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1 Úvod 

 V dnešní době se na ekonomickém trhu setkáváme s enormním množstvím 

konkurence a to ve všech odvětvích. Ať už jde o výrobu a prodej hmotných produktů či  

o poskytnutí služby, schopnost odlišit se, vytvořit něco nového a inovovat se stává čím dál 

větší nutností a prioritou většiny firem. Aby se ovšem podnik mohl rozvíjet a zlepšovat, je 

nutné mít vzdělané a kvalifikované pracovníky. Společnosti se tedy stále více snaží nejen  

o vyhledávání kvalitních pracovních sil, vzdělaných a zkušených v oboru, který ony potřebují, 

ale především o vytváření takových interních systémů vzdělávání a rozvoje, které budou 

přizpůsobeny potřebám a cílům společnosti a budou splňovat její očekávání. 

Můžeme tedy s jistotou říci, že je vzdělávání a rozvoj v organizacích v současnosti 

velmi aktuálním tématem. Nejen, že se o zvýšení hodnoty lidského kapitálu a tím i hodnoty 

celé společnosti snaží firmy samotné, i sami zaměstnanci pociťují potřebu se vzdělávat, 

dozvědět se více a pochopit souvislost či si alespoň udržet pracovní místo, vzhledem 

k narůstající nezaměstnanosti. Toto téma je velmi zajímavé, ať už z hlediska jeho aktuálnosti 

či faktu, že se dotýká každého z nás a proto bylo vybráno pro účely této bakalářské práce.  

Cílem předkládané bakalářské práce je tedy analyzovat systém vzdělávání a 

rozvoje ve společnosti ABC a na základě získaných výsledků pak navrhnout společnosti 

adekvátní zlepšení či doporučit možné korekce v systému vzdělávání a rozvoje. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části jsou na základě studia 

české a zahraniční odborné literatury vypracována teoretická východiska, za účelem objasnění 

základních pojmů a teorií.  

Druhá, neboli aplikačně - ověřovací část, se pak dále dělí na charakteristiku 

společnosti ABC, kde jsou informace čerpány z internetových stránek společnosti, 

z rozhovorů s personalisty a trenéry, popřípadě pomocí vlastního pozorování, část 

analytického zpracování dotazníků spokojenosti se stávajícím systémem vzdělávání a rozvoje 

a na závěrečná doporučení a návrhy na zlepšení systému.  

Poslední kapitolou bakalářské práce je závěr, ve kterém je celá práce včetně zjištěných 

výsledků shrnuta. 
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2 Teoretická východiska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Situace na trhu se v posledních letech velmi mění. Organizace zjišťují, že jejích silnou 

stránkou a konkurenční výhodou není již držení aktiv, nýbrž že se do popředí dostává význam 

lidské síly, lidského kapitálu. Z tohoto důvodu se mnohé organizace soustředí na vytvoření 

kvalitního systému vzdělávání a rozvoje a snaží se vychovat si takovou pracovní sílu, která 

bude co nejefektivněji, za co nejkratší časový úsek a s co nejnižšími náklady schopna plnit 

cíle organizace.     

2.1 Metodika bakalářské práce a použité metody 

Prvním krokem při zpracování mé bakalářské práce bude stanovení osnovy a volba 

metodiky. V dalším kroku bude proveden sběr relevantních informací pomocí studia jak 

české, tak zahraniční odborné literatury související s daným tématem. Na základě tohoto 

studia a s využitím metod srovnávání, analýzy a následné syntézy, bude pak vytvořena 

teoretická část. 

Praktická část se bude zabývat charakteristikou vybrané společnosti a následnou 

analýzou jejího systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Informace potřebné pro tuto 

charakteristiku a analýzu budou čerpány z internetových stránek dané organizace,  

na základě pohovoru s personalisty společnosti a trenéry, dále na základě vlastního 

pozorování a s využitím dotazníkového šetření stávajícího systému vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti ABC a spokojenosti zaměstnanců s tímto systémem. V závěrečné části 

předkládané práce budou pak na základě studia teoretických východisek a zhodnocení 

výsledků analýzy stávajícího procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci 

navržena vhodná doporučení pro zlepšení daného systému. 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

V každé organizaci hraje lidský faktor nějakou roli. Ať už jde o organizace s vysokým 

podílem využití lidského faktoru či s nízkým. Lidé jsou třeba nejen k obsluze strojů, řízení 

různých procesů a činností nebo k manuální práci, ale také k vytváření plánů, teorií později 

uváděných do praxe, kreativní tvorbě a vymýšlení návrhů. Člověk představuje ten prvek 

v organizaci, který dává všechny činnosti do pohybu. Zkrátka lidský faktor je velice důležitý  

a pro organizace nepostradatelný. O své zaměstnance a jejich lidský kapitál se ale organizace 

musí starat a k tomu slouží oblast nazývaná mnoha názvy, jako je personální řízení či jinými 

slovy personální management, personalistika a stále častěji řízení lidských zdrojů. 

Pokud bychom se podívali do historie, původně bylo personální řízení chápáno 
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a definováno spíše jako soubor procesů a činností, který v sobě zahrnuje a kombinuje různou 

administrativní činnost, papírování, zakládání a uchovávání dokumentů týkajících se stavu 

zaměstnanců v organizaci, jejich zaměstnávání a propouštění, včetně fluktuace v rámci 

organizace a mnoha dalších důležitých informací. Personální útvar spadal samozřejmě pod 

vyšší organizační jednotku, které všechny tyto informace poskytoval. Výše zmiňovaný 

způsob řízení lidských zdrojů byl ale poněkud pasivní a postupem času se začal měnit. Ještě 

před druhou světovou válkou se personální politika vyvinula v poněkud jinou formu. Tak, 

jako se vyvíjely organizace, stávaly se pokrokovějšími, vyvíjely nové technologie a postupy  

a v návaznosti na ně přicházely s novými, rozmanitějšími a diferencovanějšími produkty  

a službami, tak se i personální činnost stávala složitější a organizovanější. Dostávala novou 

podobu a stala se konkurenčním prvkem organizací. Vedoucí manažeři si uvědomili, že 

k dosažení efektivní výroby a kvality poskytovaných služeb potřebují profesionální  

a vyškolené zaměstnance a tak se začali soustředit na zkvalitnění a rozšíření personální 

práce.
1
 

Přibližně v osmdesátých letech byla jistými americkými experty předvedena metoda 

„7 S“, která měla popisovat sedm kritických faktorů, jež determinují úspěšnost firmy. Tato 

metoda se stala poměrně oblíbenou a lehce zapamatovatelnou. Podstatou je rozdělení faktorů 

v organizaci na měkké a tvrdé prvky, které v anglickém jazyce začínají na písmeno „s“. Mezi 

tvrdé prvky patří structure – struktura organizace, uspořádání organizačních jednotek, 

vertikální a horizontální uspořádání vazeb mezi jednotkami či vztahy nadřízenosti  

a podřízenosti, strategy – strategie, tedy přístup manažerů k vedení organizace, určení cílů 

organizace a způsobů jejich dosažení a systems – zde patří metody, techniky a postupy, které 

jsou v organizaci využívány, informační systémy a komunikační techniky. Mezi měkké pak 

patří skills – tedy schopnosti, dovednosti a znalosti zaměstnanců a manažerů, které jsou 

využívány a přispívají k plnění cílů organizace, style – styl řízení, vedení lidí a jednání 

v mezilidských vztazích, shared values – sdílené hodnoty vytvářející podnikovou kulturu  

a motivační prostředí a stuff – zaměstnanci. Tímto se personální politika posunula zase o něco 

výš na žebříčku důležitosti a také trochu kupředu ve svém vývoji. Takovéto rozdělení faktorů 

je používané dodnes. 
2
 

 

                                                
1
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7621-168-3 

2 BLÁHA, Jiří, MATEICIUC, Aleš, KAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Personalistika pro malé a střední firmy, Brno: CP 

Books, a.s., 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9 
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Obrázek 2.1 Model 7S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s 

Postupem času se tedy náplň personálních útvaru začala rozšiřovat a zahrnovala stále 

více činností, ať už šlo o samotný výběr zaměstnanců, jejich najímání, vzdělávání či péči  

o stávající zaměstnance. Personalistika se stala nedílnou součástí organizací takovou měrou, 

že se dnes již běžně setkáváme s vydělenými samostatnými personálními odděleními, které 

mají vlastní řízení a vlastní kompetence. Bohužel v České republice je v dnešní době 

personální činnost stále poměrně nedoceněnou, ovšem díky vstupu do Evropské unie jsme, dá 

se říct, jistým způsobem nucení tyto hodnoty a zodpovědnost za péči o kvalitní personál 

přejímat a rozvíjet. 

2.2.1  Personální činnosti 

Personální činnosti představují soubor různých aktivit v rámci řízení lidských zdrojů  

a jsou vykonávány personalisty či personálními útvary. Do tohoto souboru činností patří nejen 

personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, jejich hodnocení či alokace a podobně, 

ale také vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Můžeme říct, že všechny personální činností spolu 

souvisí a odvíjí se od sebe navzájem, proto je důležité, aby byly plánovány kompatibilně. 

Uveďme si příklad. Firma hledá pracovníka na pozici účetního. V prvé řadě bude hledat 

zájemce, který má vhodné vzdělání v daném oboru, v tom případě totiž nebude muset 

vynakládat vysoké náklady na jeho zaučení, protože jistou úroveň znalostí již mít bude. Zde 

například vidíme provázanost vzdělávání a rozvoje jak s plánováním lidských zdrojů, tak se 

získáváním, popřípadě přijímáním zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj souvisí ale také  

i s jinými činnostmi, například s hodnocením, odměňováním či alokací zaměstnanců. 
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Hodnocení i odměňování může být často závislé na variabilitě schopností a znalostí získaných 

vzděláváním a rozvojem, což souvisí nejen s výkonem a motivací samotného pracovníka, ale 

může se to odrazit také ve zvýšené produktivitě firmy. A co se týče uvedené alokace, ta se 

bude jistě ve firmě také odvíjet od úrovně znalostí a schopností zaměstnanců, tudíž pokud si 

firma své zaměstnance zaučí a vzdělá v určité oblasti, je nepravděpodobné, aby je následně 

alokovala na jinou pozici. 

2.3 Role personalistů 

Každá řídící činnost v organizaci by měla být prováděna specialistou, tedy člověkem, 

který bude svému oboru rozumět a bude mít potřebné kvality a vzdělání k výkonu této 

činnosti. V personálním řízení či řízení lidských zdrojů tomu není jinak. Takový specialista se 

nazývá personalista. Svým způsobem by každý vedoucí pracovník, který řídí práci alespoň 

jednoho dalšího člověka, měl v sobě kus personalisty mít. Ovšem personální činnost těchto 

řídících pracovníků musí taktéž někdo zastřešovat, někdo, kdo bude jejich činnosti dodávat 

řad, udržovat odbornost a kontrolovat je. Tuto roli tedy přebírá personalista. Počet 

personálních pracovníků v organizaci se pak logicky odvíjí od její velikosti. V rodinných 

podnicích často tato funkce chybí úplně, personální činnost je zabezpečována majitelem 

firmy, tudíž často hlavou rodiny, popřípadě jeho společníky, tedy rodinnými příslušníky,  

v menších a středních podnicích najdeme většinou pouze malý počet personalistů, zatím co ve 

velkých firmách či korporacích se setkáme s celým týmem jednotlivých personalistů, 

popřípadě s vyčleněným personálním oddělením. 

Každý personalista hraje určitou roli. Personálních rolí pak můžeme uvést několik. 

Jsou to například: 

Partneři v podnikání – v této roli jde o participování na společných úspěších 

personalistů, důležitým faktorem je tedy vzájemná spolupráce a důvěra. 

Stratégové – ani personalistům se nevyhne strategické plánování, které je velmi 

důležitou součástí řízení lidských zdrojů, v prvé řadě jde o naplánování činnosti, pomocí 

nichž bude dosaženo jak personálních cílů, tak i firemních, personalista musí naplánovat, 

kolik pracovníků bude třeba pro další období, jakým způsobem budou nabírání, kde 

v pracovním procesu budou umístěni a podobně. 

Řešitelé neshod – v rámci řešení neshod a problémů je hlavní činností personalistů 

analyzovat tyto neshody a jejich příčiny pomocí různých metod a následně jejich výskyt 

eliminovat, popřípadě se ujistit, že se již nebudou opakovat. 
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Inovátoři – personalisté by měli přicházet s novými nápady a idejemi, měli by být 

inovativní a snažit se nacházet nové způsoby a cesty, jak dosáhnout svých cílů 

Interní konzultanti – komunikace je velmi důležitým manažerským nástrojem, 

personalista radí svým podřízeným, pomáhá jim. 

Dodavatelé služeb – službou, kterou personalista poskytuje či dodává svým 

zaměstnavatelům, je v podstatě dodávka pracovní síly a péče o ni, personální manažeři 

vyhledávají potenciální zaměstnance, přijímají je a zaškolují. 

Každý člověk je jedinečný a stejně tak podává i jiný výkon či zastává jiné role. Výkon 

rolí, které personalisté přijímají, je samozřejmě ovlivněn velkým množstvím faktorů. Ať už se 

jedná o přístup vedoucích pracovníků, podmínky, ve kterých personalisté vykonávají svou 

práci, systémy a technické vybavení, jenž je jim poskytnuto, finanční prostředky, osobní 

předpoklady, autorita a důvěryhodnost a další. 
3
 

2.4 Vysvětlení základních pojmů 

V této části si vysvětlíme základní pojmy, které nás budou provázet celou prací. 

Učení se – učení se je jistý proces změny, jenž se skládá ze dvou složek, vědění  

a konání.  Učit se můžeme dvojím způsobem, a to jak organizovaně, tedy dle určitého postupu 

a plánu, nebo také spontánně a nevědomky. Učení se zahrnuje další dvě oblasti, a to 

vzdělávání a rozvoj. Můžeme tedy říci, že ačkoliv se jedinec či organizace nevzdělává, je 

pravděpodobné, že se i tak učí. 

Rozvoj – rozvoje můžeme dosáhnout pomocí učení se, jde v podstatě o soustavný 

proces zlepšování se v různých oblastech. 

Vzdělávání se – jak už bylo řečeno, vzdělávání je součást učení se. Je ovšem tou 

součástí, jež je plně organizovaná a institucionalizovaná. Vzdělávání, jak v organizacích, tak 

například ve školách, probíhá systematicky, vždy je vytvořen přesný plán, definován postup  

a vymezen časový horizont, pro který je vzdělávání realizováno. 

2.4.1  Druhy učení se 

Jak již bylo výše zmíněno, dva základní způsoby učení se jsou buďto spontánně, nebo 

organizovaně. V prvním případě jde tedy o učení se na základě lidského vnímání okolních 

situací a vjemů. Učíme se například vycházet s lidmi, slušnému chování či zvládání konfliktů 

na základě pozorování svých rodičů či nadřízených v práci. Pomocí tohoto pozorování  

a následné aplikace vypozorovaného chování se učíme různým způsobům a získáváme nové 

poznatky. Organizované učení se pak odehrává na základě vytvořeného systému,  

                                                
3 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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je kontrolováno a systematicky realizováno. Je ovšem velmi důležité, aby oba tyto způsoby 

učení se probíhaly zároveň a vzájemně se doplňovaly. 

2.4.2  Úrovně učení se 

Individuální učení – první úrovní učení se je úroveň individuální. Je tvořena 

individuálními charakteristikami jednotlivých osobností, které jsou v učebním procesu. 

Takovými charakteristikami pak myslíme různé emoce, postoje a přístupy jednotlivců. 

Z definice učení se pak vyplývá, že celý proces je založen na změně. Při individuálním učení 

dochází tedy ke třem změnám a to k získání nových znalostí, díky nimž si osvojíme nové 

dovednosti, které následně aplikujeme v praxi.
4
 

Každý z nás si osvojuje jiný styl učení. Tato skutečnost se odvíjí z diferenciace 

osobnosti a individuálních charakteristik každého jedince a díky tomu, můžeme učící se osoby 

rozdělit do 4 skupin: 

Aktivisté – tyto osoby mají rády nové věci a bez problému se zapojují do získávání 

nových zkušeností a poznatků. Upřednostňují krátkodobé akce před dlouhodobými, u kterých 

se po čase mohou nudit a milují vzrušení a dramatické situace, tudíž se vyžívají například při 

učení hrou, týmových hrách a simulacích. 

Teoretici – teoretici mají sklon přetvářet a upravovat veškeré své pozorováním 

získané poznatky do logických teorií, mají sklony vytvářet systémy a modely. Tito lidé jsou 

často perfekcionisté a analytici a snaží se vše vidět objektivně a racionálně. 

Reflektor – v této skupině osob se nacházejí takoví, kteří zpovzdálí pozorují  

a identifikují různé poznatky, vstřebávají a vnímají ostatní lidi a jejich názory a následně je 

slučují, zkoumají a vytvářejí z nich svůj vlastní závěr. Reflektory najdeme například na 

přednášce až úplně vzadu, rádi si nechávají odstup od ostatních a prostor na přemýšlení.  

Pragmatici – poslední skupinou jsou pragmatici, kteří jsou vedení touhou poznat  

a vyzkoušet si všechno, co je nové, jen aby zjistili, jestli to opravdu funguje. Jsou to osoby, 

které se nebojí výzvy, zkouší experimentovat a uvádět získané poznatky okamžitě do praxe. 

Musíme brát ovšem v úvahu fakt, že nikdo není plně vyhraněnou osobností a můžeme 

se tak setkat s mixem různých postojů, tedy s faktem, že jeden člověk může zastupovat i více 

kategorií.
5
 

Skupinové učení – u skupinového učení se je velmi důležité uvědomit si, že nejde  

o učení se jednotlivců ve skupině. Jde o vytvoření týmu, tedy skupiny lidí, kteří budou 

                                                
4 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007, 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. 
5 VODÁK, Josef, KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007, 205s. 

ISBN 978-80-247-1904-7.  
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vzájemně propojení, budou mít rozděleny role a budou navzájem zastupitelní. Ve skupině 

vždy fungují jisté procesy a souhry, které musí být respektovány, aby docházelo 

k efektivnímu učení se. Je tedy nutné, aby ve skupině fungovala synergie. Tento způsob  

se používá v případě, že není možné daný problém či úkol vyřešit jednotlivě.
6
 

Učící se organizace - jak již bylo řečeno, v praxi se v organizacích setkáváme se třemi 

úrovněmi učení se. První je učení jednotlivců, jež vyjadřuje proces spontánního  

a neorganizovaného osvojování si nových znalostí, poznatků zkušeností a hodnot 

v organizaci. Je to proces založený v podstatě na kolektivní interakci mezi zaměstnanci 

navzájem a je individuální, tudíž není zaručeno, že každý pracovník si nové znalosti osvojí  

a druhý pak učení skupinové. Jako třetí a vzhledem k tématu této práce nejdůležitější, je 

koncept učící se organizace. Tento koncept je založen na systematickém a dokonale 

organizovaném realizování vzdělávacích aktivit, které jsou prováděny za chodu organizace  

a jsou zcela podporovány a plánovány vrcholovým managementem podniku. Učící se 

organizace je tedy taková organizace, kde se zaměstnanci snaží o neustálé rozšiřování 

znalostí, za účelem splnění cílů, jejž chtějí dosáhnout, přijímají jakékoliv nové role a způsoby 

myšlení, kolektivní touhy a přání jsou volně podporovány a všichni pracovníci jsou neustále 

kolektivně vedeni a učeni. Problémem je ovšem nalezení důkazu o přímém vlivu učící se 

organizace na podnikový výkon, protože ačkoliv dochází ke školení, prohlubování znalostí  

a dotváření osobnostních charakteristik zaměstnanců, není nikde zaručeno, že v důsledku 

těchto aktivit, bude například růst produktivita, zlepší se firemní kultura a přístup 

zaměstnanců k práci, sníží se zmetkovitost ve výrobě a podobně. Proto musí být výsledky 

veškerých činností hodnoceny a zaznamenány, pak je možno určitými metodami poměřovat 

vliv učení se na podnikový výkon.
7
 

2.5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci jsou významné činnosti personální 

politiky. V dnešní době trhu přeplněného různými substituty produktů, existence enormní 

konkurence, trhu práce přesyceného nekvalifikovanými pracovníky a v neposlední řadě také 

stále se rozvíjejících a zdokonalujících technologií a technik, je naprosto nezbytné, aby se 

organizace byla schopná přizpůsobit jakýmkoliv změnám na trhu. Jednou z nejdůležitějších 

vlastností podniku je tedy flexibilita a připravenost na změny, což podmiňuje myšlenku, že 

                                                
6 HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků., Praha: Grada, 2007, 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. 
7 ARMSTRONG, Michael. Armstrong‘s Handbook of human recource management practice, 11. vyd. Kundli, 

Harijána: Replika Press Pvt Ltd, 2009. 1089 s. ISBN 978-0-7494-5242-1. 
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aby byla organizace pružná ve svých rozhodnutích a připravená reagovat na změny, jež jí 

mohou ovlivnit v různých směrech, musí být flexibilní a připravení především její pracovníci. 

Z tohoto důvodu se v rámci řízení lidských zdrojů začal rozvíjet zájem a podpora 

vzdělávání, jež jsou organizované podniky. Pro vysvětlení aktivit, které organizace realizují 

v rámci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, si musíme vysvětlit nějaké pojmy. 

Každý člověk se během svého dospívání připravuje nějakým způsobem na budoucí 

povolání. Povoláním je tedy myšlena činnost, kterou by člověk prováděl na základě svého 

vzdělání. Tedy pokud například studujeme zámečnictví, naším povoláním bude tedy 

zámečník. Povolání ovšem nemůžeme ztotožňovat se zaměstnáním, to je totiž činnost, kterou 

pak skutečně v podniku vykonáváme. Další stránkou člověka, která je během jeho života 

formována, je jeho osobnost, která má také samozřejmě velký vliv na výkon jeho práce. 

Pokud by byl například pracovník velmi temperamentní a navíc třeba nezodpovědný, 

zaměstnání hodinář, by pro něj bylo nejspíš nemyslitelné a pro organizaci by nebyl přínosem. 

Z těchto důvodu se organizace stále více zaměřují nejen na vzdělávání pouze znalostního 

charakteru, ale také na formování osobnostních charakteristik svých stálých či potenciálních 

zaměstnanců.
8
 

2.6 Motivace ke vzdělávání a rozvoji 

Ze spousty výzkumu vyplývá, že motivovaní zaměstnanci podávají mnohokrát vyšší 

pracovní výkon, než ti nemotivovaní. Proto je zabezpečení prostředků motivace  

a motivovaných pracovníků v podniku velmi důležitá. 

Motiv či motivace je obecně nějaká pohnutka, popud či vnitřní síla, která podněcuje 

určité lidské úsilí a chování a velmi úzce souvisí s lidskými potřebami. Je tedy velmi důležité, 

aby se personalisté snažili motivovat zaměstnance skrz jejich vlastní potřeby. Pokud například 

zaměstnavatel vzdělávání svým zaměstnancům nařídí jako povinné, je dost pravděpodobné, 

že ačkoliv se ho tedy zaměstnanci zúčastní, nevytvoří si k získaným informacím a poznatkům 

náležitý vztah, protože vzdělávání se stane nařízenou nutností a tudíž je třeba nebudou 

schopni později plně aplikovat. Tato skutečnost funguje také například u studentů. Pokud se 

ale personalistům podaří motivovat zaměstnance tak, aby přijali potřebu vzdělávat se  

a rozvíjet za vlastní, vytvoří škálu školení a kurzů, které budou zahrnovat jak povinné, tak 

voluntární školení, mohou tak apelovat na jejich potřeby a zvýšit jejich motivaci vzdělávat se. 

Uveďme si tedy nějaké nástroje používané při motivování zaměstnanců: 

                                                
8 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7621-168-3. 
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Příjemná atmosféra – v prostředí, kde panuje strach, nedůvěra či nepřátelství se jistě 

nikomu nepracuje snadno. Je tedy důležité, aby byli nejen vedoucí pracovníci, ale všichni 

pracovníci schopni kooperovat a pracovat ve společné synergii a aby se snažili o vytvoření 

příjemné atmosféry. 

Jít příkladem – programy vzdělávání a rozvoje jsou téměř vždy ve společnosti 

nabízeny všem zaměstnancům, ať už jsou to linioví manažeři či vedoucí pracovníci. Můžeme 

ale říct, že pokud vidí zaměstnanci své nadřízené navštěvovat například nějaké rozvojové 

kurzy, může je to motivovat a vzbuzovat v nich pocit, že jsou tyto kurzy prospěšné a že se 

s jejich pomocí mohou posunout v kariérním růstu. 

Umírněná kritika – kritiku obecně nemá rád nikdo. V zaměstnání je ale určitý druh 

kritiky nezbytný, zaměstnanec musí vědět, co udělal špatně a proč se ta chyba stala. V tomto 

případě je ale důležité, aby byl nadřízený pracovník schopen kritizovat konstruktivně  

a nedeprimovat zaměstnance. Není také vhodné zaměstnance úplně odrazovat od školení  

a kurzu, které nejsou v rámci jeho specializace, či na ně nemá potřebné znalosti. Je lepší mu 

spíš navrhnout jinou variantu a doporučit, v čem by mohl vynikat. 

Přiměřená pochvala – v kontrastu s kritikou se nám nabízí otázka pochval. I zde 

samozřejmě platí pravidlo střídmosti, kdy ocenit něčí úspěch a tím ho motivovat k další 

činnosti je nezbytné, ovšem zase s mírou. Přílišné chválení práce zaměstnanců se může stát 

naopak demotivující. 

Dalšími způsoby, jak motivovat zaměstnance ke vzdělávání, může být například 

otvírání nových pozic, poskytování pracovních cest v případě studia jazyků, certifikace při 

zvládnutí určitých školení, peněžité prémie, delegování zodpovědností, participace 

zaměstnanců při různých rozhodování, což může vést ke zvýšení zájmu jedince o danou 

problematiku a zároveň motivaci k získání vědomostí a spoustu dalších.
9
 

2.7 Formy vzdělávání 

Podnikové aktivity týkající se vzdělávání zahrnují oblast kvalifikace, kde dochází 

k profesní přípravě či trainingu a oblasti rozvoje, která se pak zaměřuje spíše na rozšiřování 

kvalifikace a formování sociálních charakteristik. 

Oblast kvalifikace bychom mohli dále rozčlenit na tři základní části: 

Orientace – známá také jako adaptace, je velmi důležitou činností v rámci vzdělávání 

pracovníků, ačkoli úplně nesouvisí se vzděláváním jako takovým. Orientace zaměstnanců je 

snaha o zjednodušení, zpříjemnění a zefektivnění přizpůsobení se nových pracovníků 

                                                
9 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. A kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007, 485 s.  ISBN 978 - 80 - 

7179 - 893 - 4. 
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pracovnímu procesu. Nejde tedy pouze jen o zvyknutí si na novou práci, pracovní postupy  

a techniky, ale také o aklimatizaci v rámci pracovního prostředí a vztahů na pracovišti, což je 

vše podmíněno poskytnutím náležitých a dostačujících informací. 

Doškolování, prohlubování znalostí – další činností, která je zahrnuta v oblasti 

kvalifikace je tedy doškolování nebo také rozšiřování a prohlubování osvojených znalostí, 

máme-li tedy zaměstnance, jenž vykonává práci, u které se změnily například nějaké 

technické postupy, zavedly se nové metody či se bude pracovat s jiným materiálem, je třeba, 

abychom tomuto pracovníkovi poskytli náležité informace týkající se těchto změn. Informace 

jsou pak poskytnuty ve formě doškolování. Pracovník tedy na své pozici zůstává a dochází 

pouze k přizpůsobování jeho znalostí tomuto pracovnímu místu. 

Rekvalifikace, přeškolování nebo také retraining – poslední způsob vzdělávání 

v rámci kvalifikační oblasti se soustřeďuje na osvojení si nových a zcela doposud neznámých 

pracovních schopností, znalostí a dovedností, které jsou potřeba pro výkon práce na nové 

pozici. Rekvalifikace může být buďto částečná, kdy jsou určité již známé schopnosti  

či znalosti použity také na novém pracovním místě a druhou variantou je pak úplný retraining, 

kdy dochází k osvojení a využití zcela nových poznatků. V rámci rekvalifikace pak dochází 

k takzvaně profesní rehabilitaci, tedy snaze o zpětné začlenění osob s trvalými  

či dlouhodobými zdravotními obtížemi do pracovního procesu. 

Oblast rozvoje se pak zabývá těmito aktivitami: 

Rozšiřování kvalifikace – tato činnost spočívá v prohlubování znalostí a dovedností, 

které pracovník již ovládá a to nad rámec požadavků na dané pracovní místo. Jde tedy  

o zvýšení potenciálu pracovníků za účelem zvládání komplexních a složitých situací 

Formování osobnosti – jak již bylo výše uvedeno, organizace se snaží nejen  

o vyškolení svých zaměstnanců, o zvýšení jejich lidského kapitálu a prohloubení pracovních 

schopností, ale také o formování osobnostních předpokladů a charakteristik pracovníků, 

zlepšení flexibility jednotlivců, komunikačních schopností nebo také zodpovědnosti. 

2.8  Systém vzdělávání a rozvoje v organizaci 

Pokud bychom chtěli zařadit vzdělávání do systému podnikových aktivit, byla by to 

samozřejmě oblast personální činnosti. Ačkoliv je ale vzdělávání v podniku poskytováno 

pouze osobám, které jsou s organizací v pracovněprávním poměru, poskytovatelé ovšem 

přímí zaměstnanci dané firmy být nemusí. 

Vzdělávání a rozvoj je tedy poskytován různými osobami. Některé jsou buď přímými 

zaměstnanci, nebo mohou s organizací spolupracovat například na základě nějaké dohody, ať 
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už ústní či písemné, což je častější. Jakým způsobem budou jednotlivé vzdělávací aktivity 

provozovány v podniku, samozřejmě úzce souvisí s personální politikou, stanovenými cíli  

a strategiemi, vše musí být v souladu a synergii. Existují tři typické druhy podniku, do první 

kategorie bychom mohli zařadit podniky, jež upřednostňují získávání již vyškolených  

a připravených zaměstnanců. Tento způsob zaopatřování pracovní síly je poměrně 

nízkonákladový, co se týče nákladů na vzdělávání a rozvoj, ale sehnat adekvátní pracovníky 

připravené naprosto podle požadavků podniku je velmi obtížné. Druhou skupinou jsou 

podniky, které sice realizují nějakou vzdělávací činnost, ale pouze v případě, že nemají na 

výběr. Třetí kategorií jsou organizace, které upřednostňují vlastní vzdělávání a své pracovníky 

si chtějí připravit přesně podle svých požadavků. Často se pak v těchto organizacích vyčleňují 

i celé útvary či týmy, které se přípravou pracovníků zabývají.
10

 

Jak už jsme uvedli, poskytovatelů vzdělávání může být mnoho. V prvé řadě je to 

samozřejmě personální útvar, který bývá spíše ve středních či velkých podnicích, v menších 

firmách jde spíše o jednotlivé personalisty. Tito pracovníci jsou většinou zaměstnanci 

organizace a jsou profesionálové ve svém oboru, tudíž jejich úkolem je zajistit koncepční část 

celé oblasti vzdělávání, stanovit cíle a způsoby jejich plnění a také zajistit odbornou stránku 

celého procesu. Všechny tyto činnosti jsou realizovány ve spolupráci s vrcholovým 

managementem organizace, protože jak již bylo řečeno, personální politika musí být 

v souladu s politikou podniku. Co se týče interního prostředí firmy, vzdělávání je dále 

zajišťováno liniovými manažery, popřípadě ve spolupráci s podnikovými odbory, kteří jsou 

zodpovědní za identifikaci potřeb, analýzy a plánování metod vzdělávání a následnou 

kontrolu a vyhodnocení. Mohou být také přímí realizátoři vzdělávání a to hlavně při realizaci 

vzděláváni on the job, tedy na pracovišti. Z externistů můžeme uvést různé odborníky  

a specialisty v oblasti vzdělávání či vzdělávací instituty. 

2.9  Cyklus vzdělávání a rozvoje 

Každý proces probíhá v nějaké posloupnosti, jinými slovy v nějakém cyklu. Ani 

vzdělávání a rozvoj v organizaci není výjimkou. Rozlišujeme čtyři hlavní fáze a to 

identifikaci potřeb vzdělávání a rozvoje, následné podrobné rozplánování všech činností  

a souvisejících položek, vlastní vzdělávací proces a následné vyhodnocení výsledku, jejich 

interpretace a stanovení závěru. Každou tuto fázi si přiblížíme. 

                                                
10 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7621-168-3. 
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Obrázek 2.2 Cyklus vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://modernirizeni.ihned.cz/c1-18440780-podnikove-vzdelavani-cile-potreby-realizace 

2.9.1  Identifikace potřeb 

Prvním krokem procesu vzdělávání je tedy identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje. 

Již zde se můžeme setkat se značnými obtížemi a problémy. Pokud totiž chceme nějakým 

způsobem vymezit kvalitu a potřebu z hlediska kvantity, zjistíme, že kvantifikovat vzdělání je 

velmi obtížné. Posuzovat či najít reálné a měřitelné hodny vzdělání a rozvoje jde pouze 

s omezenými možnostmi. Můžeme například porovnávat vzdělání, dosavadní zkušenosti  

a hodnotit na základě udělených certifikátů, ale reálná data a fakta zde nenajdeme. Proto 

probíhá etapa identifikace potřeb v podstatě na bázi odhadu. 

Identifikace je převážně realizovaná vrcholovým managementem. Ten má v rukou 

téměř veškerou kontrolu nad touto etapou a je mu přidělena zodpovědnost a pravomoc 

rozhodovat. Vrcholový management je totiž dostatečně obeznámen s dokumentací zobrazující 

nejen současné stavy pracovníků, ale také s kvalitou a průběhem výroby, s výsledky 

pracovního procesu, popřípadě s kvalifikací pracovníků. Na základě tedy těchto faktů, 

společně se zkušenostmi a výsledky z předchozích let, vyšší management určuje  

a experimentálně odhaduje, jaká bude nejspíš potřeba v oblasti vzdělávání a rozvoje v letech 

příštích. 

Kromě pohledu a různých statistik, mohou vedoucí pracovníci k určení požadavků na 

zvyšování pracovního potenciálu využít také průzkumy mezi samotnými pracovníky, 

například pomocí dotazníků, popřípadě využít hodnocení zaměstnanců a hodnotících 

motivačních pohovorů jako zdroje údajů potřebných k identifikaci potřeb. Touto cestou 

mohou zjistit, jestli jsou pracovníci se svými znalostmi pro výkon určité pozice spokojení, 

jestli sami cítí potřebu zlepšit a revitalizovat své znalosti a schopnosti, Dalším zdrojem 

informací pro management může být už jen samotný proces výroby. Jednodušší operace 

nejsou na znalosti a dovednosti příliš náročné, pokud by ale v podniku probíhaly složitější 
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procesy, popřípadě se například přijímali pracovníci na řídící pozice, pak by bylo zapotřebí 

realizovat vzdělávání a přizpůsobovat ho těmto pozicím. Potřeba vzdělávání zajisté souvisí 

také s kvalitou produkovaných výrobků a technologickým vybavením. Pokud bychom 

zaváděli nové technologie či postupy, je třeba zaměstnance na tyto změny náležitě připravit  

a tudíž se vracíme opět k definování potřeby vzdělávání. V neposlední řadě je také důležité 

vyhledávat a neustále sledovat vývoj makroekonomického prostředí. Sledovat vnější nabídku 

práce, pokud totiž máme možnost přijmout pracovníky, jež jsou již vyškoleni na úroveň 

znalostí a dovedností, kterou vyžadujeme pro určitou pracovní pozici, je naopak zbytečné 

vzdělávání pro tyto účely realizovat. Ve fázi identifikace se také provádějí předběžné 

odhadové plány.
11

 

2.9.2  Vytvoření plánu vzdělávání a rozvoje 

Ve chvíli, kdy jsou nadefinovány předběžné cíle a kvantifikována potřeba, vstupujeme 

do fáze plánování. Zatímco určení potřeb je v hlavní režii vrcholového managementu,  

ve druhé fázi, tedy při tvorbě konkrétních a podrobných plánů vzdělávání a rozvoje, jsou již 

zapojeny různé organizační jednotky v podniku. Hlavní slovo má samozřejmě opět nejvyšší 

management spolu s personálními útvary, které tvoří a kompletují celkový plán, vedlejší roli 

zde ale zastupují také vlastníci podniku, případně rada či jiné orgány, které dohlížejí  

na dodržení souladu s podnikovými cíli a strategiemi. V rámci podnikového plánu v oblasti 

vzdělávání jsou pak zahrnuty všechny podstatné položky. Musíme uvést, jaké vzdělávací 

potřeby budou realizovány primárně, kdo bude školitelem, jestli bude firma využívat interních 

školitelů nebo použije externí specialisty, za jakých podmínek bude školení probíhat, v jakých 

prostorách a časových intervalech, čeho se každé školení bude týkat a hlavně pro koho bude 

určeno. Dalšími nepostradatelnými položkami jsou pak samozřejmě náklady, jakými bude 

školení zatíženo, časový rozvrh jak samotných vzdělávacích procesů, tak i celého cyklu. 

V neposlední řadě pak nesmí být opomenut výběr metod a technik, jež budou aplikovány 

v rámci realizace vzdělávání a určení způsobů hodnocení.
12

 

Jak jsme již uvedli výše v tomto textu, jednou z hlavních náplní plánovací fáze cyklu, 

je stanovení metod vzdělávání. Je důležité akceptovat podmínky, ve kterých různá školení 

plánujeme, druh práce, které se budou týkat, pracovníky a jejich dosavadní schopnosti, 

nákladovost a časovou náročnost jednotlivých metod a další kritéria. 

                                                
11 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7621-168-3. 
12 TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, 168 s. ISBN 

80-247-0405-6. 
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Podle typu můžeme všechny používané metody zařadit do dvou skupin a to jsou 

metody provozované na pracovišti, neboli takzvané on the job metody nebo naopak metody 

realizované mimo pracoviště, nazývané of the job. 

On the job metody - tento způsob vzdělávání a trainingu je jedním z nejběžnějších  

a to na téměř všech úrovní podnikání. Je samozřejmě nutné, aby byly všechny používané 

metody, spadající do této kategorie, předem plánovány a zároveň je vyžadováno, aby byli 

příslušní školitelé a trenéři důkladně připraveni a schopni poskytnout zaměstnancům jak 

teoretickou, tak i praktickou podporu. Nevýhodou zde může být riziko, že díky provádění 

vzdělávání na pracovišti, proces může snadno sklouznout k samostudiu, kdy se ve výsledku 

musí školený snažit sám.
13

 

Instruktáž – tato metoda je jednou z nejjednodušších, pracovník je instruován  

a školen jedním ze zkušenějších zaměstnanců, jak má určitou práci provádět a pomocí 

napodobování a zapamatování si postupů je pak pracovník schopen práci provést 

Asistování – asistování je podobné předchozí metodě, základním principem je opět ukázka 

činností, které jsou v procesu prováděny s tím rozdílem, že pracovník je zde již více začleněn 

do vlastního procesu a svému školiteli pomáhá. Postupně získává stále více zkušeností  

a znalostí, až je schopen vykonávat činnost bez pomoci. Nevýhodou zde ovšem může být 

přejímání i špatných způsobů provádění činností, přesto je tento způsob velmi oblíbený. 

Součástí nebo často závěrečnou částí této metody může být také takzvané pověření úkolem, 

kdy sledujeme pracovníka, jak se snaží sám se zadaným problémem vyrovnat. 

Coaching a Mentoring – tyto dvě metody jsou si velmi podobné a v obou případech jde  

o dlouhodobý způsob vzdělávání. Coaching je způsob vedení pracovníka, kdy je vybrán coach 

a ten ho vede, instruuje a školí po celou přípravu a výkon práce, než je samotný pracovník 

připraven, vykonávat práci bez pomoci. V případě mentoringu jde o obdobný proces s tím 

rozdílem, že zde si pracovník svého mentora vybírá sám podle svých sympatií, znalostí či 

zkušeností. V samotném procesu školení je na pracovníka spíše dohlíženo a je mu zde 

ponechán větší prostor pro iniciativu a seberealizaci. Negativem zde ovšem může být 

individuální výběr mentora, kdy si pracovník nemusí vhodně zvolit, což má následně dopad 

na výsledek zaškolení. 

Counselling – Každý pracovník si čas od času neví s něčím rady a proto je vhodné mít na 

pracovišti osobu, jenž bude schopna v těchto chvílích zaměstnanci vymoci. Může jít  

o nadřízeného, poradce či kolegu. Tento princip je podstatou counsellingu, tedy konzultace 

                                                
13 MATHIS, Robert L a John Harold JACKSON. Human resource management. 12. vyd. Mason, OH: 

Thomson/South-western, 592 p. ISBN 03-245-4275-5. 



20 

 

nejasností s odborníkem, kdy se nám zde vyvíjí již dvoustranné působení  

a ovlivňování. Výhodou counsellingu je aktivní přístup a podílení se pracovníků na řešení 

problému. 

Job rotation – nazývaný také rotace práce nebo cross training, je velmi oblíbenou metodou 

hlavně v oblasti manuální výroby, často je tato metoda ale používána například při rozvíjení 

pracovních schopností a zaškolování řídících pracovníků, jde totiž  

o proces, v němž si jednotliví zaměstnanci projdou všemi pracovišti za účelem pochopení 

procesů a rozšíření znalostí a dovedností 

Pracovní porady – pracovní porady nejsou zcela metodou vzdělávání, ale řadí se zde. Každá 

organizace by měla v určitých časových intervalech, nejčastěji týdně, svolávat schůze, porady 

či meetingy za účel řešení vzniklých problémů, příležitostí nebo třeba z důvodu konzultace 

výsledků a jejich vyhodnocení, udělení pochval a rozdělení nové práce.
14

 

Of the job metody - tímto jsme vyčerpali oblast metod používaných na pracovišti  

a přesuneme se do oblasti metod realizovaných takzvaně of the job. Metody vzdělávání 

realizované mimo pracoviště, jsou také velmi používané a to hlavně v případech, že firma 

nemá možnost vzdělávat své zaměstnance vlastními silami, ať už z důvodu nedostatku 

adekvátních a schopných školitelů, vhodných prostor či finančních prostředků, často bývá 

najmutí externí firmy levnější než využití vlastních prostředků.  Metody of the job se 

používají také v případě, že je třeba vyškolit velmi rychle větší počet zaměstnanců.
15

 

Přednáška – tento způsob předávání informací je jednosměrný a ve své podstatě jde  

o jednoduché předávání informací především teoretické rázu. 

Přednáška doplněna o diskuzi – jde o vylepšení první metody, kdy se nám odstraní 

jednostrannost procesu, a tudíž je možné dojít k lepším či kreativnějším řešením  

a nápadům, můžeme se zde ale bohužel setkat s rostoucí neorganizovaností, volná diskuze se 

může proměnit v nepřehledné překřikování. 

Praktické znázornění – Předávání teorie je důležité, ovšem je známo, že pokud vidíme 

aplikování teorie v praxi, zapamatujeme si daleko lépe různé souvislosti a postupy. Při této 

metodě se tedy využívá demonstrace teoretických znalostí a faktů na skutečném příkladu a to 

za pomocí různých technicky podpůrných zařízení, pomůcek a výukových prostředků. 

Vzdělávání pak probíhá například v technicky uzpůsobených učebnách a dílnách. 

                                                
14 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7621-168-3. 
15 MATHIS, Robert L a John Harold JACKSON. Human resource management. 12. vyd. Mason, OH: 

Thomson/South-western, 592 p. ISBN 03-245-4275-5. 
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Případová studie – další metodou je zadání nějakého úkolu či případu, který musí pracovníci 

vyřešit pomocí vlastních znalostí a schopností. Studie jsou řešeny jednotlivě či častěji ve 

skupinách. Tento způsob vzdělávání rozvíjí nejen kreativní myšlení, napomáhá adaptaci na 

různé modelové situace a pomáhá zaměstnancům přebírat zodpovědnost za svá rozhodnut, ale 

pokud jsou zadané případy řešeny ve skupině, pracovníci se učí i spolupráci v týmu  

a rozdělování rolí. Většinou se s touto metodou setkáváme při zvyšování a rozvíjení 

pracovních schopností manažerů a řídících pracovníků. Velmi podobným způsobem školení je 

simulace. V tomto případě jsou ale případy úzce navázány na denní problémy v prostředí 

organizace a ze strany pracovníků je požadována aktivní účast na řešení, na základě detailních 

poskytnutých informací. Existuje také další varianta případových studií a tou je workshop. Při 

této technice jsou také řešeny zadané problémy, ovšem ty jsou následně řešeny týmově. 

Brainstorming – Brainstorming je velmi známou a oblíbenou metodou. Je používán nejen při 

vzdělávání, ale v podstatě jako způsob nalézání jakýchkoliv příčin problémů. Základní 

myšlenkou je utvoření skupiny lidí, většinou z různých oblastí, kteří společně přemýšlejí  

a diskutují nad možnými řešeními. Důležité je, aby žádný názor nebyl kritizován a všechny 

byly zapisovány. Postupným hlasováním se pak vyčlení nejčastější či nejreálnější řešení. 

Hraní rolí – tato metoda se již soustředí téměř čistě na praktickou stránku školení a opět se 

s ní shledáme spíše u školení vyššího managementu. Jak už z názvu vypovídá, jde o přidělení 

určitých rolí manažerům a zasazení jejich postav do konkretizovaných situací. Pointou je zde 

prokázat, že daný pracovník má například schopnost orientovat se v dané problematice, 

zachovat si chladnou hlavu a vymyslet pod tlakem v tak krátké době realizovatelné řešení. 

Assessment centre – Tato metoda je často používaná při přijímaní pracovníku, lze ji ovšem 

využít i pro účely vzdělávání. Principálně jde opět o navození nějakých modelových situací 

z prostředí organizace, situací, které vyjadřují denní procesy a problémy, jež v podniku 

vznikají. Manažeři jsou pak pod různým stresovým zatížením vystaveni řešení těchto situací. 

Tato metoda bývá často vícedenním procesem, kdy často zjistíme, kdo ze zaměstnanců je 

schopen být na vedoucí pozici a kdo má problém se zvládáním krizových situací.
 16

 

V dnešní době se stávají poměrně rozvinutými metodami zvyšování pracovní 

kvalifikace také outdoor training a e – learning. V prvním případě jde o rozvinutou metodu 

využívání sportovních aktivit, her a turistiky k výuce a školení. V tomto případě nejde ovšem 

až tak o manuální schopnosti týkající se například výrobního procesu, ale o rozvinutí 

osobnostních charakteristik, týmového myšlení a kreativity. Co se týče e - learningu, jde  

                                                
16 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. ISBN 978-80-7621-168-3. 
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o využívání internetu či takzvaného intranetu, což je interní firemní síť, ke studijním účelům. 

Mluvíme zde spíše o teoretickém studiu. Výhodou tohoto způsobu vzdělávání pak nacházíme 

ve snížených nákladech například na cestování zaměstnanců do vzdělávacích zařízení, provoz 

prostor potřebných k realizaci kurzů či mzdy lektorů. Další výhodou elektronického 

vzdělávání je možnost individualizace vzdělávacích lekcí, což při školení takzvaně naživo, je 

mnohdy obtížné, protože každý zaměstnanec může mít již určitou rozdílnou úroveň znalostí.
17

 

2.9.3  Vlastní průběh, realizace 

Ve třetí fázi dochází ke konkrétnímu školení a prohlubování pracovního potenciálu 

zaměstnanců. Je pravdou, že ačkoliv naplánujeme a identifikujeme vše potřebné správně, 

může se stát, že výsledek se bude odchylovat od zamýšleného stavu. Existuje mnoho faktorů, 

které mohou samotný proces ovlivnit a pozměnit, je tudíž nutné, abychom se již v plánovací 

fázi snažili o vytvoření a zajištění kvalitních a stabilních podmínek pro vzdělávání. Uveďme 

si některé faktory, jejž mohou průběh či výsledný efekt vzdělávání ovlivnit: 

Osoba školitele – podnik by se ve svém zájmu měl samozřejmě snažit zaměstnávat co 

nejvhodnější, zkušené a připravené školitele, tudíž možnost, že by byl proces vzdělávání 

negativně ovlivněn v důsledku například nezkušeného trenéra, nebudeme brát v úvahu. 

Člověk je ale bohužel omylný a může se stát, že zrovna v daný den nebude, lidově řečeno, ve 

své kůži, tudíž výsledek, který podá, nebude adekvátní k výkonu, který by podat měl. 

Podmínky – Představte si, že sedíte v místnosti, kde je šero, vzduch je naprosto vydýchaný, 

pokoj je přetopený a kdybyste na vlastní oči neviděli, že to, na čem sedíte, je židle, klidně 

byste se vsadili, že sedíte na pohodlném gauči. Podmínky a prostředí, ve kterém je rozvíjení  

a zvyšování pracovního potenciálu realizováno, jsou velmi důležité a je třeba je vytvořit  

a udržovat v určité míře tak, aby nebyl člověk v úplném pohodlí, které by mohlo vést 

k odvedení pozornosti, ale aby se člověk na druhou stranu cítil dobře a vydržel třeba několika 

hodinové školení. Místnost, kde je proces prováděn, by měla být tedy přijatelně vytopena, se 

zabezpečením klimatizace a čerstvého vzduchu, nejlépe oddělena od ostatních prostor  

a s adekvátním vybavením, kdy nejde pouze o židle, ale také o pomůcky a techniku. 

Zaměstnanci – Jak již bylo řečeno, člověk je tvor omylný, můžeme ale také uvést další 

rozumný argument a to, že člověk je také netrpělivý a osobitý a tak se často  

i zaměstnanci, kterým je vzdělávání poskytováno, mohou stát rušivým elementem, nemusejí 

poslouchat, mohou se nudit a v důsledku všech těchto skutečnostní se může stát, že výstupy 

vzdělávání nebudou dostačující. 

                                                
17 STEWART, Greg L a Kenneth G BROWN. Human resource management: linking strategy to practice. 2. 

vyd. Chichester: John Wiley, 2011,  591 p. ISBN 04-705-3049-9. 
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Komunikační šumy – komunikačními šumy rozumíme například externí narušení procesu, 

ve formě vypnutí proudu, spuštění požárního alarmu, přerušení výkladu jinou osobou nebo 

také poruchovost techniky, popřípadě nepochopení zaměstnanců školitele či naopak. 

2.9.4  Vyhodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje 

V poslední fázi vzdělávacího cyklu je nejdůležitější, určit si předem, nejlépe již ve fázi 

plánování, parametry, podle kterých budou výsledky celého procesu rozvíjení pracovního 

potenciálu vyhodnocovány. Vzhledem k obtížné kvantifikaci jak vstupů, tak výstupů 

vzdělávání, většina hodnocení a interpretace výsledků je realizována na bázi poměřování. 

V prvé řadě můžeme hodnotit na základě reakcí vzdělávaných pracovníků. Můžeme například 

aplikovat dotazníky, ve kterých budeme zjišťovat, jaký pocit z daného procesu předávání 

informací mají, jestli pro ně školení bylo obohacující, jestli všemu rozuměli a podobně. 

Jako další způsob vyhodnocování můžeme použít metodu poměřování a srovnávání 

výsledků, tedy dosažených znalostí a vstupních znalostí zaměstnanců například pomocí testů. 

Zde musíme ovšem poznamenat, že mohou být výsledky zkresleny v důsledku lidského 

faktoru, pokud by byl někdo nemocný či nebyl v dobrém fyzickém nebo psychickém stavu, 

nemusel by podat náležitý výkon při testech, jež by měly zjistit dosaženou úroveň znalostí. 

Další možností, jak ověřit výsledky školení, je odhadnout, nakolik jsou pracovníci 

schopni nově nabyté znalosti použít v praxi, jakým způsobem se nám od doby realizace 

vzdělávání změnily výstupy výrobního procesu, jestli pozorujeme změny v ziskovosti, růst 

kvality či snížení nákladů. Obecně ovšem můžeme deklarovat, že hodnotit proces vzdělávání 

a rozvoje je poměrně složité a ne vždy přesné.
18

 

V poslední řadě pak můžeme využít některé modely pro hodnocení efektivity 

vzdělávání a rozvoje. Takovým modelem je například Kirkpatrickův model. Ten rozděluje 

hodnocení vzdělávání a rozvoje do pěti úrovní, kde každá následující v sobě zahrnuje tu 

předešlou. Tyto úrovně jsou: 

 Úroveň reakce – jenž vyjadřuje postoj, dojem a spokojenost účastníků s tréninkem, 

popřípadě i trenérem. 

 Úroveň učení – hodnocení získaných informací a znalostí, jestli vidíme rozdíl oproti 

stavu před školením. 

 Úroveň chování – hodnocení dovedností, chování pracovníků při návratu zpět do 

práce. 

                                                
18 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3 



24 

 

 Úroveň výsledků – jde o ohodnocení komunikace, zlepšování vztahů, lepší využívání 

různých prostředků a technických pomůcek, efektivní dosahování cílů a podobně. 

 Úroveň hodnotová 
– 

vliv na okolí, cíle a prostředí organizace.
 19

 

Dalším modelem pak může být například Hamblinův model, který určuje odlišné, ale přesto 

velmi podobné úrovně hodnocení: 

 Reakce – zde se opět hodnotí kvalita, přínos školení, vyjadřují se názory na školení  

a lektory. 

 Hodnocení poznatků – účastníci hodnotí, co se naučili. 

 Hodnocení pracovního chování – jakým způsobem a jak efektivně mohou účastnicí 

aplikovat získané znalosti ve své práci. 

 Hodnocení na úrovni organizační jednotky – sleduje se dopad v daném 

organizačním útvaru či na pracovní pozici, který mají za následek změny v chování 

účastníků školení. 

 Hodnocení konečné hodnoty – hodnotí se celkový prospěch organizace, který plyne 

ze vzdělávání a rozvoje.
20

 

Jako každá realizovaná činnost v podniku i vzdělávání a rozvoj je do určité míry 

zatíženo náklady. Tyto můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny: 

Přímé náklady – zde můžeme zařadit například reálné náklady na poskytované kurzy, 

náklady na účastníky vzdělávání, školitele, externí lektory, potřebné v případě, že si 

organizace není schopna dostatečně profesionální školitelé zajistit sama, dále pak náklady na 

cestovné, pojištění, náklady vzniklé při analýze potřeby vzdělávání, vývoji metod a postupů  

a podobně. 

Nepřímé náklady – mezi nepřímé pak můžeme zařadit alternativní náklady, také 

nazývané náklady ušlé příležitosti, které vyjadřují takové náklady, jenž by mohly být použity 

na jiné aktivity v případě, že by se dané vzdělávání a rozvoj nerealizovalo. Dále pak například 

náklady na neodvedený výkon, režijní či administrativní náklady spojené s realizací 

vzdělávacích programů a popřípadě náklady na vybavení a zabezpečení vzdělávacích 

prostor.
21

 

                                                
19 TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, 168 s. ISBN 

80-247-0405-6. 
20 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, 10. vyd., Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3 
21 VODÁK, Josef., KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007, 205s. 

ISBN 978-80-247-1904-7. 
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Co se pak týče nákladů na vzdělávání a rozvoj obecně, můžeme je dělit také na daňově 

zvýhodněné a nezvýhodněné. Pokud se jedná o ty zvýhodněné, jde o takové náklady, jež jsou 

spojené s provozem vlastních vzdělávacích prostor, dále pak náklady spojené s odborným 

rozvojem vlastních zaměstnanců firmy a jejich rekvalifikací, v případě, že souvisí s  činností, 

kterou zaměstnanci u zaměstnavatele vykonávají. Pokud ovšem poskytované vzdělávací 

kurzy s vykonávanou prací nesouvisí, podnikatel si je mezi daňově uznatelné náklady 

zahrnout nemůže.
22

 

2.10 Přínosy vzdělávání a rozvoje 

Spoustu organizací zvažuje a srovnává pouze náklady na vzdělávání a rozvoj. 

V případě, že jsou tedy náklady příliš velké, snaží se různé kurzy a školení rušit, snižovat 

kapacity, popřípadě měnit programy. Je ale důležité soustředit se také na přínosy, které 

s sebou vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nese a které jsou mnohdy směrodatnější než 

samotné náklady. 

Ačkoliv si to stále ne všechny organizace uvědomují, vzdělávání je dnes již nutností  

a je tedy potřebné do něj nějakou část financí investovat. Aby byla ovšem tato investice 

smysluplná a profitabilní, musí souviset s výkonem společnosti, tedy měla by zde existovat 

určitá přímá úměra – čím více se zaměstnanci budou vzdělávat a zdokonalovat, jak ve svých 

vědomostech, tak i dovednostech, tím větší výkon budou podávat a tím více bude společnost 

produktivní. Je zde ale také samozřejmě otázka, jak kvalitně budou takovýto výkon 

zaměstnanci podávat. Tudíž je nutné sledovat i kvalitu podávaného výkonu. 

Abychom mohli posoudit zvýšení výkonnosti a tudíž i velikost přínosu vzdělávání na 

výsledcích společnosti, můžeme sledovat například následující ukazatele: 

 Zvýšení produktivity na výstupu, zvýšení rentability 

 Zvýšení kvality odvedené práce, kvality dané produkce 

 Pokles počtu reklamací, zkrácení doby výroby 

 Omezení přesčasových hodin, snížení výskytu pracovních úrazů 

 Zlepšení vztahů na pracovišti a pracovní morálky 

 Pokles nákladů, snížení zmetkovitosti 

Co se týče pak samotných přínosů či jinak řečeno užitků vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, mohou to být: 

                                                
22 Businesscenter.cz. [online]. [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx 



26 

 

Lepší využití zařízení a systémů – představme si situaci, kdy firma koupí nový stroj 

jako náhradu za jiný, již opotřebovaný. Tento stroj se však liší jak operačním systémem, tak  

i v obsluze. V tomto případě je nezbytně nutné provést minimálně vstupní zaškolení 

pracovníka, který na stoji má pracovat, protože ačkoliv by se možná po nějaké době 

přizpůsobil a přišel na to, jak stroj ovládat, zbytečně by mu to zabralo spoustu času a firma by 

přicházela o výrobky, jež za tu dobu mohly být vyrobeny. Je tedy nutné zaměstnance 

přizpůsobovat pomocí školících programů a vzdělávacích kurzů nově zaváděným 

technologiím. 

Lepší využití potenciálu zaměstnanců – vzdělávání je samozřejmě klíčem ke 

zkvalitnění lidského kapitálu, zvyšování flexibility, schopností a kreativity zaměstnanců, 

k jejich účelné alokaci a tím i zvyšování výkonu organizace. 

Snížení fluktuace – vzdělávání se stává stále oblíbenějším zaměstnaneckým 

benefitem, je upřednostňováno před jinými a to nejen z důvodů vlastního zájmu zaměstnanců 

o zdokonalení sebe sama, ale především z toho důvodu, že se nezaměstnanost stále zvyšuje  

a tak začíná být velmi důležité, mít co firmě nabídnout. Stejně tak to funguje i naopak, 

poskytování vzdělávacích a rozvojových aktivit v podniku podporuje dobrou image 

organizace a zlepšuje povědomí zaměstnanců, kteří si spíše vyberou organizaci, která jim 

tento benefit poskytne a u ní zůstanou, než organizaci, která poskytuje například jen 

stravenky. 

Zvýšení výkonu – jak již bylo výše zmíněno, přínosem vzdělávání by mělo být  

i navýšení výkonu organizace, zvýšení produktivity a návratnost spotřebovaných zdrojů. 

Zvýšení spokojenosti zákazníků – zákazník je kmenovým elementem každé činnosti 

v podniku, vše, co podnik dělá, se k němu nějakým způsobem vztahuje. Je tedy zřejmé, že 

mezi vzděláváním, výkoností podniku a spokojeností zákazníka je určitá provázanost.
23

 

                                                
23 VODÁK, Josef., KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007, 205s. 

ISBN 978-80-247-1904-7. 



27 

 

3 Charakteristika organizace  

Společnost ABC je ve svém oboru jedním z největších poskytovatelů služeb v České 

Republice, působí na trhu od roku 2004 a zabývá se komplexním outsourcingem podnikových 

procesů, mezi které můžeme řadit například účetnictví, fakturace či celkové zpracování 

objednávek a poskytováním dalších služeb pro koncové zákazníky. Z těchto pak můžeme 

uvést podporu prodeje, technickou podporu nebo také zákaznický servis. Ostravské 

doručovací centrum sídlí v budově Nordicy v centru Ostravy, což je poměrně výhodné, 

vzhledem k častým návštěvám klientů jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Koncovými 

zákazníky společnosti ABC jsou významné obchodní a telekomunikační společnosti, banky, 

ambasády a jiné instituce. 

 Společnost ABC má dvě delivery centra – v Praze a v Ostravě, pro účely této 

bakalářské práce se ale zaměříme na centrum v Ostravě.  

3.1  Poskytované služby 

Vysvětleme si, co tedy firma ABC vlastně dělá.  

Outsourcing je jinými slovy převedení různých aktivit od zákazníka, a to i těch 

s vysokou přidanou hodnotou, za účelem snížení nákladů, standardizace, koncentrace procesů 

do jednoho místa výkonu, zrychlení a zefektivnění veškerých činností a to vše s vhodnou 

alokací a využitím zdrojů. Je důležité pochopit, že u outsourcingu nejde o předání možnosti 

rozhodovat o procese jiné firmě, jde o spolupráci mezi poskytovatelem outsourcingu a jeho 

klientem. 

Zákaznický servis a podpora – v dnešní době jsou informace jedním 

z nejdůležitějších zdrojů a proto je důležité, aby je firma byla schopna svým zákazníkům 

kdykoliv poskytnout. Proto se firma ABC soustředí na poskytování plného informačního 

servisu a to takzvaně „24/7“, tedy nepřetržitě dvacet čtyři hodin, sedm dnů v týdnu. Kvalitní  

a spolehlivě nastavená komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem pak zvyšuje 

zákazníkovu spokojenost, jeho jistotu a loajalitu, stoupá i kvalita poskytovaných služeb, 

protože díky přímé komunikaci se zákazníkem je společnost schopná okamžité reakce na 

vzniklé problémy. V neposlední řadě je pak zákaznický servis velkou konkurenční výhodou 

na trhu. 

Technická podpora – Společnost ABC pracuje také pro mnoho mezinárodních 

telekomunikačních společností, kde se zabývá zapojováním síťových zařízení, poskytováním 

komplexních servisů pro koncového zákazníka, navrhováním a konfigurací sítí a síťových 

zařízení. 
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Společnost ABC má jasně nadefinovaný obchodní cyklus, dle kterého se řídí každý 

obchodní proces či poskytnutí služby v podniku. Tento cyklus začíná detailním 

nadefinováním obchodní strategie, tedy je nutné si rozhodnou, co vlastně firma chce nabízet, 

komu a především jakou přidanou hodnotu danému zákazníku poskytne. V dalším kroku je 

pak definována obchodní příležitost a návrh řešení. Až pak společnost jedná se zákazníkem  

o možnosti podpisu smlouvy a jejího obsahu. Celý cyklus je pak zakončen samotnou 

dodávkou služeb.  Ačkoliv zde ovšem končí cyklus procesů probíhajícího ve společnosti 

ABC, samotná činnost firmy zde ukončena není. Firma si uvědomuje jedinečnost svých 

zákazníků, tudíž i jedinečnost, kterou musí její služby reflektovat, proto se neustále snaží 

zlepšovat, zavádět nové procesy a způsoby řízení jako je například Lean 6 Sigma. 

Obrázek 3.1 Obchodní cyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.okinbpo.com/jak-to-delame.phtml 

3.2 Zaměstnanci 

V současné době zaměstnává společnost ABC přibližně 500 zaměstnanců, z tohoto 

počtu můžeme vyčlenit přibližně 40% zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a zbylých 

60% se středoškolským. Dále pomocí pozorování a odhadu můžeme tvrdit, že zastoupení žen 

je ve společnosti mírně vyšší než zastoupení mužů. Žen tedy máme přibližně 55% 

z celkového počtu zaměstnanců a můžu pak 45%. Společnost je poměrně mladá a práce v ní je 

aktuální a ve své podstatě nadčasová, není tedy nic neobvyklého, že se průměrný věk 

zaměstnanců ve společnosti pohybuje okolo 29 let. Všichni zaměstnanci musí povinně umět 
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mluvit plynně anglicky a to nejen z toho důvodu, že společnost spolupracuje se zahraničními 

klienty, ale také proto, že je zde zaměstnáno 28 cizinců, především z evropských zemí a je 

tedy důležité, aby zaměstnanci mezi sebou dokázali plynně komunikovat.  

Níže tedy můžeme vidět grafické zobrazení dvou zmíněných skutečností. První graf 

nám vyjadřuje poměr mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými zaměstnanci.  

Graf 3.1 Zastoupení zaměstnanců s VŠ a SŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost ABC požaduje při přijímání nových zaměstnanců minimálně středoškolské 

vzdělání, ovšem pro některé pozice, především takové, kde je třeba uplatnit specifické 

znalosti, upřednostňuje vysokoškolsky vzdělané uchazeče. 

Na druhém grafu pak vidíme kontrast v zastoupení žen a mužů ve společnosti ABC. 

Opět i zde se můžeme setkat s jistou selekcí přijímaných zaměstnanců a to podle pohlaví.  

Ve společnosti existují týmy, kde se z racionálních důvodů přijímají spíše muži, není to ale 

podmínkou, můžeme zde najít i týmy, kde jsou i přes velkou technickou náročnost 

vykonávané práce zaměstnány ženy, jež mají často větší přehled než mužská část 

zaměstnanců v daném týmu. Na grafu níže pak vidíme, že ve společnosti jsou tak jako tak 

zaměstnány spíše ženy. 
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Graf 3.2 Zastoupení zaměstnanců podle pohlaví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3 Oddělení řízení lidských zdrojů 

Společnost ABC má vyčleněno personální oddělení, které je strukturováno do tří částí 

a zahrnuje 10 personalistek. 

První část se zaměřuje na vybírání a přijímání nových zaměstnanců a tým je zde 

tvořen třemi personalistkami. Tato část personálního úseku se pak dále dělí na dvě další části, 

kde se každá z nich soustředí na nabírání zaměstnanců do určitých konkrétních týmů 

operujících ve společnosti ABC.  

Druhou částí personálního útvaru je takzvaný Office Management. Jde o správu 

veškerých běžných administrativních záležitostí v podniku, přes vedení kartotéky, po 

vydávání vstupních karet a podobně. Zde jsou zastoupeny čtyři pracovní  

pozice – administrativní podpora, výkonný asistent a dvě recepční. 

V poslední části personálního útvaru společnosti ABC pak najdeme oddělení 

zabývající se jak výkonem zaměstnanců, tak vzděláváním a rozvojem ve společnost i. Tyto 

činnosti jsou realizovány dalšími dvěma personalistkami. 
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4 Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané 

organizaci 

V této části budeme podrobněji analyzovat stávající systém vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti ABC. Nejdříve si představíme obecný vzdělávací program a následně, vzhledem 

ke skutečnosti, že ve společnosti ABC se nachází více pracovních týmů, se budeme soustředit 

na popis vzdělávání v konkrétním týmu koordinátorů doručené služby. V poslední části této 

kapitoly pak provedeme analýzu vzdělávání v tomto týmu pomocí dotazníkového šetření.  

Kromě dotazníku, byly informace použité v této části bakalářské práce získány 

osobním pozorováním, pomocí rozhovorů s personalistkami, interními trenéry a dále pak 

studiem interních dokumentů společnosti. 

4.1 Obecný systém vzdělávání a rozvoje ve společnosti ABC 

Vzdělávací programy, poskytované společností všem zaměstnancům, jsou vytvářeny 

na základě takzvané koncepce, což je určitá směrnice, uložená v interním informačním 

systému společnosti. Tato směrnice popisuje, jaká školení jsou poskytována a komu a dále je 

v ní zahrnutý celý vzdělávací cyklus. 

Poskytované vzdělávací programy jsou členěny do čtyř základních skupin: 

Basic trainings – protože je velmi důležité, aby měl každý budoucí zaměstnanec určité 

povědomí o společnosti, ve které pracuje, dokázal popsat svou práci a pochopit souvislosti 

týkající se vztahů s klientem, společnost ABC poskytuje při přijetí zaměstnance balíček 

takzvaného základního tréninku, který obsahuje celou škálu dalších školení.  

 Průvodce společností ABC – Toto školení je zaměřeno na představení organizace, 

jejího předmětu činnosti, hlavních záměrů a poslání. Školení je důležité nejen proto, 

aby zaměstnanec zjistil, čím se společnost zabývá, ale aby si udělal představu i o jejich 

záměrech a našel v nich společný zájem. Jen zaměstnanec, který sdílí vize a hodnoty 

společnosti bude odvádět dobrou práci a bude ve společnosti spokojený. 

 Představení klienta – Společnost ABC má jednoho hlavního klienta, který zadává 

většinu objednávek, poskytuje systémy, ve kterých se pracuje a dle kterých jsou 

nastavena pravidla. Je tedy neméně důležité, aby se každý zaměstnanec o tomto 

klientovi dozvěděl to nejdůležitější. 

 Ochrana a bezpečnost dat – Veškerá data týkající se produktů, procesů či klientů 

společnosti ABC jsou velmi citlivá, a proto s nimi zaměstnanci musí umět zacházet. 

V tomto školení se proto dozví, jak data uchovávat, která data jsou citlivá a nesmí být 

zveřejněna, a která jsou naopak veřejná. 
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 BOZP a PO – Poskytovat bezpečnost a ochranu zdraví při prací a současně požární 

ochranu je zaměstnavatel povinen dle Zákona č. 65/1965 Sb.
24

 Každý zaměstnanec 

tedy při uzavření pracovního poměru se společností ABC podstupuje školení, kde se 

dozvídá, jak systematicky postupovat při vzniku požáru, kudy se dostat ven, aniž by 

byl použit výtah, komu se hlásit, jakmile se dostane z budovy, případně kde najít 

hasicí přístroje, lékárničky či telefonní čísla na zodpovědné osoby. Jak BOZP, tak  

i PO školení je zakončeno krátkým znalostním testem pro ověření pochopení 

bezpečnostních pravidel. 

 Produkty a komunikace – V rámci produktového školení se zaměstnanec dozvídá, 

jaké produkty společnost poskytuje svým klientům, jak se od sebe navzájem liší a 

v čem spočívá jejich výhoda. Zároveň se naučí, jak komunikovat v týmu, zjistí, jaké 

způsoby předávání informací ve společnosti fungují, jestli mezi sebou zaměstnanci 

komunikují mailem, pomocí telefonu nebo se k řešení problémů využívají porady a 

také například za kým jít v případě nějakých nesrovnalostí. 

 Základní znalosti – Ve chvíli, kdy zaměstnanec projde základním produktovým 

školením, přechází na školení základních znalostí, kde získává souhrnný přehled  

o konkrétních procesech ve společnosti. Stejně jako v případě školení BOZP a PO je  

i tento vzdělávací kurz zakončen takzvaným Knowledge testem pro ověření znalostí. 

Jazykové vzdělávací kurzy – Společnost ABC pracuje především pro svého hlavního 

zahraničního klienta. Z tohoto faktu vyplývá, že znalost cizího jazyka všech zaměstnanců je 

nutností. V případě vybrané společnosti jde o jazyk anglický, tudíž jedním z požadavků 

společností je schopnost plynule mluvit anglicky. Co se týče oficiální požadované úrovně 

angličtiny, jde o úroveň B2. Společnost pracuje ale také i pro jiné klienty z různých zemí, 

proto je znalost každého jazyka navíc velmi vítaná a i právě proto společnost ABC nabízí 

velké množství jazykových kurzů vedených jak interními, tak i externími trenéry.  

Zaměstnanci si tedy mohou zvolit například angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu  

či italštinu a pro cizince, kteří ve společnosti pracují, se zde vyučuje i jazyk český. Samotné 

vzdělávání pak probíhá buď ve formě intenzivního kurzu vedeného lektorem, nebo jako  

e-learningový kurz na internetu. 

IT trénink – Umění ovládat počítač a znalost softwaru je v dnešní době základem pro práci 

v outsourcingové firmě. Není proto nijak neobvyklé, že i společnosti ABC požaduje při 

přijímání nových zaměstnanců uživatelskou znalost práce na PC, všechna práce je totiž na 

                                                
24 Businesscenter.cz. [online]. [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/hledej/?text=bozp&imageField.x=0&imageField.y=0 
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počítači realizována, je tedy nutné, aby byli zaměstnanci schopni zvládnout základní úkony 

v MS Office, tedy vytvořit dokument, navrhnout tabulku, vytvořit prezentaci či obsluhovat 

MS Outlook. V případě, že schopnost zaměstnanců pracovat s PC není dostatečná, mají 

možnost si znalosti v tomto oboru osvojit. Společnost ABC tedy poskytuje školení na celý 

základní balíček MS Office, tedy MS Word, Excel, PowerPoint a Outlook. 

Soft skills a leadership – Každý zaměstnanec společnosti ABC musí disponovat takzvanými 

hard skills, jež jsou důležité pro výkon samotné práce. V kontrastu s nimi máme ale soft skills 

nebo také měkké dovednosti, které hrají svou roli při jednání s lidmi, řešení konfliktních 

situací či vedení týmů. Školení zaměřená na měkké dovednosti jsou poskytována všem 

zaměstnancům bez výjimky, je ale pravdou, že jsou vhodná spíš pro manažery a vedoucí 

pracovníky, kteří se v těchto dovednostech musí stále zlepšovat. Z nabízených školení jsou to 

pak: 

 Komunikační dovednosti  

 Zvládání stresu 

 Management řízení času 

 Komunikace a vedení rozhovoru pro manažery 

 Leadership, situační vedení a coaching pro manažery 

4.2  Náklady na vzdělávání a rozvoje 

V roce 2011 byly celkové náklady na vzdělávání ve společnosti ABC vyčísleny téměř 

na 2 850 000 Kč. V roce 2012 se tato částka mírně zvýšila a to přibližně na 3 000 000 Kč. Ani 

v roce 2011, ani v roce 2012 nebyly využity dotace z fondů EU. V  roce 2013 se již čerpání 

z evropských fondů plánuje. V současnosti je společnosti ABC zahrnuta do projektu MPSV 

s názvem Vzdělávejte se pro růst! 

4.3 Vzdělávání v týmu koordinátorů doručení služby 

Tento tým se zabývá celkovou péčí o objednávku a její doručení klientovi. Je jedním 

z nejkomplexnějších týmů ve společnosti ABC, a proto byla v rámci tohoto týmu vytvořena 

skupina interních trenérů, kteří se starají nejen o zaškolování nově příchozích zaměstnanců, 

ale také o školení či přeškolování těch stálých, popřípadě i členů jiných týmů ve firmě. Tento 

tým trenérů funguje organizovaně, dochází zde k systematické tvorbě školícího programu  

a její realizaci. 

V týmu koordinátorů existují tři základní druhy tréninků: 

Vstupní trénink – Vstupní trénink je rozdělen do dvou dílčích částí. Při přijetí do tohoto 

týmu jsou nováčkům představeny nejdříve základní teoretické znalosti o práci, kterou budou 
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provádět. Tyto teoretické znalosti jsou unifikovány pro všechny nováčky jak z hlediska 

znalostí, tak i obtížnosti a navazují na prvotní obecné školení základních znalostí. Součástí 

tohoto bloku je, i když jen okrajově, praktická ukázka nejčastěji využívaných systémů při 

dané práci. Celková doba školení v tomto bloku je pak přibližně čtrnáct dnů. 

V dalším kroku na úvodní teoretický blok navazuje blok další, ve kterém dochází 

k rozšíření původní teoretické základny. Navazující blok je realizován po dobu trvání 

zkušební doby nováčků a odráží individuální potřebu rozšíření znalostí zaměstnanců, tedy 

realizuje se pouze v případě potřeby doplnění informací a různých nejasností, což je ovšem 

velmi běžná praxe. 

Rozšiřující trénink – Tento trénink se opět dělí na dvě části a je poskytován zaměstnancům 

po zkušební době. První část zajišťují interní trenéři společnosti ABC. Tato část je věnována 

prezentaci novinek v předmětu činnosti společnosti a dále se pak zabývá rozšířením 

produktového portfolia, což konkrétně znamená, že pokud se společnost rozhodne poskytovat 

svým klientům nový produkt, trenéři vytvoří vzdělávací program pro představení toho 

produktu a zaškolení zaměstnanců.  

Druhou část zastřešují externí trenéři. Ačkoliv společnost z interních zdrojů pokrývá 

poměrně velkou škálu školení, na určité speciální vzdělávací programy využívá externích sil, 

jde například o školení programu Lean 6 Sigma či jazykových kurzů. 

Refresh trénink – posledním z poskytovaných tréninků je refresh trénink nebo také trénink 

k osvěžení znalostí. Jak již plyne z názvu, tento trénink je zaměřený na zopakování již 

nabytých znalostí a k připomenutí souvislostí. Jeho realizace vychází z pohnutky buďto 

vyššího managementu, nebo přímo od zaměstnanců. 

4.3.1 Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje 

Pro identifikaci potřeb vzdělávání neexistuje v týmu koordinátorů doručení služby 

žádná konkrétní metoda. Identifikace probíhá na základě: 

Množství přijatých nováčků – Do týmu koordinátorů jsou noví zaměstnanci 

přijímání pravidelně, proto je nutné, na základě této skutečnosti, sledovat počet nově přijatých 

a podle toho identifikovat potřebu vzdělávání. 

Nových trendů – Jak již bylo řečeno výše, pokud se vyskytnou v oblasti podnikání 

společnosti ABC nové trendy, je nutné zaškolit všechny zaměstnance, jichž se tyto novinky 

budou týkat.  

Požadavku klienta – Společnost ABC poskytuje velké množství již zaběhlých 

produktů pro svého klienta. Často se ale stává, že klient přijde s požadavkem o zavedení 

nového produktu či chce modifikovat stálý produkt pro svého speciálního klienta. V tomto 
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případě je tedy opět nutné zaškolit zaměstnance na specifický postup při zpracování 

objednávek.  

Zjištění nedostatku - V tomto případě je identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje 

závislá na více skutečnostech. Může jít například o požadavek klienta, kdy klient zjistí, že 

chybovost na zadaných objednávkách je příliš velká a je tedy nutné zjistit, kde problém vznikl 

a zaměstnance na to upozornit. Dále může požadavek vzejít přímo od zaměstnanců, v případě, 

že mají v něčem nejasnosti či vyššího managementu, který opět objevil velké množství chyb 

na objednávkách. 

Identifikaci potřeb vzdělávání v týmu koordinátorů provádí interní trenéři a popřípadě 

ji konzultují s vyšším a středním managementem na pravidelných meetinzích. Zároveň 

přijímají i požadavky na školení od jiných týmů a zahrnují je do svých plánů. V tomto týmu 

neprobíhá identifikace potřeb vzdělávání manažerů. 

4.3.2 Plánování potřeby vzdělávání a rozvoje 

Jakmile je dokončen proces identifikace potřeby, nastupuje fáze plánování. Plánování 

vzdělávání a rozvoje je opět zodpovědností interních trenérů, kteří vytváří zpravidla měsíční 

plán. V tomto plánu jsou zahrnuty všechny oblasti, které musí být před realizací vzdělávání  

a rozvoje zváženy. Trenéři tedy plánují, jaká školení realizovat, pro koho, kým, kde a kdy  

a v neposlední řadě také jakými metodami a jaký přínos by měla školení přinést. Jedinou 

položku, kterou tým sám neplánuje, jsou náklady na vzdělávání, ty podléhají plánování 

organizace. Školení nováčků probíhá přibližně co dva měsíce, tudíž je potřeba vždy měsíc 

dopředu rozplánovat, kdo, kde a jakými prostředky bude školen. Co se týče rozšiřujících  

a refresh tréninků, ty jsou plánovány operativně, protože taková je i jejich potřeba. Jsou tedy 

nepravidelné. 

Školení se plánují nejčastěji pro skupiny zaměstnanců, které jsou tvořeny přibližně 

třemi, až dvaceti lidmi. Tato skutečnost se samozřejmě odvíjí od kapacity školících místností, 

které musí být dopředu rezervovány v interním systému společnosti. Individuální školení není 

ovšem úplně výjimkou. Realizuje se například v případě, že daný zaměstnanec z vážných 

důvodů na školení chyběl, vznikly mu nějaké problémy či byl přijat z externích zdrojů na 

vyšší pozici. Běžnou praxí je také situace, že je určitý zaměstnanec dedikovaný na speciální 

projekt, pak je školen individuálně. V takovém případě ovšem školení probíhá většinou u PC, 

jen výjimečně ve školící místnosti.  

Součástí plánování vzdělávání a rozvoje v týmu či lépe řečeno jeho poslední fází je 

sestavení tréninkového kalendáře, kde se zaznamenávají plánovaná školení. Tento dokument 

je pak uložen v interním systému společnosti ABC. 
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4.3.3 Realizace vzdělávání a rozvoje 

Samotná realizace vzdělávání probíhá ve vnitřních prostorách společnosti ABC  

a to především ve vzdělávacích místnostech, v případě, že jde tedy o individuální školení  

či vysvětlení problematiky jednotlivcům, je realizováno u PC. Jak již bylo výše řečeno, 

tréninkem zaměstnance provázejí primárně interní školitelé a v některých případech pak 

externisté.  

Co se týče vybavení, společnost ABC má po technické stránce poměrně moderně 

vybavené školící místnosti. Trenéři tak mohou ke svému výkladu použít nejen moderní 

projektor či notebook, ale každá místnost je také vybavena velmi oblíbenou flip chart, neboli 

přenosnou papírovou tabulí, na kterou se píše fixy. V každé takové místnosti je pak 

samozřejmě připojení k internetu, které lze ovšem využít pouze k pracovním účelům.  

Jako metodu vzdělávání zaměstnanců volí trenéři nejčastěji přednášku, instruktáž  

či názornou ukázku. Zaměstnanci mají tak možnost vidět aplikaci přednášené teorie hned 

v praxi, v nejčastěji používaných programech. 

Od začátku roku 2013 proběhlo již přibližně 45 různých školení v týmů koordinátorů 

doručení služby, což je poměrně velké číslo. Proto jsou trenéři povinni vést evidenci 

realizovaných vzdělávacích kurzů. Existují dva evidenční listy, uložené v interním systému 

organizace. V prvním z nich se evidují školení pro nově příchozí zaměstnance, druhý pak 

obsahuje informace o rozšiřujících a refresh trénincích. V obou dokumentech najdeme vždy 

jméno školeného člověka, datum absolvování školení a předmět tohoto školení. Oba 

dokumenty jsou všem zaměstnancům veřejně přístupné. 

4.3.4 Vyhodnocení vzdělávání a rozvoje 

Vyhodnocení výsledků či úspěšnosti vzdělávání a rozvoje je poměrně složité, protože 

pracujeme s kvalitativními hodnotami, i přesto se ovšem tým koordinátorů snaží nalézt 

nějakou cestu.  

Při školení nováčků jsou použity kontrolní znalostní testy, které jsou dvojího druhu. 

První test dostanou nováčci při zakončení čtrnáctidenního úvodního bloku a druhý pak před 

skončením zkušební doby.  

Co se týče řádových zaměstnanců, ti jsou podrobeni testům kvality zpracovaných 

objednávek, které probíhají měsíčně a poskytují informace o počtu korektně zadaných 

objednávek každého zaměstnance a druhu chyb, kterých se dopustil. Zároveň se na různé 

činnosti v týmu vytváří takzvané reporty, které slouží opět k odhalení chyb a jejich eliminaci 

ještě dříve, než se objednávka doručí ke klientovi. Dalším způsobem, jak vyhodnotit 
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poskytnuté vzdělávací programy, je samozřejmě zpětná vazba, kterou trenéři dostávají buď 

přímo po skončení školení či později.  

V týmu také funguje zjišťování spokojenosti pomocí dotazníku. 

4.3.5 Náklady na vzdělávání a rozvoj v týmu koordinátorů  

Náklady na vzdělávání v jednom týmu jsou poměrně špatně vyčíslitelné, protože 

konkrétní tým nedisponuje vlastními prostředky na vzdělávání, ale je financován společností 

ABC. Proto se náklady můžeme pokusit pouze odhadnout. V prvé řadě bychom zde určitě 

zařadili mzdové náklady interních trenérů, dále pak náklady na mzdy externistů, příplatky  

za školení poskytovaná jiným týmům, pohybující se v řádech stovek Kč a v neposlední řadě 

také alternativní náklady, které vyjadřují, co všechno by mohli trenéři vykonat, kdyby 

neškolili zaměstnance. 

4.4 Analýza dotazníkového šetření 

Pro hlubší analýzu vzdělávání a rozvoje a zjištění spokojenosti zaměstnanců 

společnosti ABC,  pracujících v týmu koordinátorů doručení služby, byla vybrána metoda 

dotazníkové šetření. Vytvořený dotazník (viz Příloha č. 1) byl rozdán v týmu koordinátorů 

doručení služby, kde pracuje 40 zaměstnanců. Z počtu 40 bylo vyplněno 35 dotazníků. 

Návratnost dotazníků je tedy 87,5%. 

V dotazníku bylo použito 18 otázek, z toho 15 otázek bylo zaměřeno na vzdělávání  

a rozvoj v organizaci a 3 otázky byly identifikační. Z celkového počtu otázek byly pak  

2 otázky otevřené, 2 polootevřené a 14 uzavřených.  

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete ve společnosti ABC? 

Pomocí první otázky jsme zjišťovali, jak dlouho pracují zaměstnanci v dané 

společnosti. Zjistili jsme, že více než polovina, tedy 57 % zaměstnanců, pracuje ve 

společnosti 1 – 3 roky, do jednoho roku je to 14 % a v rozmezí mezi třemi a pěti lety pak  

20 %. Nad pět let pracuje ve společnosti ABC pouze 9% zaměstnanců v týmu koordinátorů 

doručení služby. Tyto výsledky částečně souvisí i s fluktuací ve společnosti, kdy vidíme, že 

zde zaměstnanci setrvávají maximálně 5 let a to pouze ve 20 % procentech.  
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Graf 4.1 Délka pracovního poměru zaměstnanců ve společnosti ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2: Cítíte potřebu se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti? 

V otázce druhé jsme zkoumali, zdali se členové vybraného týmu vůbec o vzdělávání  

a rozvoj vlastních znalostí a schopností zajímají, zdali přemýšlí nad tím, co by mohli znát  

a cítí potřebu rozvíjet se. Odpovědi ano a ne jsme u této otázky zcela účelně doplnili o třetí 

možnost a to odpověď nepřemýšlel/a jsem o tom, z důvodu získání konkrétních informací, na 

jejichž základě jsme mohli analyzovat, jestli jsou zaměstnanci vůbec motivováni  

a přesvědčení o potřebě vzdělávání, zda uvažují o svých možnostech jako pracovníka. Jak 

vidíme na grafu 4.2,  33 respondentů, jejichž odpovědi představují 94% z celku, odpovědělo 

kladně, tudíž se vzdělávat chtějí a danou potřebu cítí, zbývající dva ovšem o vzdělávání  

a rozvoji vůbec nepřemýšlí. Odpověď ne nezvolil žádný respondent. 

Graf 4.2 Potřeba rozvíjet se a vzdělávat 
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Otázka č. 3 : Jste obeznámen/a s nabídkou školení a vzdělávacích kurzů ve společnosti ? 

Třetí otázka se soustředila na zjištění povědomí o vzdělávacích kurzech a školeních, 

které probíhají jak ve společnosti ABC obecně, tak i konkrétně v daném týmu. Zjištěné 

výsledky jsou veskrze kladné, 94% respondentů má přehled v tom, jaká školení ve společnosti 

i v daném týmu koordinátorů probíhají a pouze 6% respondentů přehled nemá. Tyto výsledky 

naznačují, že je předávání inromací a komunikace týkající se vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti ABC na dobré úrovni. 

Graf 4.3 Znalost nabídky školení a vzdělávacích kurzů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 4: Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech vzdělávání a rozvoje? 

Možností, jak se dozvědět o nabídce školení ve společnosti ABC je více. U této otázky 

byly proto čtyři možnosti odpovědí a to získávání informací od kolegů, nadřízeného, 

personálního oddělené či informačním emailem. Možnost od svých kolegů označili pouze dva 

respondenti, tudíž výsledná procentuální hodnota je 6%, od nadřízeného 4 respondenti, tvořící 

11% z celkových odpovědí, postoupení informací od personálního útvaru tvoří 9%  

a informační email pak celých 74%. Ze získaných výsledků vyplývá, že většina zaměstnanců 

získává informace pasivním způsobem pomocí emailu. Tento způsob je poměrně rychlý, má 

ovšem své nevýhody. Informační emaily bývají dlouhé a přehled aktuálních školení bývá až 

v druhé polovině či na konci emailu. Spousta zaměstnanců se tak k potřebným informacím 

nemusí dostat, v případě, že například nemají čas pročítat celý email. Co se týče získávání 

informací od kolegů, zde se samozřejmě můžeme běžně setkat s komunikačními šumy 

v podobě špatně pochopených a následně předaných, neúplných, či popřípadě úplně klamných 

informací.  
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Graf 4.4 Zdroje informací o vzdělávání a rozvoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5: Jsou pro Vás vzdělávací aktivity dostupné? 

Vzdělávací aktivity ve společnosti jsou bohužel individuálně přístupné jednotlivým 

zaměstnancům. Ne všichni tedy mohou docházet na školení, která by chtěli navštěvovat. Tato 

skutečnost se odvíjí z různých důvodů, ať už  kapacitních, časových či finančních. Pátou 

otázkou jsme proto chtěli zjistit, jak tuto skutečnost vnímají samotní zaměstnanci v týmu. Za 

naprosto dostupné považuje vzdělávání pouze 12% dotazovaných, za relativně dostupné pak 

celých 77%. Poměrně malou dostupnost ve vzdělávacích aktivitách vidí 11% respondentů. 

Možnost nedostupnosti kurzů nezvolil žádný respondent. 

Graf 4.5 Dostupnost vzdělávacích aktivit 
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Otázka č. 6: Jak často se účastníte jakýchkoliv vzdělávacích aktivit? 

V otázce šesté jsme zjišťovali frekvenci navštěvování vzdělávacích kurzů. Ačkoliv se 

očekávalo, že jednou či vícekrát týdně bude docházet na školení většina zaměstnanců, 

výsledky poukázaly na skutečnost, že se 51% procent respondentů vzdělává pouze jednou za 

měsíc. Jednou týdně navštěvuje různé vzdělávací kurzy 17% zaměstnanců, několikrát týdne 

9%, jednou za rok pak také 9% a celých 14% všech dotazovaných zaměstnanců se neúčastní 

vzdělávání a rozvoje vůbec. Z grafu tedy vidíme, že poměrně dost zaměstnanců se vzdělávání 

neúčastní, což by se vedení týmu, ve spolupráci s vedením společnosti, mělo snažit změnit. 

V prvé řadě bychom doporučili zjistit, proč se lidé nevzdělávají, což částečně vyplývá  

i z odpovědí na některé další otázky v použitém dotazníku a poté by se měl management 

soustředit na odstranění těchto překážek.  

Graf 4.6 Frekvence navštěvování vzdělávacích kurzů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7: Jakou metodu vzdělávání upřednostňujete? 

V rámci sedmé otázky, která byla polootevřená, jsme uvedli pět konkrétních možností 

odpovědi a jednu otevřenou, kde mohli zaměstnanci vypsat svůj názor. Touto otázkou jsme se 

snažili zjistit, jakou metodu respondenti preferují v rámci realizace vzdělávání. Jak můžeme 

vidět v grafu níže, nejvíce lidí, celých 40%, upřednostňuje přednáškové kurzy, v závěsu za 

přednáškou je pak instruktáž, což naznačuje, že většině zaměstnanců stačí teoretická školení. 

Na třetím místě bychom dále mohli uvést coaching, který zvolilo 20% zaměstnanců  

a nejméně oblíbenými se dle výsledků jeví vzdělávání přes internet s 3% a e – learning s 8%. 

E – learning se ve společnosti používá pro jazyková vzdělávání, ovšem většina zaměstnanců 

s tímto způsobem spokojena není, což si ukážeme například i v otázce č. 13. Poslední 
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možnosti, kdy mohli zaměstnanci vypsat vlastní odpověď, zvolil pouze jeden respondent a ten 

uvedl, že by preferoval kombinaci přednášení látky zároveň s praktickou realizací, kdy 

zaměstnanec může aplikovat nabyté znalosti okamžitě. Nejpoužívanějšími metodami 

vzdělávání a rozvoje jsou v v týmu koordinátorů přednáška a instruktáž, můžeme tedy říci, že 

dané odpovědi na otázku sedm korespondují s realitou. 

Graf 4.7 Metody vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 8: Myslíte si, že společnost poskytuje dostatečné možnosti vzdělávání pro své 

zaměstnance? 

Osmá otázka měla ověřit, zdali si zaměstnanci týmu koordinátorů myslí, že Společnost 

ABC poskytuje dostatečnou škálu vzdělávacích a rozvojových aktivit. 54% respondentů je 

v podstatě spokojených, 12% souhlasí určitě, 34% odpovědělo spíše ne, což je poměrně 

znepokojující a společnost by měla přemýšlet o rozšíření nabídky. Možnost určitě ne pak 

nevyužil žádný respondent. 

Graf 4.8 Spokojenost s nabídkou vzdělávání a rozvoje 
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Otázka č. 9: Byl/a jste spokojený/á s průběhem navštívených školení (prostředí, 

atmosféra, srozumitelnost výkladu)? 

Školení poskytovaná ve společnosti ABC a týmu koordinátorů nejsou jen 

jednoduchým přednášením nových informací. Školení jsou dotvářena mnohými skutečnostmi, 

jako například prostory, ve kterých se školí, teplota, průběh školení, ucelenost a hodnota 

předávaných informací a samozřejmě celková atmosféra mezi školiteli a zaměstnanci, na 

které se podílí nejen školitelé samotní, ale zajisté i zaměstnanci. V deváté otázce jsme se proto 

snažili zjistit, jak jsou zaměstnanci týmu koordinátorů s celkovým průběhem školení 

spokojeni. Jak můžeme posoudit z níže uvedeného grafu, výsledky jsou poměrně kladné, tudíž 

v tomto směru nemusí společnost provádět žádné velké změny. Odpověď určitě ano zvolilo 

celých 28% procent, tudíž necelá třetina respondentů je s průběhem vzdělávacích aktivit 

naprosto spokojená, což je velmi uspokojující výsledek. Větší poloviny týmu si pak myslí, že 

podmínky, ve kterých vzdělávání probíhá, jsou poměrně dobré, 6% procent je spíše 

nespokojeno a jeden respondent, představující 3% z celku, spokojen není vůbec. 

Graf 4.9 Spokojenost zaměstnanců s průběhem školení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 10: Byla pro Vás školení přínosná z hlediska získaných informací? 

Cílem desáté otázky bylo zjistit, zdali jsou školení dobře sestavená po infomační 

stránce a jsou tedy přínosná a především, zdali je tak vnímají i zaměstnanci týmu 

koordinátorů. U této otázky jsme došli k závěru, že více než tři čtvrtiny zaměstnanců je 

spokojená, což je velmi příznivé. Procentuálně zvolilo 26% respondentů možnost první, tedy 

určitě ano, 60% je pak spíš spokojeno a pouhých 14% spíše není. Poslední možnost naprosté 

nespokojenosti s informačním obsahem vzdělávání v týmu nezvolil nikdo z respondentů. 
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Vzhledem k tomu, že 14% zaměstnanců není spokojeno s informacemi, které při školení 

obdrží, což zase na druhou stranu není úplně málo, doporučili bychom společnosti ABC, aby 

se snažila zjistit ve vybraném týmu důvody, proč nejsou zaměstnanci spokojeni s obsahovou 

stránkou školení. Vzhledem k technickému zaměření společnosti je velmi důležité, aby 

všichni zaměstnanci rozuměli všem skutečnostem, kterým jsou školeni, aby ji bylo jasné, jak 

různé činnosti provádět a jak různé chyby ovlivní konečný produkt. 

Graf 4.10 Spokojenost s informačním obsahem vzdělávání a rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 11: Byl/a jste spokojen/á se školitelem? 

Nejen prostředí, atmosféra a samotný informační obsah vzdělávání dotváří celek, ale 

také osoba školitelů, kteří dané aktivity v týmu realizují. V této otázce jsme tedy zjišťovali, 

zda zaměstnanci shledávají své školitele za vhodné pro vedení vzdělávacích aktivit. Spíše 

spokojených zaměstnanců je dle výsledků 71%, naprosto spokojených pak 20%, z čehož 

můžeme usuzovat, že výběr trenérů pro realizaci vzdělávání je poměrně přínosný a adekvátní. 

Pouhých 9%, tedy tři respondenti, odpověděli spíše záporně, což je ale únosná odchylka  

a naprosto nespokojený není ze zaměstnanců týmu koordinátoru nikdo. Společnost by se tedy 

měla snažit své dosavadní trenéry tohoto týmu udržet a motivovat k udržení stávající kvality  

a preciznosti realizace vzdělávání a rozvoje. 
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Graf 4.11 Spokojenost zaměstnanců se školiteli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 12: Jsou pro Vás školení týkající se Vaší vykonávané práce dostačující? 

Každý tým ve společnosti ABC provádí jinou činnost, je tedy nutné, nastavit 

vzdělávání v každém týmu tak, aby k vykonávané práci zaměstnancům poskytovalo adekvátní 

informace. Jako odpověď na otázku č. 12 zvolilo 26% respondentů Ano, školení mi 

k vykonávané práci stačí, 57% je ovšem přes skutečnost, že jsou školení k práci dostačující, 

motivováno k širšímu vzdělávání a chce se dozvědět více, než jeho pracovní pozice vyžaduje 

a 17% procent shledává poskytovaná školení ke své práci zcela nedostatečné. Tato zkušenost 

je mírně znepokojující a společnost by na ni měla adekvátně reagovat. 

Graf 4.12 Jak jsou školení dostačující k vykonávané práci 
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Otázka č. 13: Navštěvoval/a byste rád/a nějaké další kurzy, než ty, které společnost 

poskytuje? 

Tato otázka byla sestavena jako otevřená, aby mohli zaměstnanci plně vyjádřit svůj 

názor. Jak je ovšem bohužel u otázek tohoto druhu zvykem, ne všichni na ni odpověděli. 

Dalším problémem u této otázky bylo nepochopení její podstaty. Ačkoliv byla otázka 

formulována jasně a zaměřovala se na zjištění, jaké jiné kurzy, než ty, co společnost 

poskytuje, by zaměstnanci upřednostnili, většina ze 14 respondentů, kteří tedy vyplnili tuto 

otázku, popsala školení, která by oni sami chtěli navštívit, ačkoliv tato školení ve společnosti 

probíhají. Ve výsledku tedy vidíme, že v jedné třetině, tedy 29%, se zaměstnanci shodnou, že 

by chtěli rozvinout navštěvování jazykových lekcí s lektory, místo aplikování  

e – learningových programů. 22% respondentů by uvítalo více školení souvisejících 

s technickými znalostmi v dané oboru a 21% respondentů by se pak chtělo dozvědět něco  

o time managementu. Zbylé odpovědi, jak je Outlook, stres a asertivita, komunikace  

a praktická školení byly v zastoupení 7%. Z odpovědí na tuto otázku můžeme poměrně dobře 

vydedukovat, jaké aktivity zaměstnance týmu koordinátorů zajímají. Společnost by se tedy 

měla snažit zpřístupnit ta školení, která se ve společnosti realizují, ale zaměstnanci na ně 

nemají možnost docházet a dále uvažovat o rozšíření stávající nabídky vzdělávacích programů 

o ta školení, která se ve společnosti neprovozují.  

Graf 4.13 Vzdělávací aktivity, které by zaměstnanci chtěli zavést ve společnosti 
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Otázka č. 14: Z jakého důvodu navštěvujete školení a vzdělávací kurzy? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaká je ke vzdělávání a rozvoji motivace zaměstnanců 

v týmu koordinátorů doručení služby. Otázka byla konstruována jako polootevřená s možností 

napsat vlastní názor, tuto možnost ovšem nikdo nevyužil. Z nabízených možnosti vybraly 

pouze 3% možnost zvýšení platu, 17% cítí vzdělávání sebe sama jako povinnost v rámci 

výkonu práce, 20% se chce vzdělávat, poněvadž to považují za přínosné a 60% odpovědělo, 

chci zvýšit kvalifikaci a rozšířit vědomosti. Ačkoli obecně výsledky můžeme zhodnotit jako 

kladné, protože většina zaměstnanců se chce vzdělávat z důvodu reálného rozvoje znalostí  

a dovedností, přesto by se ale společnost měla soustředit na ty zaměstnance, kteří pociťují 

vzdělávání a rozvoj jako nutnost a povinnost.   

Graf 4.14 Motivace zaměstnanců ke vzdělávání a rozvoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 15: Uveďte vaše pohlaví. 

Otázka číslo patnáct je společně s dalšíma dvěma otázkou identifikační. Cílem bylo zjistit, 

kolik se v týmu koordinátorů nachází žen a kolik mužů. Jak jsme uvedli v kapitole 

charakterizující společnost ABC, žen je ve společnosti o trochu více, než můžu. Tento fakt se 

nám projevil také v daném týmu. Žen je zde podle vyhodnocení 21 a tvoří tak 60% všech 

zaměstnanců, mužů pak 14 a ti tvoří zbývajících 40%. 
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Graf 4.15 Pohlaví zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 16: Uveďte, do jaké věkové kategorie patříte. 

Při charakterizování společnosti jsme uvedli, že průměrný věk zaměstnanců je 29 let.  

I tento fakt se nám relativně potvrdil v daném týmu. Dle výsledků jsme zjistili, že do 26 let se 

v týmu nachází 12 zaměstnanců a v rozmezí 27 až 30 let je to pak 17. Zbylé tři kategorie 

nejsou hojně zastoupeny. Mezi 31 - 35 let se řadí 3zaměstnanci, do věkové kategorie 36 – 40 

jen dva a do poslední, která je vymezena jako kategorie nad 40 let, se přiřadil jen jeden 

zaměstnanec.  

Graf 4.16 Věková struktura zaměstnanců 
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Otázka č. 17: Uveďte vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Cílem předposlední otázky bylo zjistit, kolik zaměstnanců v týmu koordinátorů má 

vysokoškolské vzdělání a kolik ne. Mezi potřebou vzdělávání a stupněm vzdělání je určitá 

spojitost. Museli bychom samozřejmě zkoumat také druh vystudované školy, abychom zjistili 

přesné souvislosti, přesto je pravděpodobnější, že zaměstnanci, jejž vystudovali vysokou 

školu, mohou mít větší znalosti jazyků, přehled o situaci na trhu, rozšířenější technické 

znalosti či komunikační dovednosti. Z grafu tedy může vidět, že střední vzdělání s výučním 

listem nemá z týmu nikdo, je to dáno i přijímacími požadavky společnosti, střední vzdělání 

s maturitou má 19 zaměstnanců, což je větší polovina, vysokoškolské pak 16 zaměstnanců.  

Graf 4.17 Vzdělání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 18: Co byste zlepšili na realizovaných školeních a vzdělávacích kurzech? 

Poslední otázka v dotazníku byla opět konstruovaná jako otevřena a to z toho důvodu, 

že jsme se pomocí ní snažili zjistit, jak by chtěli zaměstnanci týmu koordinátorů vzdělávání  

a poskytovaná školení vylepšit, změnit či revitalizovat. Odpovědí na tuto otázku bylo 

obdrženo pouze 17, přesto jsou poměrně přínosné a lze z nich mnohé vyvodit. 29% 

zaměstnanců si myslí, že kurzy nejsou dostatečně dostupné. S tímto faktem se mnozí z nich 

potýkají především v souvislosti s jazykovými kurzy, jejž se částečně pro letošní rok uzavřely. 

Ve společnosti je pak také poměrně malý počet jazykových lektorů a tak jsou zaměstnanci 

odkázáni na e – learning, který ovšem nikdy úroveň interaktivní konverzace nemůže nahradit. 

Dalšími poměrně nedostupnými školeními jsou komunikační dovednosti. Další výhrady 

zaměstnanců jsou zastoupeny 12%. Zde můžeme zahrnout požadavek na zařazení do nabídky 

vzdělávání různá školení, která nesouvisí s vykonávanou prací ve společnosti, dále rozšíření 
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nabídky jazyků či způsob vysvětlování látky trenéry. 11% respondentů by naopak uvítalo 

zlepšení vystupování školitelů. V poměrně menším zastoupení, tedy 6%, pak můžeme z grafu 

vyčíst požadavek na zvýšení náročnosti a intenzity kurzů, zajištění většího množství materiálů 

týkajících se absolvovaných školení, zvýšení kvality kurzů a zavedení praktických školení.  

Graf 4.18 Co by zaměstnanci zlepšili na vzdělávání a rozvoji 
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5 Návrhy a doporučení 

V závěrečné kapitole bakalářské práce navrhneme společnosti ABC, nejprve na 

základě zjištěných skutečností souvisejících se systémem vzdělávání a rozvoje v týmu 

koordinátorů doručení služby a poté na základě analýzy dotazníkového šetření, zlepšení 

tohoto systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

Při charakteristice týmu koordinátorů jsme si uvedli, že v tomto týmu probíhá 

identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje na základě různých skutečností. Z hlediska týmových 

potřeb je tento způsob poměrně efektivní a funkční. Problém ale nastává v případě 

individuálních potřeb každého zaměstnance. Tým koordinátorů vykonává práci, jež je náročná 

nejen po technické stránce, ale také po té organizační, je náročná na komunikaci v cizím 

jazyce a vyžaduje pochopení větších souvislostí mezi činnostmi v celé společnosti ABC. 

Navíc z analýzy dotazníků jsme zjistili, že názory zaměstnanců jsou rozdílné, někteří by chtěli 

více rozvíjet své technické či jazykové znalosti a jiní například soft skills.  

Proto by bylo vhodné, aby společnost zavedla individuální plánování osobního rozvoje 

svých zaměstnanců v tomto týmu. Tento plán by měl být sestavován jednou ročně a to přímo 

samotným zaměstnancem, který za něj zodpovídá. Tento zaměstnanec by si měl sám 

rozvrhnout, která školení by chtěl navštívit, jaké znalosti mu chybí a v čem by se potřeboval 

zlepšit. Ukázku individuálního plánu osobního rozvoje najdeme v Příloze č. 2. V rámci 

hodnotícího motivačního pohovoru pak zaměstnanec společně se svým nadřízeným ucelí 

finální podobu individuálního plánu osobního rozvoje. V průběhu roku by se pak v rámci 

zmíněných hodnotících motivačních pohovorů manažer vždy přesvědčil, zdali je plán 

efektivní, dochází k jeho plnění či zdali nepotřebuje aktualizovat, například vzhledem 

k rozšíření pracovní náplně zaměstnance.  

Dle výsledků získaných analýzou dotazníků jsme zjistili, že většina zaměstnanců 

v týmu koordinátorů doručení služby cítí potřebu se vzdělávat a rozvíjet. Tento fakt je 

základním kamenem vzdělávání. Pokud by v týmu pracovali zaměstnanci přesvědčení o tom, 

že vzdělávání a rozvoj není potřebný, byl by to podstatný problém.  

Zjistili jsme také, že jsou téměř všichni zaměstnanci v týmu plně obeznámeni 

s nabídkou vzdělávání ve společnosti ABC a že jim vyhovuje metoda vzdělávání, která se 

v týmu používá. Jak bylo ve čtvrté kapitole uvedeno, v týmu koordinátorů se používá při 

školení metoda přednášky, instruktáže a popřípadě i ukázky praktické stránky a z dotazníků 

jsme zjistili, že 66% upřednostňuje tyto metody.  
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Další fakta, zjištěná analýzou dotazníků, která můžeme kvitovat, jsou spokojenost 

s třemi hlavními faktory působícími při vzdělávání na zaměstnance, jsou to prostředí, 

informační obsah školení a osoba školitele. Ve všech třech případech byla zjištěna více než 

70% spokojenost. 

 Zdroje informací o vzdělávání a rozvoji 

Na základě vyhodnocení čtvrté otázky se doporučuje společnosti, aby se snažila 

informovat své zaměstnance o vzdělávání a rozvoji nejen prostřednictvím informačních 

emailů, ale také na týmových mítincích, které jsou pořádány týdně či na nástěnkách 

v prostorách, kde daný tým sídlí. Jak již bylo řečeno, informační email nemusí číst všichni,  

a tudíž se informace ke všem nemusí dostat.  

Motivace zaměstnanců 

Přestože většina zaměstnanců v týmu koordinátorů je motivovaná vzdělávat se, cítí, že 

je to pro ně potřebné a chtějí se dozvědět více, z analýzy vyplývá, že pro 17% zaměstnanců je 

vzdělávání povinností. Proto se doporučuje společnosti a nadřízeným v tomto týmu soustředit 

se na intenzivní aplikaci motivačních nástrojů v oblasti vzdělávání. Je třeba se zaměřit na 

vytváření co nejpříjemnějších podmínek pro vzdělávání a rozvoj, chválit zaměstnance 

interními pochvalami za odvedenou práci, pracovní úkoly delegovat a tím zvyšovat pocit 

důležitosti jedince a pokusit se o výše zmíněné individuální plánování vzdělávání, jenž 

s individuální motivací souvisí, protože jakmile zaměstnanci zjistí, že jsou pro firmu cenní 

jako jednotlivci, podpoří to jejich snahu znalostně růst a rozvíjet se.  

 Rozšíření nabídky vzdělávání a rozvoje 

Pomocí otázky číslo osm jsme zjistili, že celých 34% zaměstnanců není spokojeno 

s nabídkou školení. Bylo by vhodné, aby společnost vytvořila dotazník, který by po každém 

školení zaměstnanci vyplňovali. V tomto dotazníku by měly být uvedeny otázky týkající se 

účinnosti a efektivity daného kurzu a číselná škála k jejich ohodnocení. Účelem tohoto 

dotazníku je zjistit, zda jsou aplikovaná školení vhodná a zaměstnanci potřebná. Ukázka 

takového dotazníku je v Příloze č. 3. Dále se doporučuje zavedení tohoto tématu na 

společných mítincích, aby nadřízení zjistili, jaká školení zaměstnancům chybí, jaké znalosti či 

dovednosti by chtěli rozvíjet a dle vyhodnocení těchto návrhu zařadit do vzdělávacího 

programu další kurzy. K této analýze může dopomoci vyhodnocení otázky číslo 13, kde 

zaměstnanci týmu koordinátorů uvedli školení, která postrádají. Z doposud neposkytovaných 

jsou to kurz zaměřený na zdokonalení praktického využití teoretických informací a hloubkové 

rozšíření technických znalostí. 
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Dostupnost vzdělávacích kurzů 

Jak ukazují výsledky analýzy dotazníků, největším problémem v systému vzdělávání  

a rozvoje je dostupnost školení. Největším zaznamenaným problémem jsou jazykové kurzy. 

Zaměstnanci se nemají možnost dostat do lekcí z kapacitních důvodů, jazykové lekce jsou tak 

nahrazovány e – learningem, který je vhodný pro procvičení gramatiky, frází či poslechu, ale 

živá komunikace zde zprostředkovaná není a tudíž schopnosti zaměstnanců plynule hovořit 

zaostává. Tato skutečnost je poměrně zneklidňující, protože zaměstnanci v týmu koordinátorů 

hovoří s cizinci poměrně často. V případě, že chtějí pak jiný jazyk, musí prokázat jeho 

využitelnost v souvislosti s prací, což mnohdy nelze, protože komunikace s klienty ve 

společnosti probíhá z devadesáti pěti procent v angličtině a jiný jazyk tak zaměstnanci 

nevyužijí a tudíž mnohdy ani nedostanou možnost se ho učit. Na základě poměrně velkého 

počtu stížností na tuto skutečnost se doporučuje společnosti, aby najala další rodilé mluvčí či 

lektory a rozšířila minimálně nabídky anglických lekcí a aby zvážila dostupnost kurzů jiných 

jazyků, než je jazyk anglický. Omezení dostupnosti pak můžeme vidět u školení soft skills, o 

které je také velký zájem, proto by bylo opět vhodné zvýšit počet těchto kurzů, případně 

vyškolit či najmout další lektory. 
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6 Závěr 

Vzdělávání a rozvoj je v dnešní době velmi důležitou součástí řízení lidských zdrojů 

v organizacích. Postupem času manažeři zjistili, že zaměstnanci jsou velkým zdrojem jak 

pracovního potenciálu, tak i znalostí a dovedností a mohou být velmi důležitou konkurenční 

výhodou mezi organizacemi. Zajištění prostoru pro rozvíjení schopností a osobnostních 

charakteristik také přispívá ke zvýšení výkonnosti a motivace zaměstnanců, k upevnění jejich 

loajality a zvýšení spokojenosti a v neposlední řadě také zlepšuje celkovou image organizace. 

Proto se stále více společností soustředí na vytváření systému vzdělávání a rozvoje, plánování 

vzdělávacích aktivit v rámci organizace a investuje do této oblasti nemalé finanční prostředky. 

Bakalářská práce byla rozdělena do čtyř hlavních částí a každá z nich měla jiný účel. 

V první části byla na základě studia české a zahraniční odborné literatury vypracována 

teoretická východiska pro pochopení základních principů a zákonitostí týkajících se 

vzdělávání a rozvoje v organizacích.  

V druhé části bakalářské práce byla představena společnost ABC, jejíž systém 

vzdělávání a rozvoje byl předmětem zkoumání. Informace použité pro charakteristiku 

organizace, včetně školení a vzdělávacích kurzů, jež nabízí, byly získány studiem  interních 

dokumentů společnosti ABC, pohovory s personálními manažerkami, trenéry a vlastním 

pozorováním. 

V předposlední části byla pomocí dotazníkového šetření provedena samotná analýza 

současného stavu systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti ABC a na základě výsledků 

této analýzy byla v poslední části bakalářské práce navržena doporučení na zlepšení 

stávajícího systému. 

Společnost ABC má poměrně rozmanitou nabídku vzdělávacích kurzů a školení  

a jejich realizace je přiměřeně efektivní. Přesto byly na základě analýzy dotazníků zjištěny 

nedostatky a z tohoto důvody bylo společnosti navrženo, aby zavedla individuální plánování 

osobního rozvoje svých zaměstnanců, dále byla navržena možnost předávání informací, 

týkajících se nabídky realizovaných školení, pomocí mítinků a osobní komunikace, intenzivní 

aplikace motivačních nástrojů v oblasti vzdělávání a rozvoje, vytvoření dotazníku, ve kterém 

budou zaměstnanci moci ohodnotit navštívená školení a zvýšení dostupnosti určitých kurzů. 

Cílem bakalářské práce byla analýza stávajícího systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve vybrané organizace a následné vypracování návrhů a doporučení na zlepšení 

zjištěných nedostatků. Domnívám se, že byl cíl bakalářské práce splněn. 
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Příloha č. 1 

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jmenuji se Marie Jedličková  

a jsem studentkou třetího ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Tento dotazník je 

součástí průzkumu vzdělávání a rozvoje ve Vaší společnosti a slouží k získání potřebných 

informací pro zpracování mé bakalářské práce na téma Analýza stávajícího systému 

vzdělávání a rozvoje ve vybrané organizaci. Dotazník je zcela anonymní a získané informace 

budou použity pouze pro účely bakalářské práce.  

Vyberte prosím vždy jednu správnou odpověď, pokud u otázky nejsou zvláštní 

instrukce. V případě, že se zmýlíte či chcete Vaši odpověď změnit, začerněte prosím danou 

odpověď a zakroužkujte jinou. 

Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a ochotu poskytnout Váš názor. 

 

1. Jak dlouho pracujete ve společnosti?  

a. 0-1 rok 

b. 1-3 roky 

c. 3-5 let 

d. 5 a více 

 

2. Cítíte potřebu se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nepřemýšlel/a jsem o tom 

 

3. Jste obeznámen/a s nabídkou školení a vzdělávacích kurzů ve společnosti? 

a. Ano  

b. Ne 
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4. Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech vzdělávání a rozvoje? 

a. Od kolegů 

b. Od nadřízeného 

c. Informačním emailem 

d. Od personálního oddělení 

 

5. Jsou pro Vás vzdělávací aktivity dostupné? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne  

d. Určitě ne 

 

6. Jak často se účastníte jakýchkoliv vzdělávacích aktivit? 

a. Několikrát do týdne 

b. Jednou týdně 

c. Jednou měsíčně 

d. Jednou za rok 

e. Neúčastním se 

 

7. Jakou metodu vzdělávání upřednostňujete?  

a. Přednáška 

b. Instruktáž 

c. Coaching 

d. Vzdělávání přes internet 

e. E – learning 

f. Jiné (uveďte) …………………………………………………………………. 

 

8. Myslíte si, že společnost poskytuje dostatečné možnosti vzdělávání pro své 

zaměstnance? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Určitě ne 
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9. Byl/a jste spokojený/á s průběhem navštívených školení (prostředí, atmosféra, 

srozumitelnost výkladu)? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Určitě ne 

 

10. Byla pro Vás školení přínosná z hlediska získaných informací? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Určitě ne 

 

11.  Byl/a jste spokojen/á se školitelem? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Určitě ne 

 

12.  Jsou pro Vás školení týkající se Vaší vykonávané práce dostačující? 

a. Ano, školení mi k vykonávané práci stačí. 

b. Ano, školení mi k vykonávané práci stačí, ale chtěl/a bych se dozvědět více. 

c. Ne, školení mi k vykonávané práci nestačí. 

 

13.  Navštěvoval/a byste rád/a nějaké další kurzy, než ty, které společnost poskytuje? 

(pokud ano, uveďte jaké) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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14. Z jakého důvodu navštěvujete školení a vzdělávací kurzy? 

a. Je to pro mě přínosné. 

b. Je to povinnost. 

c. Chci si zvýšit kvalifikaci a rozšířit vědomosti. 

d. Zvýšení platu. 

e. Jiné (vypište) ………………………………………………………………… 

 

15.  Uveďte Vaše pohlaví. 

a. Žena 

b. Muž 

 

16.  Uveďte, do jaké věkové kategorie patříte. 

a. 18 – 26 let 

b. 27 – 30 let 

c. 31 – 35 let 

d. 36 – 40 let 

e. Nad 40 let 

 

17.  Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

a. Střední s výučním listem 

b. Střední s maturitou 

c. Vysokoškolské 

 

18.  Co byste zlepšili na realizovaných školeních a vzdělávacích kurzech? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Velmi Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ S 

REALIZOVANÝM ŠKOLENÍM 

 

Vážení kolegové,  

věnujte prosím pár minut vyplnění tohoto dotazníku. Účelem je zhodnotit efektivitu a přínos 

realizovaného školení, kterého jste se právě zúčastnili. U každé otázky vyberte prosím vždy 

jednu odpověď (1 – nevyhovující, 5 – plně vyhovující). 

 

          1     2     3     4     5

  

1. Materiály, týkající se školené problematiky, jsou dobře logicky uspořádány. □     □     □     □     □ 

2. Materiály, týkající se školené problematiky obsahují potřebné informace. □     □     □     □     □ 

3. Rychlost probírané problematiky byla přiměřená.    □     □     □     □     □ 

4. Metoda školení byla vyhovující.      □     □     □     □     □ 

5. Školitel měl dostatečné znalosti v oblasti probírané problematiky.  □     □     □     □     □ 

6. Školitelův výklad byl srozumitelný.      □     □     □     □     □ 

7. Školitel odpověděl na všechny dotazy.      □     □     □     □     □ 

8. Pochopil/a jsem probíranou problematiku.     □     □     □     □     □ 

9. Potřeboval/a bych problematiku rozvést  více do hloubky.   □     □     □     □     □ 

10. Podmínky, za kterých školení probíhalo, byly vyhovující  

(teplota, vzduch, prostorové uspořádání, pomůcky).    □     □     □     □     □ 

11. Získané znalosti využiji při výkonu své práce.     □     □     □     □     □ 

 

 

 

Děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

 


