových procesů. Odvětvími, na které se tato 

divize zaměřuje, jsou především chemický průmysl, ropný průmysl, farmaceutický průmysl, 

plynárenský průmysl, těžba a zpracování nerostů a kovů, námořní průmysl a výroba papíru a 

celulózy. Hlavní přínos pro odběratele představuje zvýšení úspory energie a naopak dosažení 

vyšší produktivity výrobních zřízení. [12] 

 

Obrázek č. 7: Sídla ABB v České republice 

 Zdroj: Abb.cz  [online]. Dostupný z: http://www.abb.cz/. 

 

 

 

http://www.abb.cz/cawp/czabb014/f72a0bb108f464a6c12570f8003f8e96.aspx
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3.5 ABB technologie pro lepší svět 

 

Společnost ABB se již dlouhodobě podílí na vývoji a zpracování nových technologií, 

které umožňují např. lépe využívat zdroje a snižovat tak dopady na životní prostředí. Působí 

v celé řadě odvětví a snaží se pomáhat budovat lepší svět. Společnost ABB podporuje 

technologie v mnoha oblastech, některé z nich jsou jako příklad uvedeny níže: [35] 

 

1) Efektivní využití energie 

Společnost ABB se podílí na výrobě produktů, které vznikají vlivem inovativních a 

průlomových technologií. Použitím těchto technologií je možno docílit nižší energetické 

spotřeby, zvýšit produktivitu a využívají se v následujících oborech: [35] 

 

Průmysl a energetika – snaha o zlepšení energetické účinnosti může vést ke snížení spotřeby 

fosilních paliv až o 30%. Podobná čísla mohou být dosahována také v oblasti průmyslu. 

Doprava – Technologie společnosti ABB, se mohou podílet na postupné snižování množství 

emisí CO2, který vzniká spalováním fosilních paliv a jehož hodnoty se neustále zvyšují. 

Budovy a infrastruktura – elektrická poptávka obytných domů a budov tvoří cca 40 % 

z poptávky celosvětové. Technologie automatizace budov se může podílet na úspoře až 60 % 

elektrické energie. [12] 

2) Pitná voda z moře 

Aktivity společnosti ABB zahrnují také zprostředkování provozu jedné z největších 

továren, která se buduje v alžírském Oranu a jejímž prostřednictvím bude docházet 

k odsolování mořské vody. Aktivity společnosti ABB se zaměřují na snižování spotřeby 

elektrické energie, které se jeví nejvyšším provozním nákladem projektu. Tím by mohlo dojít 

k zpřístupnění pitné vody díky její nižší ceně. V Oranu jsou převážně pouštní oblasti a počet 

dešťových srážek ročně je zde minimální. [12] 
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3) Přeměna odpadu na energii 

 

Spalovna odpadu v Portugalsku je schopna zpracováním odpadu vyrábět elektrickou 

energii, která by stačila na zásobení města o 150 000 obyvatelích. Společnost ABB zavedla 

řešení, které má za následek pokles energie spalovny, což přináší roční úsporu 320 000 

amerických dolarů. [35] 

 

4) Vznik největší evropské sítě rychlonabíjecích stanic pro elektromobily 

 

Společnost ABB se ucházela o spolupráci na vybudování sítě 200 rychlonabíjecích 

stanic pro elektrická vozidla v Estonsku a tuto příležitost nakonec získala. V roce 2012 tak 

byla vybudována zatím největší dosavadní síť rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. 

Jedná se zatím o největší kontrakt na nabíjecí stanice pro elektromobily.  

Tato infrastruktura umožní rychlé nabíjení s celostátním pokrytím. Na rok 2013 si 

společnost ABB naplánovala, uvést do provozu všechna stejnosměrná nabíjecí zařízení 

systému Terra. Estonsko má v plánu vytvoření stanic rychlého nabíjení ve frekventovaných 

částech měst každých 50 kilometrů. Stejnosměrné nabíjecí systémy společnosti ABB se 

začaly využívat od roku 2010 a díky technologiím střídavého proudu umožňují dobu nabíjení 

zkrátit z 8 hodin na 15-30 minut. [35] 
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4 Analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců  

4.1 Vzdělávání ve společnosti ABB obecně 

 

Zaměstnanci ve společnosti ABB mají možnost neustálého rozvoje a vzdělávání. 

Motem společnosti ABB v oblasti vzdělávání a rozvoje je „mít správné lidi na správných 

místech ve správný čas.“ Oblasti, ve kterých se může zaměstnanec vzdělávat, se odvíjejí 

především od toho, na co se zaměstnanec zaměřuje, a také od aktivit, které by mohly být pro 

společnost nejvíce přínosné. [33] 

 

Obecně jsou však rozvojové a vzdělávací aktivity zaměřeny na oblasti: 

 Osobnostní 

 Odborné 

 Manažerské 

 

Při přijetí zaměstnance se společnost zaměřuje především na jeho úspěšnou adaptaci. 

Snaží se zaměstnance motivovat, podporovat, dávat mu veškeré potřebné informace a 

postupy. V neposlední řadě poskytuje zaměstnanci zpětnou vazbu jeho dosavadních 

pracovních výkonů. Pracovní výkony jsou neustále hodnoceny, měřeny zavedenou skupinou 

nástrojů, na základě těchto informací se poté vychází při dalších plánech vzdělávání a 

rozvoje.[33] 

 

Pro tento účel má ABB vytvořeny profesionální nástroje: 

1. Talent Development Assessment (TDA), 

2. Leadership Competency Assessment (LCA) 

3. Leadership Development Assessment (LDA) 

 

Talent Development Assessment 

 

Talent Development Assessment znamená v překladu „rozvojový a hodnotící proces 

pro talentované zaměstnance“. Tento nástroj se používá hlavně k hodnocení potenciálu 

zaměstnanců. Bývá však také využíván k správnému nasměrování rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců do budoucna a to tak, aby svůj potenciál mohli efektivně využívat a vzdělávali 
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se v oblastech, které jsou pro ně přínosné. Talent Development Assessment se hodí především 

pro zaměstnance, kteří sice zatím nejsou vedoucími pracovníky, ale projevuje se u nich 

potenciál pro budoucí kariérní postup právě na pozici vedoucích pracovníků. [36] 

 

Leadership Competency Assessment 

 

Leadership Competency Assessment lze v češtině vyjádřit jako „ hodnocení 

způsobilosti k vedoucí roli“. Tento způsob je v některých oblastech identický se systémem 

rozvojového a hodnotícího procesu pro talentované zaměstnance. Po obsahové stránce se však 

již řadí do kategorie vedoucích pracovníků. V rámci tohoto hodnocení se již společnost 

zaměřuje na kompetence a způsobilosti při práci s podřízenými a na základě těchto informací 

může společnost navrhnout vhodnou formu vzdělávání a rozvoje. [36] 

 

Leadership Development Assessment 

 

Leadership Development Assessment znamená v překladu „rozvojový a hodnotící 

proces pro manažery“. Tento nástroj je zaměřen pro manažery na vyšších stupních řízení. 

Cílem tohoto nástroje je hodnocení úrovně manažera v celkem osmi kompetencích, které jsou 

pro společnost ABB klíčové. Poté může společnost porovnat tyto dosažené kompetence 

manažera s požadavky na danou pracovní pozici. [36] 

 

Dále se hodnotí také silné a slabé stránky manažera a na základě těchto hodnocení se 

poté může vytvořit rozvojový a vzdělávací plán. Tento rozvojový plán stejně jako návrhy, 

které vycházejí s Leadership Competency Assessment a Leadership Development 

Assessment, jsou začleněny do plánovaných rozvojových aktivit, jež jsou ukotveny v ročním 

hodnocení. 

 

Zaměstnanci společnosti ABB mají možnost navštěvovat celou řadu jazykových 

kurzů, skupinových vzdělávacích programů, ale také individuálních školení pro danou 

potřebu zaměstnance. Jazykové vzdělávací programy společnosti ABB budou přiblíženy 

podrobněji níže. [36] 
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Další forma vzdělávacích a rozvojových aktivit, která společnost ABB umožňuje je 

mezinárodní rozvojový program Senior Leadership development  – tento program je určen pro 

úspěšné a zkušené manažery, kteří mají zájem na dalším rozvoji. 

 

Společnost ABB vytvořila tzv. „Talent Akademii“, která byla vytvořena pro 

talentované manažery, kteří se mají možnost vzdělávat např. v obchodních nebo obecných 

manažerských dovednostech. [36] 

 

 V posledních letech se také stále víc propaguje metodika vzdělávání při práci neboli 

tzv. „on the job“. Zaměstnanci jsou zapojeni do projektů firmy, mají možnost připojit se 

k mezinárodním jednáním a tak mohou získat celou řadu cenných zkušeností, které uplatní při 

osobním růstu.[36] 

 

4.2 Konkrétní vzdělávací a rozvojové aktivity ve společnosti ABB 

4.2.1 Manažerské centrální vzdělávání  

 

Manažerské vzdělávání má ve společnosti ABB četné zastoupení a klade se na něj 

velký důraz. Tento typ vzdělávání tvoří ve společnosti ABB hlavní část vzdělávacích 

programů. Společnost ABB si uvědomuje, že rozvoj a vzdělávání manažeru patří k hlavním 

oblastem vzdělávání, které musí být neustále realizovány a zlepšovány. Jde o vzdělávací 

program zaměřený na rozvoj manažerského potenciálu zaměstnanců. [32] 

 

Centrální manažerské vzdělávání je obecně rozděleno do dvou skupin, kde se každá 

z nich zaměřuje na jiný typ cílových skupin zaměstnanců a jejich rozvoj: 

 

1. ABB lokální programy 

2. ABB Group programy 

 

Ad 1. ABB lokální programy 

 Tyto programy se zaměřují především na následující oblasti rozvoje: 
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a) Self management je cílová skupina zaměstnanců zaměřená na poznání vlastní osobnosti a 

je charakterizována následujícími potřebami: 

- Nastavení efektivní komunikace ve svém pracovním prostředí 

- Efektivní organizace práce – „Time management“ 

 

b) First line management je cílová skupina připravujících se zaměstnanců na manažerskou 

roli a je charakterizována následujícími potřebami: 

 

- Porozumět podstatě práce manažera a svým osobním předpokladům pro tuto práci 

- Rozvíjet nejdůležitější manažerské kompetence na vstupní úrovni, zejména se 

zaměřením na přímé řízení a vedení výkonných pracovníků. 

- Budovat pracovní vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu. [32] 

 

Tento program se tedy zaměřuje především na poznání vlastních osobnostních 

předpokladů a úvodní plánování osobního rozvoje. Dále na práci se strategií a její promítnutí 

do konkrétních cílů dané jednotky a pracovníků. V neposlední řadě je cílem tohoto programu 

zaměření na základní principy komunikace a týmové spolupráce, vedení, řízení výkonností a 

řízení projektů. [32] 

 

c) Middle management se zaměřuje na manažery střední úrovně řízení, kteří již mají nějaké 

zkušenosti s řízením a vedením lidí. Je charakterizována následujícími potřebami: 

 

- Získání potřebného nadhledu pro vyvážený manažerský a podnikatelský přístup 

k řízení a vedení dlouhodobých priorit a tržních příležitostí  

- Rozvoj vůdcovských způsobilostí pro zvládání nejčastějších a nejdůležitějších 

manažerských situací 

- Vyžadování, prosazování a vedení změn 

 

Program Middle management se tedy především zaměřuje na získávání nadhledu, 

mapování tržních příležitostí a možností jejich účelného využití. Dále také na rozvoj 

vůdcovských způsobilostí zaměřených na vedení pracovních porad, budování efektivních 

týmů a rozvoj týmové spolupráce, efektivní přístupy k řešení konfliktních situací. Jedním 
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z důležitých cílů tohoto programu je také rozvíjení vztahů s nejbližšími spolupracovníky, aby 

bylo zajištěno každodenní příjemné pracovní klima.[32] 

 

d) Sales se zaměřuje na cílovou skupinu obchodníků. Program sales je zaměřen především 

na: 

- Získávání dovednosti v obchodním vyjednávání 

- Navazování, udržování a prohlubování vztahů se zákazníky 

- Zvládání obtížných situací při komunikaci se zákazníky 

 

e) Program pro mistry a vedoucí směn je určen pro pracovníky, kteří svými postoji a 

pracovním výkonem zásadně ovlivňují práci dalších pracovníků, nejvýrazněji svých 

podřízených. [32] 

 

Ad 2. ABB Group programy 

 

a) Middle management program CEU se zaměřuje na cílovou skupinu manažerů, kteří 

jsou na vyšší úrovni a mají mnoho zkušeností s řízením a vedením lidí. Tento program 

je zaměřen zejména na: 

 

- Zvládání každodenních situací zkušeného manažera – konflikty, pracovní klima, 

vedení projektů, prosazování zájmů zaměstnanců apod. 

- Neustálé prohlubování znalostí, zkušeností a schopnosti manažerů na vyšší úrovni 

 

b) ABB Life je mezinárodní program, který se zaměřuje především na nově přijaté 

zaměstnance, kteří mají zájem se neustále vzdělávat. Jedná se o pětidenní vzdělávací a 

rozvojový program zaměřený na poznávání firemní kultury a firemních principů.  

[32] 

4.2.2 Manažerské vzdělávání – rozvoj manažerských dovedností 

 

Tento program je ve společnosti ABB vytvořen zejména proto, aby byli pracovníci na 

vedoucích pozicích schopni efektivně nejen řídit a motivovat zaměstnance, ale také vytvářet 
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kreativní pracovní prostředí. Tento program rozděluje pracovníky do tří sekcí, stejně jako 

jednotlivé vzdělávací kurzy: 

 

A. Basic - začátečníci 

B. Intermediate – středně pokročilí 

C. Advanced - pokročilí 

 

Celý program je ještě rozdělen na dvě hlavní části, na povinnou a nepovinnou. Co se 

týče nepovinných kurzů, z nich mohou pracovníci vybírat libovolně, a to ať už ze své části, 

nebo z těch měně náročných, nikdy však z náročnějších. [32] 

 

AD A. BASIC 

 

Tato sekce obsahuje celkem tři kurzy, které jsou určeny především začínajícím 

pracovníkům, kteří jsou na pozici vedoucího pracovníka teprve krátce a potřebují se vzdělávat 

v mnoha oblastech. Všechny tyto tři kurzy jsou pro začátečníky povinné a nemohou si tedy 

navolit zatím žádný jiný z celkové nabídky. 

 

Prvním kurzem je KOMUNIKACE. V tomto kurzu se probírají základní techniky pro 

zvládání principů efektivní komunikace v pracovním prostředí. 

 

Druhým kurzem je TIME MANAGEMENT. Pro každého manažera je důležité osvojit 

si prověřené a efektivní techniky nakládání s časem. Tento kurz zahrnuje principy 

rozplánování aktivit během pracovního dne, dodržování termínů a stanovování priorit. 

 

Třetím kurzem v rámci programu Basic je LEADERSHIP – TYPY VEDENÍ. Tento 

kurz má manažery seznámit se základními typy vedení a nastínit aplikaci v běžném 

pracovním prostředí. [32] 
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AD B. INTERMEDIATE 

 

 Tato úroveň obsahuje celkem šest kurzů. Tři z nich jsou povinné a tři jsou nepovinné. 

Tato sekce je určena pro vedoucí pracovníky, kteří již mají určité zkušenosti a potřebují je 

dále rozvíjet. 

 

První kurz je zaměřen na prezentační dovednosti, konkrétně na formu. Cílem tohoto 

programu je naučit manažery prezentovat, tak, aby byli schopni efektivně sdělit podstatné. 

 

Další povinný kurz se nazývá vedení týmu + typologie osob. Cílem tohoto kurzu, je 

naučit manažera rozpoznání jednotlivých rolí v rámci týmu, aby je mohl efektivně využívat 

během práce na projektech a také, aby jednotlivé osoby vedl odpovídajícím způsobem. 

 

V pořadí třetí a zároveň poslední povinný kurz má název řízení zdrojů + finanční 

souvislosti. Tento kurz je praktikován pro pochopení principů řízení zdrojů, zvládání 

operativního plánování, ovládání manažerského výkaznictví a proto, aby manažeři znali a 

uměli používat nejrůznější nástroje pro řešení krizových manažerských situací. [32] 

 

 V pořadí další kurz se již řadí do sekce nepovinných a je tedy na samotných 

zaměstnancích, zda si jej v rámci svého vzdělávacího programu zvolí. Nazývá se 

vyjednávání – interní a externí. Tento typ kurzu se zabývá všemi aspekty vyjednávání, které 

by manažer ve své praxi mohl potřebovat a využít. 

 

Předposlední kurz se nazývá základy koučinku. Tento kurz si klade za cíl využití 

koučinku jako efektivního nástroje vedení podřízených. Poté, co si jej manažeři osvojí, 

umožní jim využívat ho ve své každodenní praxi. 

 

Posledním kurzem v rámci sekce intermediate je kurz s názvem stress management + 

krizové situace. Tento kurz se výhradně zaměřuje na řešení krizových situací, se kterými by 

se manažer ve své praxi mohl setkat. Manažer se musí naučit rozeznávat potenciální krizové 

situace, aby mohl eliminovat riziko jejich nárůstu. [32] 
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AD C. ADVANCED 

 

Poslední sekce obsahuje celkem pět kurzů z toho tři povinné a dva nepovinné. Tato 

sekce je určena pro manažery na nejvyšší úrovni, kteří se samozřejmě také potřebují dále 

vzdělávat stejně jako všichni, avšak mají už za sebou absolvování všech předešlých 

povinných kurzů, včetně některých volitelných.  

 

Prvním kurzem, který je povinný pro všechny pokročilé manažery je obdobně jako u 

stupně intermediate kurz prezentačních dovedností, ovšem tentokrát je kurz zaměřen spíš na 

obsah prezentovaných informací. Zde je podstatou, aby se manažer naučil přizpůsobovat 

obsah prezentací, svým následným posluchačům a dosáhnout toho, aby je nějakým způsobem 

téma zaujalo.  

 

Další kurz v rámci sekce advanced se nazývá outdoor leadership a jeho principem je 

praktikovat principy leadershipu ve stresových podmínkách a naučit se v těch situacích 

pružně reagovat. [32] 

 

Posledním povinným kurzem v této sekci je interní prodej. Cílem tohoto kurzu je 

naučit manažery prosadit své myšlenky a nápady uvnitř společnosti. Pokud bude umět 

správně prosadit své návrhy, bude schopný si získat nejen pracovníky svého oddělení, ale i ty 

z těch ostatních. 

 

Jeden ze dvou volitelných kurzů této sekce se nazývá inovace a change management. 

Tento kurz je již dle názvu zaměřen na inovace a změny. Manažeři se musí naučit 

vyhodnocovat potenciál inovací a chystaných změn. Pokud vyhodnotí inovaci jako přínosnou 

pro podnik, musí se také naučit veškeré postupy a procesy s ním spojené. 

 

Další z volitelných kurzů se nazývá projekt management, a pokud si ho manažeři 

zvolí, budou se moci naučit zvládat základní principy projektového řízení. Budou umět 

stanovit jednotlivé fáze projektového řízení a také se naučí pracovat s metrikou úspěšnosti 

projektu. [32] 
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4.2.3 Osobnostní vzdělávání - jazykové kurzy v ABB 

 

Odborné vzdělávání se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností bylo ve 

společnosti ABB zavedeno především ve snaze zvýšit motivaci zaměstnanců ABB, s.r.o. k 

aktivní účasti na rozvoji jejich jazykových znalostí. Vzdělávací program probíhá v prostorách 

společnosti ABB a výuku mimo prostory společnost ABB schvaluje ředitel interní divize.  

 

Platba jazykových kurzů, které jsou realizovány v prostorách společnosti ABB, je 

hrazena zaměstnavatelem v plné výši. Pokud jsou kurzy realizovány mimo společnost, pak se 

zaměstnanec podílí na nákladech za kurz ve výši 30 %. Doba výuky se nezapočítává do 

pracovní doby. Jazykový kurz je organizován vždy na 10 - 12 měsíců, od září – června/srpna, 

a je rozdělen na dva semestry. Kurzy se zaměřují především na zdokonalování anglického 

jazyka. Zaměstnanci však mají možnost vzdělávat se i v dalších jazycích, jako jsou němčina, 

ruština.[31] 

 

Jazykové vzdělávání ve společnosti ABB je rozděleno do tří skupin: 

A. Výuka jazyků – dosažení požadované kvalifikace 

B. Výuka jazyků – udržení požadované kvalifikace 

C. Výuka jazyků – motivace a odměna pro zaměstnance (představuje spíše formu 

benefitu pro zaměstnance, není požadována k výkonu práce) 

 

AD A. Výuka jazyků – dosažení požadované kvalifikace 

 

Záměrem tohoto kurzu je dosažení pokroku v jazykové vybavenosti. Je určen 

především zaměstnancům, po kterých je požadováno dosažení určité úrovně jazykové 

vybavenosti. Daná úroveň znalosti jazyka je definována individuálně pro každou pracovní 

pozici. Maximální potřebnou dobu pro vzdělávání v rámci jedné úrovně, včetně přechodu na 

vyšší úroveň, stanovuje školitel. Výuka je zaměřena na zajištění odborné a všeobecné 

jazykové vybavenosti, kterou budou zaměstnanci v rámci své pracovní pozice často 

potřebovat. Důraz je kladen na schopnost plynně komunikovat se zákazníky, dodavateli a 

dalšími subjekty, se kterými se zaměstnanci budou mít možnost v rámci své práce setkat. 
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Každoročně se provádí tzv. nezávislý jazykový audit, který prověří úroveň zlepšení 

dovedností v rámci kurzu. Pokud zaměstnanec nedosáhne požadované úrovně v stanoveném 

termínu, přestává mít nárok na placené jazykové vzdělávání. Případnou další jazykovou 

výuku si zaměstnanec hradí individuálně v plné výši. 

Frekvence výuky je 2 x 2 vyučovací hodiny týdně a docházka do jazykového kurzu je 

sledována a zaznamenávána.  [31] 

 

AD B. Výuka jazyků – udržení požadované kvalifikace 

 

Druhá úroveň výuky jazyků je již dle názvu zajišťována ve společnosti zejména pro 

udržení požadované jazykové úrovně, která byla získána v první úrovni tohoto vzdělávacího 

programu pro zaměstnance. Tento program je zřízen především pro pracovníky, kteří 

využívají cizích jazyků prakticky každý den, a je nutné, aby jejich znalosti a dovednosti byly 

na vysoké úrovni.  

 

V rámci tohoto programu se vyžaduje, aby pracovníci splňovali podmínku docházky 

alespoň ze 70 %, což jim zaručí, že budou do výuky zařazeni i v následujícím roce. Frekvence 

výuky je 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. [31] 

 

AD C. Výuka jazyků – motivace a odměna pro zaměstnance 

 

Poslední úroveň v rámci jazykového programu je zřízena jako forma benefitu pro 

zaměstnance a také v rámci rozvoje motivace. Zaměstnanci jsou povinni stejně jako u 

předchozího stupně splnit podmínku docházky minimálně ze 70 %, aby byli zařazeni do 

programu i v následujícím roce. Tento stupeň je zde pro zaměstnance zejména proto, aby 

umožnil doplňkový rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců. Frekvence výuky: 1 x 2 

vyučovací hodiny týdně. [31] 
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Další formy výuky jazyků: 

 

a. Internetový kurz - Global English  

 

Tento kurz umožňuje volbu všech typů jazykových kurzů, které má společnost ABB 

v nabídce, jejíž výhodou je vzdělávání online. V případě, že se zaměstnanec rozhodne pro 

tento typ vzdělávání, nemá již nárok na standartní skupinový či individuální kurz vedený 

jazykovou agenturou. [31] 

 

b. Skupinový kurz – intenzivní:  

 

Skupinový kurz je určen pro zaměstnance, u kterých je požadavek na dosažení předem 

specifikované jazykové úrovně v rámci adaptační doby. Kurz se vyznačuje tím, že je 

praktikován 5 x 8 vyučovacích hodin týdně, přičemž maximální délka kurzu je 2 týdny, takže 

se jedná o intenzivní formu výuky. Stejně jako u předchozích forem se zaměstnanec po 

ukončení školení účastní nezávislého jazykového auditu, kde je prověřena úroveň nově 

nabytých znalostí a dovedností. Zaměstnanec se musí účastnit 90% vyučovaných hodin a 

v případě, že neprokáže v rámci jazykového auditu požadovanou úroveň znalostí, ztrácí nárok 

na další jazykové vzdělávání. [31] 

 

c. Individuální kurz   

 

  Další typ jazykového kurzu představuje kurz individuální, který vychází 

z předpokladu, že se scházejí pouze jeden lektor a jeden student. Výhodou této metody je fakt, 

že se lektor může zaměřit striktně na individuální nedostatky studenta a uzpůsobit rozvojový 

plán dle analýzy jeho potřeb. Intenzita hodin výuky závisí na vzájemné domluvě lektora a 

studenta. Individuální kurz povoluje pouze ředitel interní divize. [31] 
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5 Vzdělávací plán společnosti 

5.1 Popis zpracování dat 

 

V rámci této fáze diplomové práce budou data hodnotících pohovorů, na základ 

kterých bude možno navrhnout doporučení pro vzdělávací plán společnosti do budoucna. Ve 

spolupráci se společností ABB jsou k dispozici interní výsledky každoročních hodnotících 

pohovorů. Ve společnosti ABB probíhají pravidelně jednou ročně hodnotící pohovory mezi 

zaměstnanci a jejich nadřízenými, v rámci nichž mají zaměstnanci možnost projednat plány 

v rámci rozvoje a vzdělávání. Společně s nadřízeným definují potřebné oblasti, kterým je 

třeba se v budoucnu v oblasti vzdělávání a rozvoje věnovat.  

Tyto poznatky jsou průběžně zaznamenávány do připravených vyhodnocovacích 

elektronických formulářů, které jsou sestavovány pomocí tabulek v programu Microsoft 

Excel. Tyto formuláře umožňují nejen jednotlivým zaměstnancům poukázat na oblasti, ve 

kterých by se sami chtěli vzdělávat, ale také umožňují jednotlivým nadřízeným, aby se 

vyjádřili k oblastem, které vidí zase oni jako ty podstatné, např. pro danou výrobní jednotku 

apod. Společná konzultace následně zpracovávaných dokumentů byla zpracovávána v roce 

2012 pro období 2013. Následné posouzení schvalování a nastavování vzdělávacího plánu má 

na starosti nejprve HR specialista, který následně předává své návrhy manažerovi vzdělávání, 

ten řeší finální formu vzdělávání a rozvoje pro dané období. Společnost ABB se rozhodla 

rozdělit elektronické formuláře vzdělávacích plánů do tří oblastí, toto rozdělení vychází 

z teoretických základů vzdělávání a rozvoje, který byly uvedeny výše; rozdělení je 

následující:           [34] 

 

a) Metody on the job 

b) Metody along the job 

c) Metody off the job 

 

Ad a) První oblast představují metody on the job -  jak bylo již zmíněno výše v teoretické 

části, jedná se o metody vzdělávání, které jsou uplatňovány v rámci samotného procesu práce. 

Tyto metody jsou z hlediska počtu vyplnění hned za metodami off the job. V rámci metod on 

the job byla zpracována data z elektronických formulářů celkem od 500 zaměstnanců. Přitom, 
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jak je ještě níže rozvedeno, někteří zaměstnanci vyjádřili potřebu k většímu počtu vzdělávání 

a jiní k menšímu, celkový počet hodnocení metod se tak vyšplhal na 717. 

 

Ad b) Další oblastí jsou metody along the job – tedy metody vzdělávání jak na pracovišti, 

tak mimo pracoviště. Tyto metody mají v součtových hodnotách vyplněných kolonek nejnižší 

počet. Celkově se podařilo získat použitelná data od celkem 112 zaměstnanců. Celkový počet 

hodnocení metod se tak vyšplhal na 127. Zaměstnanci se očividně více zaměřují buď na 

metody, které mohou uplatňovat přímo při práci, anebo na ty, které se realizují mimo 

pracoviště, protože většina kolonek v této oblasti byla nevyplněna. 

 

Ad c) Poslední oblastí jsou metody off the job – metody realizované mimo pracoviště. Tyto 

metody byly zaměstnanci vybírány a vyplňovány nejčastěji a v největší míře. Zde se také 

podařilo získat data od všech 500 zaměstnanců a celkový počet hodnocení metod se dostal až 

na hodnotu 928. Zde je jasně vidět, že zaměstnanci měli největší podíl požadavků právě na 

metody off the job, kdy u většiny z nich bylo zaznamenáno dva a více návrhů. [18] 

 

V rámci těchto oblastí se měli zaměstnanci možnost vyjádřit ke svým představám a 

plánům vzdělávání pro dané metody. Stalo se jen u velmi málo případů, že pracovník byl 

schopen specifikovat své požadavky ve všech třech oblastech najednou. Většina z nich se i dle 

pracovníků společnosti většinou v daném období zaměří na jednu metodu nejvíce a ty 

následující dvě má buď jako doplňkové, nebo si je nechává na období. Právě z toho důvodu 

bylo velké množství kolonek „nevyplněno“ v případě, že pracovník či jeho nadřízený uznali 

za vhodné, aby se zaměstnanec např. zaměřil jen na jednu z metod. Proto i když bylo 

pohovoru podrobeno stejné množství zaměstnanců, výsledné hodnoty u jednotlivých metod 

nejsou totožné.  

Naopak někteří pracovníci vyjádřili zájem i o více než jeden typ vzdělávání v rámci 

dané metody. Po protřídění zcela nevyhodnotitelných a nepoužitelných informací, byla 

získána data o cca 500 zaměstnancích na různých pozicích. V následující tabulce lze vidět, 

jakým způsobem probíhalo vyhodnocení jednotlivých návrhů: 
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Tabulka č. 4: Ukázka zpracovávání hodnotících pohovorů metod on the job 

Pracovní pozice 
Rozvojové návrhy 

zaměstnanců  
Vyhodnocení metod on the job 

Marketing 

Communication 

Manager 

Koncentrace na asertivitu a 

komunikaci při jednání s 

obchodními partnery. 
5 18     

Laboratory - 

Assistant 

Produktová školení na nové 

výrobky - MCC, UniGear 

digital. 
19       

Marketing 

Communication 

Manager 

Zdokonalování manažerských 

dovedností a vedení lidí 20 14     

Servis Manager Zaměření na další rozvoj 

angličtiny a jazyků, dále důraz 

na rozvoj technických oblastí a 

v neposlední řadě time 

management. 

1 10 6 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

První sloupec tabulky obsahuje název pracovních pozic, které jsou díky faktu, že je 

společnost mezinárodního charakteru, většinou označovány anglickými názvy. Další sloupec 

již obsahuje vyjádření jednotlivých zaměstnanců k rozvojovému plánu na příští rok. Poslední 

část tabulky vyjadřuje vyhodnocení a zařazení plánovaných vzdělávacích aktivit do aktivit, 

které byly na základě zpracování zvoleny jako výchozí. Jejich vyobrazení je znázorněno 

v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 5: Výchozí plánované vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti ABB 

Výchozí plánované vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti ABB 
1. Anglický jazyk 11. Řízení projektů 21. Veřejné zakázky 

2. Německý jazyk 12. E-learning 22. Rozvoj osobnosti a posílení schopností 

3. Ruský jazyk 13. MS Office  23.Controlling 

4. Obchodní vyjednávání 

a dovednosti 

14. Coaching, motivace pracovníků a 

předávání schopností 

24. Prodej (sales) 

5. Efektivní komunikace 

se zákazníky 

15. Rozvoj týmové spolupráce 25. Rozvoj prezentačních technik 

6. Technické vzdělávání 16. Zvyšování informovanosti o změnách, 

novinkách, trendech, workshopy 

26. Leadership 

7. Rozvoj dalších jazyků 17. Time and stress management 27. Účetnictví, fakturace 

8. Bezpečnost práce 18. Etika a asertivita 28. Práce na projektech 

9. Samovzdělávání 19. Produktové školení 29. Rozvoj organizačních dovedností 

10. Pokračování a 

zvyšování jazykové 

znalosti 

20. Pokračování v manažerském rozvoji 30. Zefektivnění práce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V těchto návrzích vzdělávacích aktivit jsou jednak typy vzdělávání, které se ve 

společnosti realizují pravidelně a jsou tedy součástí systému vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti ABB – jako např. výuka cizích jazyků, dále pak manažerský rozvoj či rozvoj 

prezentačních technik. Je zde však vyobrazena i řada metod, které ve společnosti ABB nejsou 

realizovány pravidelně, ale spíš v rámci potřeby – jako např. veřejné zakázky nebo 

produktové školení. 

Názorným způsobem byla zpracována veškerá dostupná data. Dále se v rámci 

jednotlivých metod vyhodnocovaly oblasti, které se ve formulářích vyskytovaly nejčastěji  

a které budou klíčové pro návrhy a doporučení. Na základě zpracování jednotlivých metod 

byla vytvořena grafická znázornění výsledných oblastí, která jsou níže k dispozici.  

 

5.2 Vyhodnocení zpracovaných dat v rámci jednotlivých metod 

 

A. Metody on the job 

 

V následujícím sloupcovém grafu č. 1. je možno vidět, kterým metodám by se chtěli 

zaměstnanci a jejich nadřízení v následujících obdobích věnovat a které považují pro svůj 

výkon práce za důležité. 

 

Graf č. 1: Vyhodnocení výchozích dat metod on the job 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na vodorovné ose jsou čísly označeny výchozí plánované vzdělávací aktivity, které 

jsou zobrazeny v tabulce č. 4. Již na první pohled je jasné, že existuje hned několik oblastí, 

které dominují nad ostatními. Pro metody on the job bylo po domluvě vybráno šest oblastí, 

které mají největší zastoupení: 

 

1. Rozvoj technického vzdělávání 

2. Neustálé zvyšování informovanosti o změnách, novinkách a trendech v oboru 

3. Práce na projektech 

4. Efektivní komunikace se zákazníky  

5. Rozvoj anglického jazyka 

6. Produktové školení 

 

Ad 1.: Oblast, která obdržela největší zájem ze strany zaměstnanců, je rozvoj technického 

vzdělávání. Do svého vzdělávání by ji zařadilo 35,4 % zaměstnanců, což odpovídá celkem 

177 návrhům. Zaměstnanci by si rozvoj technického vzdělávání zvolili především, aby byli 

schopni nabyté informace využívat v každodenní praxi. Vzdělávání by se mohlo týkat celé 

řady technických školení, ať už potřebných programů, postupů či technologií, ve které 

pracovník působí. Vzdělávání by se také mohlo zaměřit na studium technické literatury. Mezi 

hlavní požadavky však patřilo obecně zvyšování technické vyspělosti. 

 

Ad 2.: V pořadí druhá oblast, kterou zaměstnanci nejčastěji navrhují, představuje neustálé 

zvyšování informovanosti o změnách, novinkách a trendech v oboru. Tato sekce je důležitá 

nejen pro vedoucí pracovníky, ale i pro inženýry a manažery. Pro novinky a trendy se 

rozhodlo 16,8 %, což představuje celkem 84 návrhů. 

 

Ad 3.: Třetí oblastí, která byla zařazena do šesti nejčastěji zvolených návrhů vzdělávání  

a rozvoje, je práce na projektech. Jedná se o oblast, která je typicky spjata s prací, kterou 

zaměstnanci vykonávají, ale může se také jednat o projekty, které vyžadují studium zcela 

nových poznatků a postupů. Někteří zaměstnanci mají snahu zapojit se do nejrůznějších typů 

mezinárodních projektů, jiní se chtějí vzdělávat na projektech, které právě zpracovávají. Nebo 

se chtějí zapojit do různorodých projektů, které např. ještě nezkoušeli a podobně. Pro práci na 

projektech se rozhodlo celkem 11 % zaměstnanců, což odpovídá 55 návrhům. 
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Ad 4.: Oblast efektivní komunikace se zákazníky byla prioritou celkově u 8,6 % 

zaměstnanců, což odpovídá celkem 43 návrhům. Rozvoj efektivní komunikace se zákazníky 

považují zaměstnanci za důležitý především v rámci rozvoje schopností jednat se zákazníky 

způsobem, který by je přiměl si je získat na svoji stranu a umožnil jim asertivní způsob 

jednání. 

 

Ad 5.: Další oblastí, která se v elektronických formulářích často objevovala, byla rozvoj 

anglického jazyka. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní firmu, je na zaměstnance 

kladen velký důraz v oblasti jazykových dovedností. Tuto skutečnosti si zaměstnanci velmi 

dobře uvědomují, a tak sami projevují zájem o rozvoj a vzdělávání v anglickém jazyce. Jak je 

vidět v grafu č. 2, rozvoj v oblasti angličtiny preferuje 8,4 % zaměstnanců, což odpovídá 

celkem 42 návrhům zaměstnanců. 

 

Ad 6.: Poslední oblastí, která byla vyhodnocena zaměstnanci jako jedna z důležitějších, je 

produktové školení. Celá řada pracovníků vyjádřila např. potřebu pro hlubší znalost v oblasti 

produktů, která je pro mě nutná zejména pro efektivní komunikaci se zákazníky, aby byli 

schopni odpovídajícím způsobem prezentovat produkty apod. Dále se návrhy týkaly 

produktových školení v oblasti nových produktů nebo též nově chystaných produktů. V grafu 

č. 2. Je vidět, že produktové školení preferuje 8,4 % zaměstnanců, což odpovídá celkem 42 

návrhům. 

 

Graf č. 2:  Číselné vyhodnocení výchozích dat metod on the job 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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B. Metody along the job 

 

Na vodorovné ose grafu č. 3 jsou vyobrazeny čísly výchozí plánované vzdělávací 

aktivity, které můžeme najít popsány v tabulce č. 4. Stejně jako u metod on the job existuje 

hned několik oblastí, které dominují nad ostatními a které je třeba zohlednit v ročním 

plánování vzdělávání a rozvoje společnosti ABB. Pro metody along the job bylo po domluvě 

vybráno také šest oblastí, které mají největší zastoupení: 

 

Graf č. 3: Vyhodnocení výchozích dat metod along the job 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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rozvoje je charakteristická především pro vedoucí pracovníky, nadřízené, kteří mají pod sebou 

skupinu zaměstnanců, nebo pro manažery. Právě pro vedoucí pracovníky je důležité, aby 

uměli odpovídajícím způsobem namotivovat své pracovníky k lepším výkonům. Pro 

vzdělávání a rozvoj v této sekci se rozhodlo celkem 21 % zaměstnanců, což odpovídá 23 

návrhům. Tyto návrhy se týkaly především rozvoje forem motivace a stimulace pracovníků 

k práci, efektivních metod k předávání zkušeností apod. 

 

Ad 2.: Leadership je druhou nejčastěji vybíranou položkou. Tato oblast je typická zejména 

pro zaměstnance na manažerských pozicích. Leadership představuje položku současného 

manažerského systému vzdělávání, který je obsažen v sekci ADVANCED, která bohužel není 

dostupná všem manažerům. V elektronických dotaznících ji vyžadovalo celkem 14 % 

zaměstnanců, což odpovídá 16 návrhům. Leadership je těsně propojen s motivací pracovníků 

a předáváním schopností, proto není divu, že jsou tyto dvě položky v těsné blízkosti.  

 

Ad 3.: Třetí položka, která se řadí mezi nejčastěji zmiňované, je rozvoj technického 

vzdělávání. Tento typ vzdělávání se již objevil mezi frekventovanými položkami metod on 

the job. Lze tedy tvrdit, že se jedná o velmi vyhledávanou oblast, která by pro následující 

období měla být jednoznačně zařazena do plánovaného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Co 

se týče metod along the job, zde ji preferuje 10 % zaměstnanců, což odpovídá 11 návrhům. 

S tím rozdílem, že by se mohlo jednat nejen o vzdělávání v rámci pracoviště, ale i mimo něj. 

 

Ad4.: Třetí oblastí, kterou si zaměstnanci nejčastěji vybírali, představuje rozvoj týmové 

spolupráce. Ta je pro každodenní práci v kolektivu velmi důležitá, a proto není divu, že ji 

vyžadují sami zaměstnanci. Sami dobře vědí, že je třeba pracovat na tom, aby byli schopni 

efektivně pracovat a navzájem si pomáhat při budování nových myšlenek a realizaci projektů. 

V sekci metody along the job byl zaznamenán zájem u 9 % zaměstnanců, s celkovým počtem 

návrhů 10. 

 

Ad 5.: Předposlední oblastí, kterou zaměstnanci dle sumarizace navrhovali, bylo pokračování 

v manažerském rozvoji a v rozvoji manažerských dovedností. Sem se řadil jak systém 

vzdělávání, který je ve firmě dlouhodobě nastaven a byl zmiňován v sekci manažerské 

vzdělávání, tak obecný rozvoj manažerských schopností, který zahrnuje např. zvyšování 

manažerských kompetencí, zefektivnění práce manažera apod. Ve vzdělávacím plánu by se 
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tak dle návrhů mohlo jedna o jakési rozšíření stávajícího programu o obecné a doplňkové 

vzdělávací kurzy. Zájem zaměstnanců v této sekci byl celkem u 9 % zaměstnanců, což 

odpovídá stejně jako u rozvoje týmové spolupráce 10 návrhům. 

 

Ad 6.: Poslední sekcí, kterou zaměstnanci navrhovali, byl rozvoj řízení projektů. Zde se 

bude jednat především o pracovníky, kteří jsou ve vedoucích pozicích, nebo o manažery. 

Právě pro ně je důležité, aby si zvyšovali informovanost a zkušenosti v oblasti řízení projektů. 

Ve většině případů jsou totiž pověřenou osobou, která má chod projektů na starosti a je 

důležité, aby vedoucí projektů zvládal koordinovat, motivovat a efektivně řídit skupinu, která 

na projektu pracuje. Celkově bylo pro rozvoj řízení projektů 8 % zaměstnanců, což odpovídá 

9 návrhům. 

 

Graf č. 4. Číselné vyhodnocení výchozích dat metod along the job 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

C. Metody off the job 
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na vodorovné ose jsou udány čísly výchozí plánované vzdělávací aktivity, které můžeme najít 
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Graf č. 5.: Vyhodnocení výchozích dat metod off the job 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Metody off the job, jak už bylo výše napsáno, patří mezi metody, které byly pro 

zaměstnance nejfrekventovanější volbou. Pro metody off the job bylo po domluvě vybráno 

také šest oblastí, které mají největší zastoupení: 

 

1. Rozvoj anglického jazyka 

2. Pokračování v rozvoji obecné jazykové vzdělanosti 
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4. Microsoft Office 
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6. Time and Stress management 

 

Ad 1.: První sekcí, která byla navrhována zaměstnanci, a to v největší míře, bylo zaměření na 

rozvoj anglického jazyka. Tento návrh, se již objevil také u metod on the job, takže je jasné, 

že je to jedna z metod, která hraje pro zaměstnance zásadní roli v procesu vzdělávání  

a rozvoje. V metodách off the job ji navrhovalo celkem 46 % zaměstnanců, což odpovídá 230 

návrhům. Návrhy obsahovaly různé formy, např. studium formou lekcí, či online. Z výsledků 

elektronických formulářů vyplývá, že skoro polovina zaměstnanců má zájem na neustálém 

rozvoji anglického jazyka. Nabízí se otázka, zda by nebylo třeba navýšit kapacity současných 

systémů vzdělávání, konkrétně v oblasti angličtiny. 
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Ad 2.: Druhá oblast, kterou zaměstnanci nejčastěji navrhovali, je úzce spjata s tou 

předcházející vzhledem k tomu, že i tato sekce je směřována k rozvoji jazykového vzdělávání. 

Tato sekce se však obecněji zaměřuje na pokračování v rozvoji jazykové vzdělanosti. 

Zahrnuje návrhy na pokračování v rozvoji stávajících jazyků, ale i požadavky na zařazení 

výuky jazyků nových. Mnoho zaměstnanců navrhovalo zařazení tzv. třetího jazyka. Celkově 

bylo pro pokračování rozvoje obecné jazykové vzdělanosti celkem 21,2 %, což odpovídá 106 

návrhům. 

 

Ad3.: I v sekci vyhodnocení metod off the job se opět objevily požadavky na rozvoj 

technického vzdělávání. Tato položka se tedy objevila u vyhodnocení všech tří metod jako 

potřebná. U metod off the job ji preferovalo celkem 19,2 %, což odpovídá 96 návrhům. 

Z výsledků elektronických formulářů je tedy více než zřejmé, že rozvoj technického 

vzdělávání představuje podstatnou část a je třeba se mu patřičným způsobem věnovat. 

V rozvojovém plánu pro následující období se tedy musí jednoznačně objevit.  

 

Ad4.: Další oblastí, kterou zaměstnanci navrhovali, byl rozvoj dovedností v programech 

Microsoft Office. Znalost těchto programů představuje pro zaměstnance jednoznačnou 

výhodu především v efektivním zpracovávání dat, zjednodušení a zrychlejí jejich práce, 

především co se program Excel týče. Další vzdělávání s programy Microsoft Office 

navrhovalo 13,2 %, což odpovídá 66 návrhům. Rozvoj schopností  

a dovedností s balíčky Microsoft Office by zaměstnanci také uvítali, zejména pro účely 

statistických zpracovávání dat a tvorbu analýz. V rámci rozvoje počítačových programů byl 

také velmi častý požadavek na absolvování školení interním informačním systémem SAP, 

který představuje modul výroby, plánování nákupu, obchodu a ekonomiky. 

 

Ad5.: Předposlední sekcí, kterou zaměstnanci zmínili v elektronických dotaznících, byl 

rozvoj obchodního vyjednávání a obchodních dovedností. Tato oblast je důležitá 

především pro zaměstnance z oddělení prodeje, kde by tyto nově získané dovednosti mohli 

využívat při komunikaci s dodavateli či potenciálními zákazníky. Podle zaměstnanců 

vyjadřuje efektivní vyjednávání podstatnou konkurenční výhodou, která by pro společnost 

ABB představovala přínos pro budoucí obraty. Pro rozvoj obchodních dovedností  

a vyjednávání se rozhodlo ve svých rozvojových plánech 9,2 % zaměstnanců, což odpovídá 

46 návrhům. 



 

 

 

74 

 

 

Ad 6.: Poslední oblastí, kterou zaměstnanci zmiňovali ve větší míře, byl rozvoj a vzdělávání 

time management a stress managementu. Rozvoj time managementu by chtěli zaměstnanci 

rozvíjet zejména proto, že je pro ně podstatné umět si efektivním způsobem naplánovat práci, 

zvládat dokončit práci v požadovaném termínu apod. Oblast stress managementu by se měla 

týkat zvládání stresových situací, např. při řízení a finalizaci projektů. Pro oblast time a stress 

managementu se ve svých rozvojových plánech rozhodlo celkem 8,6 % zaměstnanců, což 

představuje 43 návrhů. 

 

Graf č. 6.: Číselné vyhodnocení výchozích dat metod along the job 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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AD 1. Project manager neboli projektový manažer - tato pozice je pro společnost klíčová 

vzhledem k tomu, že se jedná o osobu, která má na starost koordinaci a celkový chod 

projektů, které jsou ve společnosti realizovány. Jeho prací je sladit aktivity, spolupracovníky  

a procesy tak, aby nedocházelo k nesplněným termínům či neúspěšným projektům. Pozice 

projektového manažera je pozicí vedoucí, tudíž je jasné, že vyžaduje neustálý rozvoj. Pro 

společnost může být tento pracovník přínosný v případě, že umí řádně namotivovat 

pracovníky týmu jednak k dobré týmové práci a jednak k zvyšování produktivity práce. 

 

AD 2. Sales specialist neboli specialista v oblasti prodeje – tato pozice je pro společnost 

velmi klíčová, zejména protože osoba na této pozici se stará o zakázky v oblasti prodeje. Tato 

pozice se velmi zásadním způsobem podílí na tom, zda např. vznikne spoluprácese 

zákazníkem na prodeji výrobků nebo zdali dojde k dlouhodobější spolupráci mezi společností 

a zákazníky. V rámci této pozice je příhodné, aby pracovník zvládal základní oblasti efektivní 

komunikace a vyjednávání se zákazníkem. Součástí jeho působení by také měla být schopnost 

jednat asertivně a umět si získat zákazníky.  

 

AD 3. Logistics neboli firemní logistik – tato pozice představuje pro společnost velmi zásadní 

pozici především s ohledem na procesy ve výrobě. Firemní logistik má na starost celou řadu 

kroků spojených s efektivním plánováním procesu výroby, dále pak také s přípravnou fází 

výroby, rozmístěním výrobních zařízení a dalšími logistickými procesy, včetně rozsáhlého 

procesu řízení výrobních jednotek. Vzdělávání pro tuto pozici představuje základ pro 

dynamický vývoj ve zlepšování výrobních procesů, odstraňování zbytečných přerušování či 

zpomalování výroby. 

 

V rámci těchto tří metod bylo provedeno srovnání z pohledu přístupu ke vzdělávání: 

 

- ZAMĚSTNANCŮ  

- ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ 
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A. Pohled zaměstnanců – Pozice Project manager 

 

Pohled zaměstnanců přestavuje nejfrekventovanější potřebu vzdělávacích aktivit  

u dané pozice. V případě první pozice – Project manager byly požadavky na vzdělávání 

především v určitých oblastech. Právě tyto vzdělávací a rozvojové aktivity, které jsou 

preferovány projektovými manažery, představují výchozí základnu pro tvorbu vzdělávacího 

plánu. 

 

B. Pohled řídícího pracovníka – Pozice Project manager 

 

Pro tvorbu vzdělávacího plánu je vždy dobré mít víc názorů a pohledů na danou 

problematiku, aby byla společnost objektivně schopna posoudit danou potřebu vzdělávání  

a nastavit tak odpovídající vzdělávací plán s ohledem nejen na individuální potřeby 

zaměstnanců, ale také vzhledem k finančním a časovým možnostem společnosti. 

 

Na pozici projektového manažera je potřeba obecně rozvíjet schopnosti a dovednosti 

manažera. V prvé řadě je to dle návrhů řídících pracovníků Leadership. Vedení projektů 

představuje velmi zodpovědnou práci, která je soustřeďována především na podřízené, kteří 

se podílejí na tvorbě projektu. Snahou manažera je vždy nasměrovat zaměstnance k efektivní 

a cílevědomé práci. Vzdělávací kurzy zaměřené na leadership umožňují manažerům tyto 

vlastnosti rozvíjet a přispívat tak k produktivní práci na pracovišti. 

Další navrhovanou vzdělávací oblastí ze sekce manažerských dovedností představuje 

motivace zaměstnanců. Motivace zaměstnanců představuje pro projektového manažera jeden 

ze základních nástrojů pro úspěšné vedení skupiny. Při společné práci na projektech potřebují 

mnohdy zaměstnanci nejen poradit a navést správným směrem, ale také dodat potřebnou 

motivaci k práci. V rámci vzdělávacího kurzu zaměřeného na motivaci můžou manažeři 

rozvíjet své stávající motivační techniky a učit se nové. 

 

Rozvoj cizích jazyků je zde zmiňován především kvůli faktu, že společnost ABB je 

mezinárodního charakteru a spolupráce, ke kterým často dochází, jsou realizovány se 

zahraničními divizemi. Je třeba, aby manažer byl schopen plynně komunikovat např. 

v angličtině nebo němčině a bez větších problémů byl schopen získat potřebné informace 

týkající se projektu. 
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Srovnání vzdělávacích návrhů zaměstnanců i řídících pracovníků jsou shrnuty 

v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 6: Srovnání návrhů vzdělávacích aktivit zaměstnanců a řídících pracovníků 

Pohled zaměstnanců 

Početní vyjádření 

návrhu 

zaměstnanců 

% vyjádření 

návrhů 

zaměstnanců 

Pohled řídícího 

pracovníka 

Číselné 

vyjádření 

návrhů řídícího 

pracovníka 

vzhledem k 

návrhům 

zaměstnanců 

Návrhy vzdělávacích aktivit 

Leadership 9 40,91 % 

Rozvoj 

man.dovedností - 

leadership 9 

Rozvoj anglického 

jazyka 
6 27,27 % Rozvoj cizích jazyků 

6 

Rozvoj 

komunikačních 

dovedností 

4 18,18 % Rozvoj 

manažerských 

dovedností - 

motivace zam. 

0 

Rozvoj řízení 

projektů 
3 13,64 % 

0 

Celkem 22 100 % Celkem 15 

Procentuální vyjádření shody návrhů 

řídícího pracovníka s návrhy zaměstnanců 68,18 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 6 můžeme vidět pohledy zaměstnanců a pohledy řídících pracovníků. 

V rámci toho, aby bylo docíleno procentuálního vyjádření shody 

 u zaměstnanců a řídícího pracovníka, byly hodnoty převedeny na společného jmenovatele. 

To znamená, že v případě, že řídící pracovník navrhoval stejné vzdělávání jako zaměstnanci, 

připsal se mu stejný počet, jako bylo zaměstnanců, kteří navrhovali daný kurz. Pokud naopak 

shoda nenastala, byla tato situace vyjádřena nulou. V celkovém součtu a následným 

podělením hodnot zaměstnanců a řídícího pracovníka tak byla vyčíslena shoda návrhů pro 

pozici Project manager z 68,18 %. 

 

Na základě návrhů, které se objevily jednak u zaměstnanců společnosti a jednak  

u návrhů řídících pracovníků, budou vybrány tři kurzy, které budou obecně specifikovány  
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a v následující kapitole návrhů a doporučení budou přesně specifikovány. Pro pozici 

projektového manažera budou zvažovány následující kurzy: 

 

I. Vzdělávací kurz Leadership – vedení lidí 

 

Jako první kurz, který je navrhován jak zaměstnanci, tak řídícími pracovníky, je kurz 

vedení lidí. Pro projektového manažera je vzdělávání v oblasti Leadershipu tou základní 

dovedností, kterou by měli neustále rozvíjet. Vzhledem k tomu, že jejich hlavní náplní práce 

je efektivním způsobem řídit a motivovat podřízené, kteří spolupracují v rámci daného 

projektu, je nutné, aby projektový manažer ovládal tyto techniky. Kritériem pro výběr tohoto 

kurzu bylo především možnost realizace kurzu na ostravské pobočce společnosti ABB. 

Následně jsou definovány dva kurzy, které jsou zaměřeny na rozvoj leadershipu. První z nich 

je zaměřen na skupinový rozvoj dovedností manažerů, kurz by byl realizován na pobočce 

společnosti ABB, což je nesporná výhoda. Další výhodou tohoto kurzu je možnost získat 

množstevní slevu při zapojení dvou a více zaměstnanců. Druhý kurz, který pracuje s rozvojem 

leadershipu, má formu e-learningu, jeho výhodou je, že je levnější, naopak nevýhodou je, že 

se jedná o vzdělávání online, které je obecně bráno jako méně efektivní.  

 

Tabulka č. 7: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Leadership – vedení lidí 

Název kurzu Leadership – vedení lidí 

Metoda Firemní skupinový kurz 

Popis kurzu 
Osvojování praktických dovedností a technik 

Leadershipu 

Zaměření kurzu 

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí se 

svým týmem dosáhnout úspěch. Tito vedoucí 

pracovníci musí umět vytvářet dobré mezilidské 

vztahy a příznivou atmosféru pro práci v týmu. Kurz 

vedení lidí umožňuje také rozvíjet schopnost 

motivovat pracovníky.                                                                                                          

Místo realizace Kurz bude realizován v prostorách společnosti ABB 
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Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Společnost TUTOR 

Časová náročnost 12 x 60 minut (úterý, středa) 

Kapacita účastníků max. 12 účastníků 

Cena kurzu 5 990 Kč bez DPH (7248 Kč s DPH) 

Možnost získat slevu 

2 účastníci z jedné firmy 5% sleva 

3 účastníci z jedné firmy 10% sleva 

4 a více účastníků z jedné firmy 15% sleva 

Zdroj: TUTOR.CZ [online]. Dostupné z: http://www.tutor.cz/skoleni-seminare/leadership-vedeni-

lidi/BK00624074. 

 

Tabulka č. 8: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Leadership – nejlepší praxe 

Název kurzu Leadership - nejlepší praxe 

Metoda E-learning 

Popis kurzu 

Rozvinout inovativní strategii a politiku. Kurz je 

určen pro manažery, členy představenstva, vedoucí 

jednotlivých oddělení.  

Zaměření kurzu 

Provedení "inventury" leadershipu ve společnosti. 

Stimulace leadershipu účastníka. 

Určení vedlejších účinků leadershipu a vypořádání se 

s nimi.  

Místo realizace Online 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Vzdělávací společnost Gradua-Cegos 

Časová náročnost Firemní licence zpřístupněna na 3 měsíce 

Kapacita účastníků 1 
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Cena kurzu na osobu 587 Kč 

Zdroj: Gradua Cegos.cz [online]. Dostupné z: http://www.cegos.cz/katalog-kurzu.html. 

II. Vzdělávací kurz angličtiny  

 

Další kurz, který bude definován v návrhové části, představuje kurz vzdělávání 

anglického jazyka. Tento kurz by měl být zaměřen především na rozvoj komunikačních 

dovedností v angličtině. Společnost spolupracuje na mezinárodní úrovni, a proto pro ni 

jazykově vzdělaní zaměstnanci představují konkurenční výhodu oproti ostatním 

společnostem, které věnují pozornost spíše jiným vzdělávacím aktivitám, nebo nevzdělávají 

své zaměstnance vůbec. Jak již bylo výše popsáno, potřeba zvyšování jazykových dovedností 

vyplývá z předpokladu, že projektový manažer musí umět aktivně komunikovat v případě 

zahraničních projektů, aby získal všechny potřebné informace. Toto kritérium splňuje 

například Callanova metoda, která je ideální pro rychlý rozvoj komunikačních dovedností. 

V rámci Callanovy metody dochází k rozvoji komunikačních dovedností v angličtině již od 

první hodiny a hodiny jsou velice intenzivní, což je pro účastníky velice přínosné. 

Další formy kurzů, které by mohly představovat variantu vzdělávání, jsou e-learning  

a soukromé vzdělávání u lektora. Tyto kurzy jsou již trochu specifičtější a zaměřují se spíše 

konkrétně na daného jedince. Každá z nich má výhody i slabiny. Např. e-learning je výhodný 

v tom, že se dá aplikovat prakticky kdekoliv, jen s podmínkou připojení k internetu, naopak 

soukromé vzdělávání s lektorem má zase tu výhodu, že výuka je mnohem intenzivnější a 

soustřeďuje se především na nedostatky v komunikaci zaměstnance. 

 

Tabulka č. 9: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu TOP Basic 

Název kurzu TOP Basic 

Metoda Firemní kurz - Callanova metoda 

Popis kurzu Vysoce efektivní způsob výuky anglického jazyka 

Zaměření kurzu 
Metoda funguje na bázi intenzivní komunikace mezi 

studentem a lektorem. Díky Callanově metodě mluví 
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studenti anglicky již od první hodiny. Hodiny jsou 

vedeny způsobem, který neumožňuje studentovi, aby 

si překládal věty do českého jazyka, ale aby pochopil 

jejich celkovou podstatu a byl schopen ihned 

reagovat. Tím se studenti naučí velmi rychle myslet, 

mluvit a jednat rovnou v angličtině. Studenti se tak 

musí celou hodinu soustředit a udržet si pozornost. 

Místo realizace Kurz bude realizován v prostorách společnosti ABB 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
TOP SCHOOL 

Časová náročnost 1 semestr, celkem 40 hodin (rozvržení dle domluvy) 

Kapacita účastníků max. 8 účastníků 

Cena kurzu za hodinu: 140 Kč 

Cena kurzu za semestr: 5 600 Kč (5 měsíců) 

Cena kurzu za školní 

rok: 
11 200 Kč (2 semestry = 10 měsíců) 

Zdroj: TOP SCHOOL.CZ [online]. Dostupné z: http://www.topschool.cz/. 

 

Tabulka č. 10: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu English University Online 

Název kurzu ENGLISH UNIVERSITY ONLINE 

Metoda Firemní kurz 

Popis kurzu Výuka angličtiny přes internet 

Zaměření kurzu 

Zaměření na: Mluvené slovo, poslech i výuku 

výslovnosti 

-na konci každé lekce souhrnný test 

-program sleduje úspěšnost účastníka v jednotlivých 

cvičeních  

-součástí programu je přehled anglické gramatiky a 



 

 

 

82 

 

 

slovní zásoby 

Místo realizace Kdekoliv, jediná podmínka je přístup k internetu 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
1st English, s. r. o. 

Časová náročnost 

Firemní licence na 12 měsíců (Studium je rozděleno 

do pěti úrovní, každá úroveň obsahuje 30 lekcí, k 

dispozici odkudkoli, 365 dní v roce, 24 hodin denně.). 

Kapacita účastníků 1 licence = 1 osoba 

Cena licence Online 1 990 Kč 

Cena licence Online 

Business Plus 
2 490 Kč 

Zdroj: 1st English.cz [online]. Dostupné z: http://www.1stenglish.cz/individualni-jazykove-kurzy-e-

learning.php. 

 

Tabulka č. 11: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Face to face learning 

Název kurzu Face to face learning  

Metoda Individuální kurz Callanova metoda 

Popis kurzu Vysoce efektivní způsob výuky anglického jazyka 

Zaměření kurzu 

Metoda funguje na bázi intenzivní komunikace mezi 

studentem a lektorem. Díky Callanově metodě mluví 

studenti anglicky již od první hodiny. Hodiny jsou 

vedeny způsobem, který neumožňuje studentům, aby 

si překládali věty do českého jazyka, ale aby 

pochopili jejich celkovou podstatu a byli schopni 

ihned reagovat. Tím se studenti naučí velmi rychle 

myslet, mluvit a jednat rovnou v angličtině. Studenti 

se tak musí celou hodinu soustředit a udržet si 

pozornost. 
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Místo realizace Dle potřeby účastníka 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
TOP SCHOOL 

Časová náročnost Dle potřeby účastníka 

Kapacita účastníků 1 

Cena kurzu za hodinu: 350 Kč  

Zdroj: TOP SCHOOL.CZ [online]. Dostupné z: http://www.topschool.cz/. 

 

III. Vzdělávací kurz řízení projektů 

 

Třetí a poslední kurz, který bude následně v několika variantách vymezen, se zaměřuje 

na řízení projektů. Tento kurz sice nenavrhl řídící pracovník, avšak vzhledem k zaměření 

pozice projektového manažera se jeví tento kurz jako velmi zajímavá varianta. Pro společnost 

může být hlavním přínosem zefektivnění projektového řízení a práce na projektech. Výhodou 

první varianty kurzu (tabulka č. 12), může být fakt, že se jedná o intenzivní dvoudenní kurz, 

což znamená, že získané poznatky a zkušenosti bude možno uvést ihned do projektové praxe. 

Určitou nevýhodou intenzivního kurzu může být fakt, že množství informací, které bude třeba 

zpracovat během těchto dvou dní, může být náročné, což může ovlivnit konečnou efektivitu 

kurzu především pro společnost. Druhá varianta představuje formu e-learningu, což 

představuje samostudium online. Tato varianta může být výhodná z hlediska toho, že není 

potřeba nikam dojíždět a ztrácet čas přesunem, ale zpětná vazba této varianty nemusí být tak 

efektivní jako u předcházející varianty. Výhodou druhé varianty je pak jednoznačně cena, 

které je vzhledem k intenzivnímu kurzu velmi nízká. 
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Tabulka č. 12: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Řízení projektů 

Název kurzu Řízení projektů 

Metoda Firemní intenzivní kurz 

Popis kurzu 

Kurz je určen manažerům, vedoucím projektů, členům 

realizačních týmů a je zaměřen na rozvoj praktických 

dovedností  

Zaměření kurzu 

Předmětem vzdělávání budou především následující 

témata: 

 

Co je to projekt 

Definice projektu 

Manažer projektu, sponzor, klient  

Životní fáze projektu 

Analýza rizik 

Plánování projektu 

- dekompozice 

- síťový diagram 

- rozpočet a jeho sledování 

- komunikační plán 

- kapacitní plánování 

 

Zaměření na vlastnosti programové podpory řízení 

projektů 

Místo realizace 
Společnost HM Partners má pobočku v Ostravě, ale 

místo kurzu lze stanovit dle dohody 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
HM PARTNERS s.r.o. 

Časová náročnost 2 dny (16 vyučovacích hodin) 

Kapacita účastníků 12 účastníků 

Celková cena kurzu: 5 760 Kč 

Zdroj: Evzdelavani.cz [online]. Dostupné z: http://www.evzdelavani.cz/soft-skills-kurzy/projektove-

rizeni/rizeni-projektu/9713-projektove-rizeni-i.  
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Tabulka č. 13: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Projektové řízení 

Název kurzu Projektové řízení 

Metoda E-learning 

Popis kurzu 

Online kurz, který umožní porozumět řízení projektů 

ve společnosti. Určeno pro manažery projektových 

týmů. 

Zaměření kurzu 

Stanovení přínosu projektu pro organizaci. 

Plánování vývoje projektu. 

Určení klíčových rolí v projektu. 

Každodenní řízení projektu. 

Určení pozice manažera projektu. 

Místo realizace Online 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Vzdělávací společnost Gradua-Cegos 

Časová náročnost Firemní licence zpřístupněna na 3 měsíce 

Kapacita účastníků 1 

Cena kurzu na osobu 587 Kč 

Zdroj: Gradua Cegos.cz [online]. Dostupné z: http://www.cegos.cz/katalog-kurzu.html. 

 

A. Pohled zaměstnanců – Pozice Sales specialist 

 

Pohled zaměstnanců přestavuje nejfrekventovanější potřebu vzdělávacích aktivit u 

dané pozice. V případě druhé pozice – Sales specialist – byly požadavky na vzdělávání 

především u níže uvedených oblastí. Právě tyto vzdělávací a rozvojové aktivity, které jsou 

preferovány specialisty pro prodej, představují výchozí základnu, která bude brána v potaz při 

tvorbě vzdělávacího a rozvojového plánu. 
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B. Pohled řídícího pracovníka – Pozice Sales specialist 

 

Na tvorbě vzdělávacích plánů se podílí nejen zaměstnanci, ale ve většině případů  

i jejich nadřízení, tím se na zkoumanou problematiku získá zase trochu komplexnější úhel 

pohledu, který umožňuje nastavit vzdělávací plán, který odpovídá individuálním potřebám 

zaměstnancům a zároveň zohledňuje návrhy nadřízených pracovníků. 

 

Na pozici Sales specialist je potřeba obecně rozvíjet obchodní schopnosti  

a dovednosti. Sem se řadí především schopnost obchodního vyjednávání o produktech, 

cenách, podmínkách apod. Vzdělávací kurzy tohoto zaměření umožňují efektivně rozvíjet tyto 

oblasti, takže se pro pracovníky na pozici Sales specialist přesně hodí. 

 

Další námět pro vzdělávání kurzů jednoznačně směřuje k rozvoji cizích jazyků. Jak již 

bylo několikrát řečeno, společnost ABB je mezinárodního charakteru a je tedy potřeba, aby 

pracovníci na prodejních pozicích uměli plynně konverzovat v cizích jazycích, především 

v angličtině a němčině. Pro kurz angličtiny by se dal realizovat kurz, který byl již navrhován 

pro pozici Project manager. 

 

Poslední oblast, které by dle řídících pracovníků měla být věnována pozornost, je 

Time management. Zde jde především o schopnost efektivním způsobem organizovat schůzky 

se zákazníky a chodit na ně včas. Právě v kurzu zaměřeném na Time management se 

zaměstnanci naučí jak si rozvrhnout svůj pracovní čas, což je pro tuto pozici velmi příhodné. 
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Tabulka č. 14: Srovnání návrhů vzdělávacích aktivit zaměstnanců a řídících pracovníků 

Pohled zaměstnanců 

Početní 

vyjádření 

návrhu 

zaměstnanců 

% vyjádření 

návrhů 

zaměstnanců 

Pohled řídícího 

pracovníka 

Číselné vyjádření 

návrhů řídícího 

pracovníka vzhledem 

k návrhům 

zaměstnanců 

Návrhy vzdělávacích aktivit 

Obchodní dovednosti 13 38,24 % 
Obchodní 

vyjednávání 
13 

Rozvoj anglického 

jazyka 
9 26,47 % 

Rozvoj cizích 

jazyků 
9 

Komunikace se 

zákazníkem 
7 20,59 %   0 

Time management 5 14,71 % Time management 5 

Celkem 34 100 % Celkem 27 

Procentuální vyjádření shody návrhů řídícího pracovníka s 

návrhy zaměstnanců 79,41 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 14 byla zjištěna shoda návrhů zaměstnanců a řídícího pracovníka ve výši  

79,41 %. 

Pokladem pro tvorbu návrhu vzdělávacích kurzů, který bude zpracován v rámci 

kapitoly návrhy a doporučení, budou jednak návrhy zaměstnanců a jednak řídících 

pracovníků, které jsou shrnuty v tabulce č. 9. 

 

I. Vzdělávací kurz Time management 

 

Pro kurz Time manangementu přicházejí v úvahu dvě varianty. První varianta 

představuje veřejný skupinový kurz, který by byl určen všem zaměstnancům na této pozici. 

Výhodou skupinových kurzů je skutečnost, že účastníci mají možnost sdílet své poznatky  

a zkušenosti. Tak se efekt výuky ještě zvýší. Další formu, která bude zvažována, představuje 

e-learning. Tato forma je výhodná především díky časové flexibilitě a možnosti přizpůsobit si 

čas vzdělávání dle vlastních nároků. Výhodou varianty veřejného skupinového kurzu je také 

možnost zakoupení kurzu na slevovém portálu ZAPAKATEL.CZ, který umožňuje snížit 

náklady na tento kurz až o 70 %. Vzdělávací kurz Time managementu by představoval 
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výhodu především pro zaměstnance na dané pozici, protože by mu získané informace mohly 

pomoct zefektivnit rozložení pracovního dne. 

 

Tabulka č. 15: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Time Management 

Název kurzu TIME MANAGEMENT 

Metoda Veřejný skupinový kurz 

Popis kurzu Získat schopnost efektivně zorganizovat pracovní čas 

Zaměření kurzu 

Kurz je zaměřen, na aplikovatelnost Time 

managementu v konkrétních podmínkách. Řeší se 

zvládání stresových situací. Příčiny vzniku stresu, 

efektivní organizování pracovní doby, analýza 

pracovního harmonogramu a návrhy pro jeho 

vylepšení. Zásady stanovování pracovních priorit. 

Místo realizace Harmony Club Hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Společnost Premi Consult 

Časová náročnost 10 hodin (2x 1 hodina týdně) 

Kapacita účastníků max. 10 osob (možná individuální domluva) 

Cena kurzu za hodinu 330 Kč 

Cena kurzu 3 300 Kč 

Možnost získat slevu 
Možnost získání až 70 % slevy v případě zakoupení 

na slevovém portálu ZAPAKATEL.CZ 

Cena kurzu po slevě 999 Kč (99 Kč/hod.) 

Zdroj: Premi-Consult.cz [online]. Dostupné z: http://www.premi-consult.cz/verejne-kurzy/skoleni/time-

management.html. 
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Tabulka č. 16: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Time management e-learning 

Název kurzu Time management 

Metoda E-learning 

Popis kurzu 

Kurz je postaven jako multimediální interaktivní 

pomůcka. Cvičení jsou většinou postavena tak, aby je 

účastník používal na svoje konkrétní pracovní aktivity 

a jejich plánování. 

Zaměření kurzu 

 Multimediální e-learningový kurz Time-management 

se zaměřuje na výklad účinných postupů jak 

zefektivnit plánování, lépe si organizovat své 

pracovní prostředí a jak při tom využívat nástroje, 

jako je telefon, outlook a další. 

Místo realizace Online 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Inc Consulting 

Časová náročnost 1-2 lekce týdně 

Kapacita účastníků 1 osoba 

Cena licence pro jednu 

osobu 
593 Kč 

Zdroj: INC.CZ [online]. Dostupné z: http://www.inc.cz/e-learning/kurz-time-management/. 

 

II. Vzdělávací kurz Obchodní vyjednávání 

 

 Potřeba tohoto kurzu vychází především z předpokladu neustálého vzdělávání  

a zvyšování konkurenční výhody pracovníků na pozici Sales specialist. V rámci návrhu 

vzdělávacího kurzu obchodního vyjednávání budou definovány dvě varianty. První z nich 

představuje veřejný intenzivní kurz, který může představovat pro zaměstnance efektivní 

způsob, jak získané strategie a techniky rychle aplikovat do praxe při jednání se zákazníky. 

Z hlediska pozice specialisty představuje kurz obchodního vyjednávání zcela klíčový prvek ve 
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vzdělávání. V návrzích na vzdělávání se na tomto faktu shodli jak jednotliví zaměstnanci, tak 

i řídící pracovník. Přínos pro společnost by tak mohl být jistě výraznější než např. u školení 

Time managementu, kde se jedná spíše o efektivní práci s časem. V rámci kurzu obchodního 

vyjednávání se jedná především o rozvoj, který by mohl v důsledku ovlivnit profit 

společnosti, což je velmi zásadní oblast podnikových financí. Jako druhá forma se nabízí 

 e-learning, jehož hlavní výhodou je především skutečnost, že se dá realizovat dle časových 

potřeb zaměstnance. 

 

Tabulka č. 17: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Obchodní vyjednávání 

Název kurzu Obchodní vyjednávání 

Metoda Veřejný intenzivní kurz 

Popis kurzu 
Strategie a taktiky zaměřené na dosažení efektivní 

prodejní strategie v praxi 

Zaměření kurzu 

- Schopnost vyjednávání 

- Strategie vyjednávání 

- Argumentace 

- Námitky týkající se ceny 

- Trénink technik vyjednávání o ceně 

- Vyjednávání „tváří v tvář“ 

- Zvládnutí manipulace, umět vytvářet tlak na partnera 

- Získat odolnost vůči nátlakům obchodních partnerů 

- Hra rozvíjející vyjednávací schopnosti 

Místo realizace Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
EVERESTA 

Časová náročnost 1 den 

Kapacita účastníků Dle domluvy 

Celková cena kurzu: 3500 Kč bez DPH (4235 Kč včetně DPH) 
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Možnost získat slevu V případě účasti 2 a více účastníků z jedné firmy 

Cena kurzu po slevě 3000 Kč bez DPH (3630 Kč včetně DPH) 

Zdroj: EVERESTA.CZ [online]. Dostupné z: <http://www.everesta.cz/kurzy/obchodni-vyjednavani> . 

 

Tabulka č. 18: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Obchodní vyjednávání – 7 klíčů 

k efektivní schůzce 

Název kurzu Obchodní vyjednávání - 7 klíčů k efektivní schůzce 

Metoda E-learning 

Popis kurzu 
Rozšíření schopností vést efektivní vyjednávání se 

zákazníkem. 

Zaměření kurzu 

Kurz je zaměřen na schopnost vypořádat se s 

nástrahami obchodního vyjednávání. Účastníkům 

bude umožněno získat schopnost poskytnout méně, 

ale získat od zákazníka více. 

Místo realizace Online 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Vzdělávací společnost Gradua-Cegos 

Časová náročnost Firemní licence zpřístupněna na 3 měsíce 

Kapacita účastníků 1 

Cena kurzu na osobu 587 Kč 

Zdroj: Gradua Cegos Mezinárodní lídr v odborném a dalším vzdělávání. [online]. Dostupné z: 

http://www.cegos.cz/katalog-kurzu.html. 
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III. Vzdělávací kurz angličtiny  

 

Angličtina představuje poslední kurz, který bude navržen ve třech možných 

variantách. Vzdělávací kurz angličtiny by v případě této pozice měl být zaměřen především 

na rozvoj komunikačních dovedností, které jsou v oblasti obchodu klíčové. Vzhledem k tomu, 

že má společnost ABB mnoho mezinárodních partnerů, se kterými spolupracuje, je podstatné, 

aby byli tito odborníci velmi dobře jazykově vybaveni.  V rámci možnosti vzdělávat se 

v anglickém jazyce budou níže specifikovány jak firemní skupinový kurz, jehož základ tvoří 

efektivní hodiny založené především na komunikaci lektora s účastníky, tak forma e-

learningu a jako poslední individuální forma vzdělávání, která také využívá Callanovy 

metody intenzivní komunikace. Kritériem při zvažování mezi jednotlivými kurzy bude také 

možnost realizovat tato školení na pobočce společnosti ABB, či v případě e-learningu mít 

vzdělávání k dispozici online, což může představovat časovou výhodu oproti kurzům, za 

kterými by bylo nutno dojíždět. Při výběru bude zohledňována samozřejmě také finanční 

náročnost jednotlivých kurzů. 

 

Tabulka č. 19: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu TOP Basic 

Název kurzu TOP Basic 

Metoda Firemní kurz - Callanova metoda 

Popis kurzu Vysoce efektivní způsob výuky anglického jazyka 

Zaměření kurzu 

Metoda funguje na bázi intenzivní komunikace mezi 

studentem a lektorem. Díky Callanově metodě mluví 

studenti anglicky již od první hodiny. Hodiny jsou 

vedeny způsobem, který neumožňuje studentům, aby 

si překládali věty do českého jazyka, ale aby 

pochopili jejich celkovou podstatu a byli schopni 

ihned reagovat. Tím se studenti naučí velmi rychle 

myslet, mluvit a jednat rovnou v angličtině. Studenti 

se tak musí celou hodinu soustředit a udržet si 

pozornost. 

Místo realizace Kurz bude realizován v prostorách společnosti ABB 



 

 

 

93 

 

 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
TOP SCHOOL 

Časová náročnost 1 semestr, celkem 40 hodin (rozvržení dle domluvy) 

Kapacita účastníků max. 8 účastníků 

Cena kurzu za hodinu: 140 Kč 

Cena kurzu za semestr: 5 600 Kč (5 měsíců) 

Cena kurzu za školní 

rok: 
11 200 Kč (2 semestry = 10 měsíců) 

Zdroj: TOP SCHOOL.CZ [online]. Dostupné z: http://www.topschool.cz/. 

 

Tabulka č. 20: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu English University Online 

Název kurzu ENGLISH UNIVERSITY ONLINE 

Metoda Firemní kurz 

Popis kurzu Výuka angličtiny přes internet 

Zaměření kurzu 

Zaměření na: mluvené slovo, poslech i výuku 

výslovnosti 

-na konci každé lekce souhrnný test 

-program sleduje úspěšnost účastníka v jednotlivých 

cvičeních  

-součástí programu je přehled anglické gramatiky a 

slovní zásoby 

Místo realizace Kdekoliv, jediná podmínka přístup k internetu 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
1st English, s. r. o. 

Časová náročnost 

Firemní licence na 12 měsíců (Studium je rozděleno 

do pěti úrovní, každá úroveň obsahuje 30 lekcí, k 

dispozici odkudkoli, 365 dní v roce, 24 hodin denně.). 
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Kapacita účastníků 1 licence = 1 osoba 

Cena licence Online 1 990 Kč 

Cena licence Online 

Business Plus 
2 490 Kč 

Zdroj: 1st English.cz [online]. Dostupné z: http://www.1stenglish.cz/individualni-jazykove-kurzy-e-

learning.php. 

Tabulka č. 21: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Face to face learning 

Název kurzu Face to face learning 

Metoda Individuální kurz Callanova metoda 

Popis kurzu Vysoce efektivní způsob výuky anglického jazyka 

Zaměření kurzu 

Metoda funguje na bázi intenzivní komunikace mezi 

studentem a lektorem. Díky Callanově metodě mluví 

studenti anglicky již od první hodiny. Hodiny jsou 

vedeny způsobem, který neumožňuje studentovi, aby 

si překládal věty do českého jazyka, ale aby pochopil 

jejich celkovou podstatu a byl schopen ihned 

reagovat. Tím se studenti naučí velmi rychle myslet, 

mluvit a jednat rovnou v angličtině. Studenti se tak 

musí celou hodinu soustředit a udržet si pozornost. 

Místo realizace Dle potřeby účastníka 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
TOP SCHOOL 

Časová náročnost Dle potřeby účastníka 

Kapacita účastníků 1 

Cena kurzu za hodinu: 350 Kč  

Zdroj: TOP SCHOOL.CZ [online]. Dostupné z: http://www.topschool.cz/. 
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A. Pohled zaměstnanců – Pozice Logistics 

 

Pohled zaměstnanců přestavuje nejfrekventovanější potřebu vzdělávacích aktivit  

u dané pozice. V případě první pozice – Logistics – byly požadavky na vzdělávání především 

v určitých oblastech. Právě tyto vzdělávací a rozvojové aktivity, které jsou preferovány 

firemními logisty, představují výchozí základnu pro tvorbu vzdělávacího plánu. 

 

B. Pohled řídícího pracovníka – Pozice Logistics 

 

Z pohledu řídící pracovníků jsou pro firemní logistiky přínosné především konkrétní 

kurzy, které rozvíjejí danou odbornou oblast, se kterou se pracovník denně setkává. V případě 

logistika, který pracuje u výrobních procesů, se jedná především o kurzy zaměřené na 

zefektivnění právě výrobních procesů a aktivit s tím spojených. 

 

Tabulka č. 22: Srovnání návrhů vzdělávacích aktivit zaměstnanců a řídících pracovníků 

Pohled 

zaměstnanců 

Početní 

vyjádření návrhu 

zaměstnanců 

% vyjádření 

návrhů 

zaměstnanců 

Pohled řídícího 

pracovníka 

Číselné vyjádření  

návrhů řídícího 

pracovníka 

vzhledem k 

návrhům 

zaměstnanců 

Návrhy vzdělávacích aktivit 

Technické 

vzdělávání - 

logistika 

7 63,64 % 

Vzdělávací 

kurzy 

zaměřené na 

oblast výroby 

7 

Microsoft 

Excel 
4 36,36 %   0 

Celkem 11 100 % Celkem 7 

Procentuální vyjádření shody návrhů řídícího 

pracovníka s návrhy zaměstnanců 63,64 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 22 byla zjištěna shoda návrhů zaměstnanců a řídícího pracovníka ve výši  

63,64 %. 
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I. Vzdělávací kurz – Logistika plánování a řízení výroby 

 

Kritérium pro návrh vzdělávacího kurzu pro firemního logistika představuje 

především zaměření na procesy výroby. Již samotné návrhy zaměstnanců směřovaly 

k návrhům na rozvoj v technické oblasti, s důrazem na logistické pojetí výroby. Další 

kritérium představuje stejně jako u většiny předchozích důraz na absolvování školení buď 

přímo na ostravské pobočce společnosti ABB, nebo někde v blízkosti Ostravy. 

První kurz, který je níže specifikován, splňuje kritérium absolvování kurzu v Ostravě, 

což může pro společnost znamenat jak úsporu času, tak financí, které by musela investovat do 

absolvování vzdělávacího kurzu mimo Ostravu. Tento kurz představuje vzhledem k dané 

pozici stěžejní vzdělávací oblast, která by byla přínosná pro rozvoj efektivního plánování a 

řízení výrobních procesů ve společnosti. Další možností, která je zvažována v této části, 

představuje možnost vytvoření zakázkových kurzů na míru.  

 

Tabulka č. 23: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Logistika: plánování a řízení výroby 

Název kurzu Logistika: plánování a řízení výroby 

Metoda Veřejný intenzivní kurz 

Popis kurzu 
Výklad, simulace, příklady z praxe, řešení 

případových studií 

Zaměření kurzu 

Kurz je zaměřen především na praktické oblasti. 

Nabízí ucelený pohled na procesy ve výrobní logistice 

a její vazbě, na kapacitní management podniku. V 

rámci kurzu jsou definovány moderní plánovací 

metody umožňující optimální plánování tak, aby 

náklady byly minimální, dodržely se termíny zakázek, 

zmenšily se průběžné doby, snížila se rozpracovanost 

výroby, snížil se objem všech forem zásob a zvýšila 

se celkově efektivnost a flexibilita výrobního procesu. 

Místo realizace Harmony Club Hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
INORGA Tréninkové centrum s.r.o. 
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Časová náročnost Otevírá se pololetně - jednodenní kurz (9:00 - 17:30) 

Kapacita účastníků Dle domluvy 

Celková cena kurzu: 6 014 Kč 

Zdroj: Kurzy.edumenu.cz [online]. Dostupné z: http://kurzy.edumenu.cz/d-33500/logistika-planovani-a-rizeni-

vyroby-kurz-ostrava. 

 

Zakázkové kurzy na míru 

 

Jednou ze společností, která se zabývá tvorbou a realizací zakázkových kurzů 

vytvořených na míru potřebám společností, je Gradua-CEGOS. Tato společnost úspěšně 

realizuje vzdělávací programy připravené na míru potřebám a možnostem malých, středních i 

velkých organizací. Společnost je schopna se přizpůsobit také konkrétním cílům vzdělávání 

společnosti a přizpůsobit jim potřebný obsah, metodiku, termín, místo i délku konání daných 

kurzů a školení. 

 Cena se tedy nedá obecně stanovit vzhledem k tomu, že je domlouvána s ohledem na 

individuální požadavky daného školení. [22] 

 

Výhody a přínosy zakázkových kurzů 

 

- Flexibilita při přípravě i realizaci vzdělávacích programů 

- Vyšší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu 

- Snížení nákladů při větších skupinách - oproti otevřeným kurzům 

- Výběr z celé řady forem vzdělávání, které společnost nabízí 

- Neformální seznámení pracovníků navzájem a rozvoj týmové spolupráce ve 

společnosti [22] 

 

II. Vzdělávací kurz – Microsoft Excel 

 

Druhým kurzem, který je pro tuto pozici navrhován, je vzdělávací kurz zaměřený na 

rozvoj dovedností s procesorem Microsoft Excel. V rámci tohoto návrhu budou zvažovány tři 
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varianty. Tou první je veřejný skupinový kurz a tou druhou je forma samostudia s učebními 

materiály. V rámci veřejného skupinového kurzu budou zvažovány varianty pro pokročilé a 

pro experty. Kurz pro experty by byl určen především pro velmi zdatné zaměstnance, kteří 

denně pracují s tímto programem a kteří potřebují hlubší znalosti. Druhá varianta je pro 

pokročilé uživatele, což znamená, že je vhodná pro běžné uživatele, kteří již mají základní 

zkušenosti s tímto programem. Nespornou výhodu absolvování tohoto kurzu představuje 

možnost zefektivnění a zjednodušení každodenní práce, která by jinak mohla být časově o 

dost náročnější, což představuje přínos nejen pro společnost, ale i pro zaměstnance na dané 

pozici. Forma samostudia je sice pro zaměstnance náročnější, avšak pro společnost může 

přinést úspory při financování vzdělávacího kurzu. Poslední formu představuje e-learning, 

jehož hlavní výhodou je, že je pro zaměstnance kdykoliv k dispozici, což umožňuje efektivní 

plánování vlastního času, bez nutnosti přizpůsobovat se např. skupině. 

 

Tabulka č. 24: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Microsoft Excel 

Název kurzu Microsoft Excel 

2. varianty MS Excel pro pokročilé, MS Excel pro experty 

Metoda Veřejný skupinový kurz 

Popis kurzu 
Rozvoj praktických zkušeností s procesorem MS 

Excel. 

Zaměření kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit 

pracovat  

s tabulkovým procesorem MS Excel. 

Po absolvování kurzu bude možno přizpůsobit celou 

aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni 

zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel 

včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, 

simulovat různé případové studie (varianty), 

automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit 

pohled na prezentovaná data. 

Místo realizace Nádražní 120, 702 00 Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
NICOM, a.s. 

Časová náročnost 2 dny - 16 hodin výuky (09:00 - 16:00) 
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Kapacita účastníků Dle domluvy 

Cena kurzu 1. varianty 

pro pokročilé 
3480 Kč bez DPH (4210 Kč včetně DPH) 

Cena kurzu 1. varianty 

pro experty 
3980 Kč bez DPH (4815 Kč včetně DPH) 

Zdroj: EDUCITY.CZ [online]. Dostupné z: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/moravskoslezs 

ky/microsoft-excel-pro-pokrocile-s1794927. 

 

Tabulka č. 25: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Microsoft Excel – podrobný průvodce 

Název kurzu Microsoft Excel 2010 - podrobný průvodce 

Metoda Samostudium 

Popis  Učebnice určena k samostudiu 

Zaměření  

Kniha obsahuje základní a podstatné informace o 

aplikaci MS Excel 2010. Text knihy je zaměřen 

především na aplikaci MS Excel ve firmách. Kniha je 

určena  

k pochopení postupů ke konkrétnímu zpracování dat. 

Místo realizace - 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Grada Publishing, s r.o. 

Časová náročnost Dle aktivity vzdělávaného 

Kapacita účastníků Určeno pro samostudium - vhodné pro jednu osobu 

Cena učebnice 201 Kč 

Zdroj: Knihy.abz.cz [online]. Dostupné z: http://knihy.abz.cz/prodej/excel-2010-podrobny-pruvodce. 

 

Tabulka č. 26: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Novinky v Excelu 2010 

Název kurzu Novinky v Excelu 2010 

Metoda E-learning 
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Popis kurzu 
Vzdělávací program online, který přináší nové 

informace o MS Excel 2010 

Zaměření kurzu 

Výuková videa a další vzdělávací nástroje pro 

aplikaci Microsoft Excel 2010 v e-learningové 

podobě. K učebním materiálům je možný přístup 

odkudkoli a kdykoli je zrovna potřeba. Obsahuje jak 

základní, tak rozšířené návody a postupy ze sekce MS 

Excel 2010. 

Místo realizace Online 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Video-Office 

Časová náročnost Dle aktivity vzdělávaného 

Kapacita účastníků 1 osoba 

Cena licence pro jednu 

osobu 
545 Kč 

Zdroj: Video Office.cz [online]. Dostupné z: http://www.video-office.cz/produkty/e-learning-a-

dvd/novinky-v-excelu-2010. 

 

V rámci kapitoly o vzdělávacím plánu společnosti byly především zhodnoceny 

jednotlivé metody, které navrhovali zaměstnanci a jejich nadřízení v každoročních 

hodnotících pohovorech. Na základě návrhů konkrétních vzdělávacích kurzů bude moct 

vedení společnosti ABB zařadit tyto programy do možných vzdělávacích a rozvojových 

aktivit pro následující období. Jak bude dále uvedeno v návrhové části, řada vzdělávacích 

programů může být též financována z programů Evropské unie, což umožňuje snížit náklady 

na vzdělávání a zvyšovat tak motivaci vedoucích pracovníků společnosti k realizaci dalších 

vzdělávání. Na základě těchto analýz budou v návrhové části shrnuty možné vzdělávací 

programy a kurzy jednak na základě zpracovaných dat a jednak z hlediska klíčových pozic.  
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6 Návrhy a doporučení 

 

Předposlední kapitola diplomové práce je zaměřena na zpracování doporučení  

a návrhů v oblasti vzdělávání a rozvoje společnosti ABB. Základ pro tato doporučení 

představuje předcházející kapitola, která byla zpracována na základě interních materiálů 

společnosti. Následující návrhy a doporučení budou rozděleny do tří oblastí a budou 

pojmenovány stejně jako tři hlavní oblasti vzdělávání, které má společnost ABB ve svém 

systému vzdělávání zavedeny. Toto rozdělení umožňuje efektivní zařazení případných změn 

v rámci jednotlivých oblastí. V další části návrhů a doporučení budou navrženy konkrétní 

kury pro klíčové pozice, které byly definovány v předcházející kapitole. Jedná se o následující 

rozčlenění: 

 

A. Osobnostní vzdělávání 

B. Odborné vzdělávání 

C. Manažerské vzdělávání 

6.1 Osobnostní vzdělávání  

 

V této kategorii by se měl jednoznačně objevit rozvoj anglického jazyka, který byl 

propagován jak v rámci metod on the job, tak v rámci metod off the job. Zde je jasně vidět 

důležitost neustálého vzdělávání v anglickém jazyce. Společnost ABB se každoročně na 

vzdělávání v anglickém jazyce zaměřuje, takže pro následující období tomu nebude jinak. 

Vzhledem k velkému ohlasu zaměstnanců právě na tento jazyk, by možná nebylo špatné 

uvažovat o rozšíření počtu a druhů kurzů.  

 

Další oblast, která je spjata s rozvojem jazyků, se týká všeobecného zvyšování 

jazykové vzdělanosti. Mnoho zaměstnanců navrhovalo zařazení dalších jazyků a rozšiřování 

jazykové základny nejen v angličtině, ale i v ruštině či francouzštině. 

 

Kategorie osobnostního vzdělávání by také mohla zahrnovat dle návrhů programy 

obchodního vyjednávání a rozvoj obchodních dovedností, které jsou důležité zejména pro 

pracovníky v oddělení prodeje. Právě tito zaměstnanci by si měli neustále rozvíjet schopnost 

upoutat pozornost a umět přesvědčit nejen zákazníky, ale i dodavatele apod. 
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Jako poslední část, která by mohla být zařazena do osobnostního vzdělávání, se nabízí 

rozvoj týmové spolupráce. Ta je sice uplatňována ve skupině, ale je právě na jedincích, aby se 

naučili spolupracovat a vzájemně se v práci podporovat. Týmovou práci by mohl zlepšovat 

také tzv. outdoor training, který pomáhá utužovat vztahy mezi pracovníky a tím zlepšuje 

týmovou spolupráci. 

6.2 Odborné vzdělávání  

 

 V rámci odborného vzdělávání by se měl jednoznačně realizovat rozvoj technického 

vzdělávání. Technické vzdělávání bylo v rámci všech tří metod navrhováno celkem 284krát, 

což je ještě víc než anglický jazyk, který byl navrhován celkově 272krát.  To by mohlo být 

rozděleno např. dle jednotlivých divizí, které je ve společnosti ABB celkem pět. Zaměstnanci 

navrhovali jak praktické školení, které by jim umožnilo lépe zvládat jednotlivé pracovní 

úkony, tak teoretické studium jednotlivých technologií, které by mohli ve své pracovní náplni 

využívat, a zlepšovat tak celkovou technickou vyspělost. 

 

 Vzdělávání, které by určitě bylo pro společnost přínosem v následujícím období, 

představuje rozvoj znalostí v oblasti změn, novinek a trendů. Zaměstnanci tak budou mít 

možnost sledovat zavádění technologií a postupů, které by se později mohly realizovat přímo 

ve společnosti. Součástí metod off the job by také mohlo být navštěvování nejrůznějších 

workshopů a veletrhů. 

 

 Odborné vzdělávání by také mohlo obsahovat produktové školení, které by se 

uskutečňovalo jak pro stávající produkty, tak pro ty, které se např. budou zavádět. Pro 

zaměstnance je důležité mít přehled o sortimentu, se kterým společnost ABB pracuje. 

Produktové školení nemusí být realizováno tak pravidelně jako např. jazykové vzdělávání, 

proto stačí naplánovat jeho realizaci buď v rámci určitých frekvencí opakování, nebo dle 

potřeby společnosti. 

 

 Práce na projektech je další navrhovanou oblastí pro možný vzdělávací plán 

společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o metodu, která se bude aplikovat na pracovišti 

v rámci projektů, na kterých zaměstnanci již pracují anebo mají v plánu pracovat, bylo by asi 
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dostačující uspořádat např. seznamovací seminář, aby měli zaměstnanci přehled o tom, na 

kterých projektech by se mohli podílet. 

 

Poslední rozvojový a vzdělávací program, který by se mohl v rámci odborného 

vzdělávání realizovat pro následující období, je vzdělávání v rámci Microsoft Office balíčků. 

Díky programům Microsoft Office mohou pracovníci zefektivnit svou produktivitu práce  

a zjednodušit např. obsáhlé zpracování dat. Vzhledem k tomu, že Microsoft Office vydává 

neustále nové a nové verze těchto programů, je třeba, aby se zaměstnanci v této oblasti 

neustále vzdělávali. Jak již bylo poznamenáno ve zpracovávání výsledků, zaměstnanci měli 

často zájem i o absolvování školení v rámci interního informačního systému, který se ve 

společnosti používá. Jedná se o informační systém SAP, který slouží k plánování výroby, 

nákupu apod. 

6.3 Manažerské vzdělávání  

 

Návrhy a doporučení v této sekci se soustřeďují na fakt, že většina rozvojových plánů 

se týkala pokračování v dosavadním manažerském vzdělávání. Manažerské vzdělávání ve 

společnosti ABB bylo podrobně popsáno výše v rámci popisu obecného manažerského 

vzdělávání. V rámci výsledků z elektronických formulářů, které byly k dispozici, bylo 

zjištěno, že zájem o vzdělávací programy, které jsou obsaženy v obecném manažerském 

vzdělávání, je značný. Ovšem jak bylo výše uvedeno v obecném manažerském vzdělávání, 

vzhledem k tomu, že program je rozdělen do několika sekcí, které na sebe postupně navazují 

např. řízení projektů, neboli projektový management se objevuje až v sekci ADVANCED. To 

znamená, že pracovníci, kteří ještě nejsou na tomto stupni, nemají možnost tento kurz 

absolvovat. Zde by možná nebylo špatné vymyslet trochu jiný systém, který by umožnil 

v případě potřeby absolvovat určitou formu i těchto kurzů, i když ještě daný zaměstnanec 

nedosáhl požadovaného stupně.  

 

Dle zpracovaných výsledků by se manažerské vzdělávání v následujícím období mělo zaměřit 

především na: 

a) Time and Stress management 

b) Leadership 

c) Coaching a motivace zaměstnanců 
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d) Řízení projektů 

e) Komunikace se zákazníky 

 

Všechny tyto oblasti jsou součástí obecného vzdělávání zaměstnanců společnosti 

ABB, ovšem v rámci různých úrovní, tudíž není možné absolvovat je v rámci jednoho období, 

ale zaměstnanci se k nim musí dostat až postupně. Možnou alternativou by bylo např. 

zahrnout výše zmíněné oblasti do každého z výše uvedených stupňů obecného manažerského 

vzdělávání a rozlišit je dle náročnosti jednotlivých stupňů.  

Další možnou alternativou by bylo zřídit tyto kurzy i mimo obecné manažerské 

vzdělávání a zpřístupnit je tak i zaměstnancům na jiných než manažerských pozicích. 

 

6.4 Návrhy kurzů pro klíčové pozice společnosti ABB 

 

V této návrhové části budou vybrány v rámci každé pozice tři kurzy, které se jeví 

z výše definovaných jako nejpřínosnější jak pro společnost, tak pro zaměstnance. Při výběru 

nejvhodnějšího kurzu se brala v potaz kritéria, jako jsou cena, místo, přínos, na která bylo již 

poukázáno v předcházející podkapitole návrhy kurzů pro klíčové pozice. Tyto kurzy budou 

sloužit jako podklad pro vytvoření konkrétního návrhového plánu pro dané pozice. 

 

1. Pozice Project manager 

 

Tabulka č. 27: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Leadership – vedení lidí 

Název kurzu Leadership – vedení lidí 

Metoda Firemní skupinový kurz 

Popis kurzu 
Osvojování praktických dovedností a technik 

Leadershipu 

Zaměření kurzu 

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí se 

svým týmem dosáhnout úspěchu. Tito vedoucí 

pracovníci musí umět vytvářet dobré mezilidské 
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vztahy a příznivou atmosféru pro práci v týmu. Kurz 

vedení lidí umožňuje také rozvíjet schopnost 

motivovat pracovníky.                                                                                                          

Místo realizace Kurz bude realizován v prostorách společnosti ABB 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Společnost TUTOR 

Časová náročnost 12 x 60 minut (úterý, středa) 

Kapacita účastníků max. 12 účastníků 

Cena kurzu 5 990 Kč bez DPH (7248 Kč s DPH) 

Možnost získat slevu 

2 účastníci z jedné firmy 5% sleva 

3 účastníci z jedné firmy 10% sleva 

4 a více účastníků z jedné firmy 15% sleva 

Zdroj: TUTOR.CZ [online]. Dostupné z: http://www.tutor.cz/skoleni-seminare/leadership-vedeni-

lidi/BK00624074 

 

Pro pozici Project manager byly vybrány kurzy zobrazené v tabulkách 

 č. 27, 28, 29. Prvním kurzem, který bude představovat možný návrh pro společnost ABB, je 

kurz Leadership – vedení lidí, který realizuje společnost TUTOR v rámci 12 

šedesátiminutových bloků v ceně 7248 Kč. Tento kurz byl upřednostněn před e-learningem 

především z hlediska potřeby intenzivní výuky. 

 

Tabulka č. 28: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu TOP Basic 

Název kurzu TOP Basic 

Metoda Firemní kurz - Callanova metoda 

Popis kurzu Vysoce efektivní způsob výuky anglického jazyka 

Zaměření kurzu 
Metoda funguje na bázi intenzivní komunikace mezi 

studentem a lektorem. Díky Callanově metodě mluví 
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studenti anglicky již od první hodiny. Hodiny jsou 

vedeny způsobem, který neumožňuje studentům, aby 

si překládali věty do českého jazyka, ale aby 

pochopili jejich celkovou podstatu a byli schopni 

ihned reagovat. Tím se studenti naučí velmi rychle 

myslet, mluvit a jednat rovnou v angličtině. Studenti 

se tak musí celou hodinu soustředit a udržet si 

pozornost. 

Místo realizace Kurz bude realizován v prostorách společnosti ABB 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
TOP SCHOOL 

Časová náročnost 1 semestr, celkem 40 hodin (rozvržení dle domluvy) 

Kapacita účastníků max. 8 účastníků 

Cena kurzu za hodinu: 140 Kč 

Cena kurzu za semestr: 5 600 Kč (5 měsíců) 

Cena kurzu za školní 

rok: 
11 200 Kč (2 semestry = 10 měsíců) 

Zdroj: TOP SCHOOL.CZ [online]. Dostupné z: http://www.topschool.cz/. 

Dalším kurzem, který byl vybrán ze tří zvažovaných v oblasti rozvoje anglického 

jazyka, je kurz TOP Basic, který je ze tří variant nejoptimálnější z hlediska realizace (na 

pobočce společnosti ABB), ceny (levnější než Face to face learning) a z hlediska intenzity 

(rozvoj komunikace efektivnější než už e-learningu). 

Tabulka č. 29: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Řízení projektů 

Název kurzu Řízení projektů 

Metoda Firemní intenzivní kurz 

Popis kurzu 

Kurz je určen manažerům, vedoucím projektů, členům 

realizačních týmů a je zaměřen na rozvoj praktických 

dovedností  

Zaměření kurzu Předmětem vzdělávání budou především následující 
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témata: 

 

Co je to projekt 

Definice projektu 

Manažer projektu, sponzor, klient  

Životní fáze projektu 

Analýza rizik 

Plánování projektu 

- dekompozice 

- síťový diagram 

- rozpočet a jeho sledování 

- komunikační plán 

- kapacitní plánování 

 

Zaměření na vlastnosti programové podpory řízení 

projektů 

Místo realizace 
Společnost HM Partners má pobočku v Ostravě, ale 

místo kurzu lze stanovit dle dohody 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
HM PARTNERS s.r.o. 

Časová náročnost 2 dny (16 vyučovacích hodin) 

Kapacita účastníků 12 účastníků 

Celková cena kurzu: 5 760 Kč 

Zdroj: Evzdelavani.cz [online]. Dostupné z: http://www.evzdelavani.cz/soft-skills-kurzy/projektove-

rizeni/rizeni-projektu/9713-projektove-rizeni-i. 

 

Jako třetí byl vybrán kurz řízení projektů, který je oproti e-learningové verzi sice 

dražší, ale intenzivní dvoudenní kurz je přesně forma, která se pro vzdělávání v oblasti 

projektů hodí vzhledem k tomu, že je pak ihned možné začít využívat znalosti v praxi při 

řízení vlastních projektů. Tyto tři kurzy představují návrh, se kterým by společnost ABB 

mohla v budoucnu pracovat v rámci sestavování rozvojových plánů. 
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2. Pozice Sales specialist  

Pro pozici Sales slecialist jsou navrženy tři kurzy, které by se mohly stát součástí 

vzdělávacího programu společnosti ABB. Níže lze vidět definované dva ze tří kurzů, protože 

třetí kurz představuje vzdělávací kurz angličtiny, který byl definován již výše pro pozici 

Project manager. Obsah vzdělávacího kurzu pro angličtinu by byl v tomto případě stejný pro 

obě pozice.  

Tabulka. č. 30:Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Time management 

Název kurzu TIME MANAGEMENT 

Metoda Veřejný skupinový kurz 

Popis kurzu Získat schopnost efektivně zorganizovat pracovní čas 

Zaměření kurzu 

Kurz je zaměřen, na aplikovatelnost Time 

managementu  

v konkrétních podmínkách. Řeší se zvládání 

stresových situací. Příčiny vzniku stresu, efektivní 

organizování pracovní doby, analýza pracovního 

harmonogramu  

a návrhy pro jeho vylepšení. Zásady stanovování 

pracovních priorit. 

Místo realizace Harmony Club Hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
Společnost Premi Consult 

Časová náročnost 10 hodin (2x 1 hodina týdně) 

Kapacita účastníků max. 10 osob (možná individuální domluva) 

Cena kurzu za hodinu 330 Kč 

Cena kurzu 3 300 Kč 
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Možnost získat slevu 
Možnost získání až 70% slevy v případě zakoupení na 

slevovém portálu ZAPAKATEL.CZ 

Cena kurzu po slevě 999 Kč (99 Kč/hod.) 

Zdroj: Premi-Consult.cz [online]. Dostupné z: http://www.premi-consult.cz/verejne-kurzy/skoleni/time-

management.html. 

 

Pro pozici Sales specialist byly vybrány také tři možné kurzy, které jsou definovány 

v tabulkách č. 28, 30, 31. Z nabídky kurzů pro Time mananagement byl upřednostněn veřejný 

skupinový kurz, který bude realizovaný v Ostravě. Tento kurz je sice dražší než forma  

e-learningu, ale varianta získání slevy až 70 % je optimální z hlediska firemních nákladů na 

vzdělávání. 

Tabulka č. 31: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Obchodní vyjednávání 

Název kurzu Obchodní vyjednávání 

Metoda Veřejný intenzivní kurz 

Popis kurzu 
Strategie a taktiky zaměřené na dosažení efektivní 

prodejní strategie v praxi 

Zaměření kurzu 

- Schopnost vyjednávání 

- Strategie vyjednávání 

- Argumentace 

- Námitky týkající se ceny 

- Trénink technik vyjednávání o ceně 

- Vyjednávání „tváří v tvář“ 

- Zvládnutí manipulace, umět vytvářet tlak na partnera 

- Získat odolnost vůči nátlakům obchodních partnerů 

- Hra rozvíjející vyjednávací schopnosti 

Místo realizace Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
EVERESTA 

Časová náročnost 1 den 

Kapacita účastníků Dle domluvy 

Celková cena kurzu: 3500 Kč bez DPH (4235 Kč včetně DPH) 
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Možnost získat slevu V případě účasti dvou a více účastníků z jedné firmy 

Cena kurzu po slevě 3000 Kč bez DPH (3630 Kč včetně DPH) 

Zdroj: EVERESTA.CZ [online]. Dostupné z: http://www.everesta.cz/kurzy/obchodni-vyjednavani. 

 

Druhý kurz je stejný i pro pozici Project managera. Jedná se o TOP Basic, který je 

zaměřen na intenzivnější rozvoj komunikace zaměstnanců ve skupině. Jak již bylo napsáno 

výše, kurz bude realizován na pobočce společnosti ABB. Třetím kurzem, který je navrhován 

pro rozvojový plán společnosti ABB, je kurz obchodního vyjednávání. Ze dvou možných 

variant byl vybrán kurz veřejný intenzivní, který je opět sice dražší, ale přínos, který může 

zaměstnancům přinést, je upřednostňován před levnějším kurzem s nižší intenzitou 

vzdělávání. 

3. Pozice Logistics 

Tabulka č. 32: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Logistika: plánování a řízení výroby 

Název kurzu Logistika: plánování a řízení výroby 

Metoda Veřejný intenzivní kurz 

Popis kurzu 
Výklad, simulace, příklady z praxe, řešení 

případových studií 

Zaměření kurzu 

Kurz je zaměřen především na praktické oblasti. 

Nabízí ucelený pohled na procesy ve výrobní logistice 

a její vazbě, na kapacitní management podniku. V 

rámci kurzu jsou definovány moderní plánovací 

metody umožňující optimální plánování tak, aby 

náklady byly minimální, dodržely se termíny zakázek, 

zmenšily se průběžné doby, snížila se rozpracovanost 

výroby, snížil se objem všech forem zásob a zvýšila 

se celkově efektivnost  

a flexibilita výrobního procesu. 

Místo realizace Harmony Club Hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava 
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Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
INORGA Tréninkové centrum s.r.o. 

Časová náročnost Otevírá se pololetně - jednodenní kurz (9:00 - 17:30) 

Kapacita účastníků Dle domluvy 

Celková cena kurzu: 6 014 Kč 

Zdroj: Kurzy.edumenu.cz [online]. Dostupné z: http://kurzy.edumenu.cz/d-33500/logistika- 

planovani-a-rizeni-vyroby-kurz-ostrava. 

 

Pro poslední pozici Logistics jsou do rozvojového plánu doporučeny kurzy definované 

v tabulkách č. 32, 33. Pro technický kurz byl vybrán veřejný intenzivní kurz, který bude 

realizován v Ostravě. Jedná se o intenzivní jednodenní kurz, který budou moci zaměstnanci 

využít v každodenní praxi. Kurz formou e-learningu by se v případě potřeby mohl realizovat 

jako doplňková forma vzdělávání a zakázková forma, která umožňuje sestavit vzdělávání na 

míru potřebám společnosti, představuje do budoucna také jednu ze zajímavých forem 

vzdělávání. Bude se sice jednat pravděpodobně o finančně náročnější formu vzdělávání, ale 

v případě specifických potřeb může představovat efektivní metodu. 

 

Tabulka č. 33: Podmínky návrhu vzdělávacího kurzu Microsoft Excel 

Název kurzu Microsoft Excel 

2. varianty MS Excel pro pokročilé, MS Excel pro experty 

Metoda Veřejný skupinový kurz 

Popis kurzu 
Rozvoj praktických zkušeností s procesorem MS 

Excel. 

Zaměření kurzu 

Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit 

pracovat  

s tabulkovým procesorem MS Excel. 

Po absolvování kurzu bude možno přizpůsobit celou 

aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni 

zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel 

včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, 

simulovat různé případové studie (varianty), 
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automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit 

pohled na prezentovaná data. 

Místo realizace Nádražní 120, 702 00 Ostrava 

Dodavatel vzdělávacích 

služeb 
NICOM, a.s. 

Časová náročnost 2 dny - 16 hodin výuky (09:00 - 16:00) 

Kapacita účastníků Dle domluvy 

Cena kurzu 1. varianty 

pro pokročilé 
3480 Kč bez DPH (4210 Kč včetně DPH) 

Cena kurzu 1. varianty 

pro experty 
3980 Kč bez DPH (4815 Kč včetně DPH) 

Zdroj: EDUCITY.CZ [online]. Dostupné z: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/moravskoslezs 

ky/microsoft-excel-pro-pokrocile-s1794927. 

 

Druhým kurzem, který je navrhován, je Microsoft Excel realizovaný společností 

NICOM, a.s. Tento kurz bude realizován v Ostravě a společnost si může vybrat variantu 

pokročilých, nebo velmi specifickou variantu pro experty. Náročnější varianta by se dala 

využít zejména pro zaměstnance, kteří potřebují opravdu velmi dobrou znalost MS Excel pro 

svou práci. Tyto kurzy by mohly být zařazeny do rozvojových programů společnosti ABB. 

 

6.5 Možnosti financování firemního vzdělávání v rámci fondů z EU 

 

Otázka financování je pro každý podnik jistě velmi náročná, zejména z hlediska potřeby 

naplnit lidský potenciál a umožnit tak plně využívat tento potenciál zaměstnanců. K tomu je 

ale třeba často nemalá investice, která navíc nebývá jednorázového charakteru, stejně tak jako 

vzdělávání. V dnešní době naštěstí existuje celá řada možností, která umožňuje podporu 

financování podnikového vzdělávání. Jedna z možností, která je pro podniky přínosná, je 

spojena se vstupem České republiky do EU. Právě tento přechod umožňuje podnikům v naší 

zemi využívat podpor nejrůznějších fondů Evropské unie, v rámci nichž mohou financovat 

vzdělávání ve svých podnicích. 
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Podpora financování – Moravskoslezský kraj 

 

Společnost ABB má v České republice hned několik působišť; vzhledem k tomu, že 

spolupráce a poskytnutí dat byla realizována především v rámci ostravské pobočky, budou 

možnosti financování vzdělávání definovány v rámci Moravskoslezského kraje. [21] 

 

V rámci Moravskoslezského kraje mohou firmy využívat spolupráce s Evropským 

sociálním fondem EU, který realizuje časově vymezené projekty, které umožňují získat pro 

organizace peněžní prostředky pro vzdělávací účely. Tuto možnost mohou využít jak malé 

 a střední podniky, tak velké firmy. Žadatelé o podporu financování vzdělávání mohou být 

osoby samostatně výdělečně činné (vlastnící IČ), které chtějí vzdělávání buď pro sebe (zde 

však nemůže dojít k úhradě mzdových nákladů osoby samostatně výdělečně činné), či své 

zaměstnance. Podpora se týká nejrůznějších druhů vzdělávání  

a umožňuje realizovat i vzdělávání, která nemají ryze odborný charakter (tato vzdělávání je 

však nutno zdůvodnit). Vzdělávání může mít formu jak všeobecného vzdělávání, tak 

konkrétního typu vzdělávání, které je zaměřeno na danou oblast. [21] 

 

 Aktuální možnost pro podporu financování umožňuje projekt „Vzdělávejte se pro 

růst“, jenž je realizován právě v rámci Moravskoslezského kraje. Projekt je určen především 

pro podniky, které se nacházejí v odvětví s předpokladem růstu. Hlavním záměrem projektu je 

podpořit zaměstnavatele především prostřednictvím: [21] 

 

a) poskytnutí finančních prostředků na realizaci vzdělávání jak zaměstnanců, tak 

samotných OSVČ, 

b) poskytnutí finančních prostředků, které by umožnily uhradit výši mzdových nákladů, 

které odpovídají době, která bude věnována vzdělávání v rámci pracovní doby. [21] 
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Projekt „Vzdělávejte se pro růst“ je realizován krajskou pobočkou v Ostravě (na 

základě § 106 a § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

který umožňuje ověřovat nové nástroje a opatření APZ. [21]  

 

Jak získat podporu financování? 

 

V prvé řadě si musí společnost získat všechny potřebné informace, na základě nichž 

předloží návrh, ve kterém zdůvodní veškeré typy vzdělávání, které by chtěla v rámci podniku 

realizovat. O tom, zda společnost získá, či nezíská finanční prostředky, rozhoduje odborná 

pětičlenná komise, která obsahuje kompetentní pracovníky Úřadu práce ostravské pobočky. 

Pokud bude žádost schválena, dochází k uzavření dohody o poskytnutí finančních prostředků 

na vzdělávání a na úhradu mezd. Poskytovatel vzdělávacích služeb bude vybírán v souladu 

s platnou metodikou pro operační program Lidské zdroje  

a zaměstnanost (OP LZZ). [21] 

 

Projekt evropského sociálního fondu „Vzdělávejte se pro růst“ je realizován v období 

od 1. května 2012 do 30. dubna 2014 (zasílání žádostí je aktuální od 1. 7. 2012). Jediné 

omezení, které je relevantní pro tento projekt, je celková částka čerpání, která činí 79 610 100 

Kč. [21] 

6.6 Návrhy zlepšení elektronického formuláře  

 

Nápad návrhu elektronického formuláře je zde především proto, že při zpracování dat 

ze současných elektronických formulářů docházelo velmi často k situacím, kdy se data velmi 

špatně zpracovávala. Zaměstnanci např. vymezili pro všechny tři výše uvedené metody 

podobný typ vzdělávání, to znamená, že nedocházelo k rozlišení na rozvojové plány, které 

budou realizovány v rámci pracoviště (on the job) a mimo pracoviště (off the job). Tuto 

skutečnost by mohl pomoct odstranit nadřízený, který se účastní hodnotících pohovorů, a to 

např. tím, že by byl detailně seznámen s možnostmi vzdělávání v rámci jednotlivých metod. 

Dalším návrhem, který by umožnil trochu lépe pochopit, proč jsou některé metody 

nevyplněny, by mohlo být v případě nevyplnění např. uvést důvod, proč o tu danou metodu 

nemá zaměstnanec zájem. 
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Jeden z dalších problémů, který byl již výše zmíněn, byl v nevyváženosti návrhů 

v rámci jednotlivých metod. Podstatná většina návrhů byla navrhována v rámci metod off the 

job, naopak metody along the job byly navrhovány jen opravdu minimálně. 

Další oblastí, která by naopak mohla pomoct se zpracováním dat hodnotících 

pohovorů, může být např. využití tabulky č. 5, která obsahovala výchozí plánované 

vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti ABB, popř. navrhnout vlastní specifickou 

tabulku. 

Poslední oblastí, která by mohla přispět k zefektivnění vypovídací schopnosti 

elektronických formulářů a k jednoduššímu zpracování výsledů hodnotících pohovorů, 

představuje návrh na prvotní rozčlenění a zařazení dosavadní úrovně absolvovaných kurzů 

v rámci podnikového vzdělávání společnosti ABB. Jedná se především o oblast manažerského 

vzdělávání a rozvoj jazyků, kde jsou přesně stanoveny jednotlivé úrovně. 

 

 Na základě těchto návrhů byl následně vypracovat rámcový návrh, který konkrétně 

zohledňuje výše uvedené problémy a navrhuje možné řešení k jejich odstranění, nebo alespoň 

zmírnění. 
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Návrh elektronického formuláře 

Datum: 

Jméno zaměstnance: 

Jméno nadřízeného: 

Pozice zaměstnance: 

 

I. Současný stav vzdělávání zaměstnance: 

1. Manažerské vzdělávání – současná dosažená úroveň ve vzdělávání 

o BASIC 

o INTERMEDIATE 

o ADVANCED 

 

2. Rozvoj jazyků -  současná dosažená úroveň ve vzdělávání 

o Výuka jazyků – dosažení požadované kvalifikace 

o Výuka jazyků – udržení požadované kvalifikace 

o Výuka jazyků – motivace a odměna pro zaměstnance 

 

3. Současná dosažená úroveň jiných forem vzdělávání v oblasti rozvoje jazyků 

o Internetový kurz - Global English  

o Skupinový kurz – intenzivní 

o Individuální kurz   

 

II. Rozvojový plán zaměstnance pro období: 

 

Na základě tabulky výchozích plánovaných vzdělávacích aktivit společnosti ABB 

vypište pomocí číselných označení, o jaké aktivity máte v budoucnu zájem: 

 

A. Metody on the job 

o Mám zájem o následující vzdělávací a rozvojové aktivity: 

……………………………………………………………………………………… 

o Nemám zájem. Proč? 

……………………………………………………………………………………… 
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B. Metody along the job 

o Mám zájem o následující vzdělávací a rozvojové aktivity: 

……………………………………………………………………………………… 

o Nemám zájem. Proč? 

……………………………………………………………………………………… 

 

C. Metody off the job 

o Mám zájem o následující vzdělávací a rozvojové aktivity: 

……………………………………………………………………………………… 

o Nemám zájem. Proč? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Výchozí plánované vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti ABB 
1. Anglický jazyk 11. Řízení projektů 21. Veřejné zakázky 

2. Německý jazyk 12. E-learning 22. Rozvoj osobnosti a posílení schopností 

3. Ruský jazyk 13. MS Office  23.Controlling 

4. Obchodní vyjednávání 

a dovednosti 

14. Coaching, motivace pracovníků a 

předávání schopností 

24. Prodej (sales) 

5. Efektivní komunikace 

se zákazníky 

15. Rozvoj týmové spolupráce 25. Rozvoj prezentačních technik 

6. Technické vzdělávání 16. Zvyšování informovanosti o změnách, 

novinkách, trendech, workshopy 

26. Leadership 

7. Rozvoj dalších jazyků 17. Time and stress management 27. Účetnictví, fakturace 

8. Bezpečnost práce 18. Etika a asertivita 28. Práce na projektech 

9. Samovzdělávání 19. Produktové školení 29. Rozvoj organizačních dovedností 

10. Pokračovat a zvyšovat 

jazykové znalosti 

20. Pokračování v manažerském rozvoji 30. Zefektivnění práce 
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7 Závěr 

 

V rámci této diplomové práce bylo možno v prvé řadě proniknout do problematiky 

vzdělávání a rozvoje v organizacích. V průběhu zpracování, zejména v oblasti teorie, bylo 

možno zaměřit se detailně na jednotlivé metody, cykly a postupy v rámci vzdělávání 

v dnešních organizacích. Tyto informace se staly potřebnými teoretickými východisky pro 

zpracování konkrétní situace ve společnosti ABB. 

 

Cílem práce byla analýza systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti ABB. Dílčím 

cílem práce pak byl popis, včetně analýzy současného stavu vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti ABB. Následovaly návrhy opatření vedoucích k zefektivnění tohoto systému. 

Data pro návrhy byla získána celkově od 500 zaměstnanců společnosti, kteří společně se 

svými nadřízenými sestavovali požadavky svých rozvojových plánů pro následující období. 

Zaměstnanci měli možnost definovat své rozvojové plány v rámci metod na pracovišti (on the 

job), metod jak na pracovišti, tak mimo něj (along the job) a metod mimo pracoviště (off the 

job). Výsledky hodnotících pohovorů posloužily k navržení doporučení vzdělávacího plánu 

pro následující období, které bude mít společnost ABB k dispozici.  

 

Návrhy a doporučení byly rozčleněny pro zjednodušení stejně jako základní členění 

vzdělávacích programů ve společnosti ABB, tedy na osobnostní vzdělávání, odborné 

vzdělávání a manažerské vzdělávání. Dále byly zpracovány konkrétní návrhy vzdělávacích 

kurzů v rámci tří klíčových pozic. Ty vznikly shodou s návrhy zaměstnanců a řídících 

pracovníků. Kurzy byly specifikovány pro Moravskoslezský kraj a byly přizpůsobeny 

kritériím řídících pracovníků. 

 

 Přínos této diplomové práce představuje především fakt, že vedení společnosti ABB, 

popřípadě zaměstnanci ze sekce lidských zdrojů, bude mít k dispozici sumarizaci dat z oblasti 

vzdělávání a rozvoje pro příští rok, ze kterého bude moci vycházet ve svých plánech 

vzdělávacích programů. Dále je v sekci návrhů a doporučení několik návrhů, např. jak využít 

fondy EU na podporu financování vzdělávání či návrh efektivnějšího získávání dat při 

hodnotících pohovorech. 
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Téma vzdělávání a rozvoje v organizacích bylo zvoleno především proto, že se jedná o 

velmi diskutované téma, které získává na stále větší důležitosti. Lidské zdroje již 

nepředstavují pro společnost pouze obyčejnou pracovní sílu, ale vedení firem si je velmi 

dobře vědomo hodnoty lidské práce, znalostí a dovedností, které představují pro společnosti 

konkurenční výhodu na trhu. Proto dnes systém vzdělávání a rozvoje v organizacích 

nepředstavuje žádnou zvláštní oblast, jedná se spíš o nepostradatelnou složku, která podporuje 

nejen samotné zaměstnance, ale i organizaci jako celek. Společnosti se snaží uvolnit pro 

vzdělávání čím dál tím víc prostředků, protože jsou si vědomy, že se jim tato investice 

vyplatí. V následujícím grafu můžeme vidět vývoj podílu nákladů na vzdělávání zaměstnanců 

od roku 2003 do roku 2010 v rámci jednotlivých krajů České republiky.  

 

Tabulka č. 34: Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnaných osob na celkových nákladech 

práce (%) 

Kraj/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hl. m. Praha 0,71 0,68 0,89 0,73 0,7 0,73 0,69 0,62 

Středočeský 0,75 0,74 0,48 0,47 0,48 0,76 0,43 0,4 

Jihočeský 0,33 0,36 0,41 0,4 0,35 0,4 0,39 0,38 

Plzeňský 0,46 0,4 0,45 0,36 0,33 0,4 0,4 0,34 

Karlovarský 0,37 0,43 0,24 0,27 0,26 0,32 0,37 0,32 

Ústecký 0,41 0,43 0,35 0,34 0,41 0,45 0,4 0,34 

Liberecký 0,3 0,39 0,42 0,38 0,4 0,38 0,38 0,35 

Královéhradecký 0,31 0,39 0,42 0,36 0,37 0,35 0,39 0,34 

Pardubický 0,38 0,41 0,38 0,7 0,36 0,41 0,46 0,38 

Vysočina 0,39 0,46 0,37 0,62 0,33 0,41 0,37 0,35 

Jihomoravský 0,38 0,4 0,44 0,39 0,42 0,4 0,42 0,39 

Olomoucký 0,39 0,43 0,41 0,83 0,32 0,39 0,46 0,35 

Zlínský 0,32 0,39 0,33 0,29 0,39 0,35 0,39 0,33 

Moravskoslezský 0,35 0,33 0,44 0,39 0,58 0,44 0,44 0,39 

Celkem ČR 0,52 0,52 0,59 0,54 0,53 0,55 0,51 0,46 
Zdroj: DVMONITOR.CZ [online]. Dostupné z:http://www.dvmonitor.cz/system-indikatoru/ii-vstupy/ii-2-

vydaje-zamestnavatelu-na-dalsi-vzdelavani/127-ii-2-1-cr. 

 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se sumy realizovaných vzdělávacích 

programů neustále zvyšují díky programům, které se podílejí na podpoře financování 

firemních vzdělávacích kurzů a umožňují tak zaměstnancům osobnostní růst.  
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Příloha č. 1: Obrázek hlavních zákazníků společnosti ABB 

 

 
Zdroj: Materiály o společnosti ABB 

 

 

Příloha č. 2: Výkonný výbor společnosti ABB 
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Příloha č. 3: Top management společnost ABB pro ČR 

 
 

 

Příloha č. 4: Hospodářské výsledky společnosti ABB 2010 - 2012 

 

 

Hospodářské výsledky za rok 2012 

(údaje jsou v mil. Kč) 

 

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2012 M USD 2012 M CZK 

Přijaté objednávky 
648 12 319 

Tržby 
643 12 212 

Počet zaměstnanců 
3.200 3 200 

Zdroj: Abb.cz  [online]. Dostupný z: http://www.abb.cz/. 
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Hospodářské výsledky za rok 2011 

(údaje jsou v mil. Kč) 
 

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2011 M USD 2011 M CZK 

Přijaté objednávky 
606 11 514 

Tržby 
570 10 836 

Počet zaměstnanců 
3.060 3 060 

Zdroj: Abb.cz  [online]. Dostupný z: http://www.abb.cz/. 

 

 

 

Hospodářské výsledky za rok 2010 

(údaje jsou v mil. USD a mil. Kč) 
 

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2010 M USD 2010 M CZK 

Přijaté objednávky 
530 10 014 

Tržby 
501 9 466 

Počet zaměstnanců 
2.800 2 800 

Zdroj: Abb.cz  [online]. Dostupný z: http://www.abb.cz/. 

 

 

 


