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Anotace  

V diplomové práci se budu zabývat analýzou plánu výcviku zaměstnanců 

v odštěpném závodu ODRA, státního podniku DIAMO. V první části je popsána 

charakteristika s. p. DIAMO včetně všech jeho odštěpných závodů. V další části je 

zpracována analýza výcviku zaměstnanců v letech 2008 - 2009. V první části analýzy je 

popsán plán vzdělávání zaměstnanců státního podniku DIAMO, odštěpného závodu 

ODRA, v druhé části jsou rozebrány jednotlivé druhy výcviků, ve třetí části analýzy jsou 

uvedeny metody vzdělávání, dále je rozebrán plán, realizace a hodnocení výcviku a 

v poslední části je popsán vývoj výcviků v jednotlivých letech. V poslední části diplomové 

práce jsou navrţena doporučení, ke zlepšení celého procesu školení zaměstnanců.  

Klíčová slova: s. p. DIAMO, o. z. ODRA, školení zaměstnanců, plán výcviku, 

řízení lidských zdrojů. 

 

Summary 

In this dissertation I am going to pursue employee training plan analysis in ODRA 

company, which is part of a DIAMO state enterprise. In the first part, I am describing 

characteristics of a DIAMO s.e., including all of its affiliates. In the next part, I am 

covering employee training plan of a DIAMO state enterprise between years 2008 – 2009. 

In the first part of the analysis, I am describing employee education plan of a DIAMO state 

enterprise, ODRA affiliate, in the second part, I am analysing individual types of training, 

in the third part of the analysis, I am stating methods of education, plan, realization and 

training evaulation and in the last part, I am covering evolution of individual training 

programs in particular years. In the last part of my dissertation, I am suggesting 

recommendations which should lead to improvement of the whole employee training 

process.  

Key words: DIAMO s.e., ODRA a., emloyee training, trainig plan, human 

resources. 
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Seznam použitých zkratek 

ČSUP – Československý uranový průmysl 

DD – dělníci důl 

DIAMO s. p. – DIAMO, státní podnik  

DP – dělníci povrch 

EMS – systém environmentálního managementu  

EU – Evropská unie 

GEAM – Geologie Ekologie Atom Morava 

CHÚ – závod Chemická úpravna  

MBA – Master of Business Administration (vysokoškolský postgraduální studijní program, 

zaměřený na získání znalostí v oboru managementu) 

NDS – neutralizační a dekontaminační stanice 

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

o. z. ODRA – odštěpný závod ODRA, Ostrava 

SLKR – stanice likvidace kyselých roztoků 

SÚJB – státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SUL – správa uranových loţisek 

THZ – technicko-hospodářští zaměstnanci  

TÚU – těţba a úprava uranu 

ZP – zákoník práce 

ZSDNP – zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu 
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1. Úvod 

Pro kaţdou společnost je důleţitá její konkurence schopnost. Chce-li být 

společnost v dnešním konkurenčním prostředí úspěšná, neměla by opomínat důleţitost 

řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří 

v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace. 

[1]  

Jak jiţ bylo řečeno, společnost dosahuje svých strategických cílů prostřednictvím 

zaměstnanců, a proto jim je třeba poskytovat dostatečnou pozornost. Kaţdá společnost by 

se měla snaţit zaměstnance dostatečně motivovat a tím zvyšovat jejich výkon a tudíţ i 

výsledky celé společnosti. Stejně jako motivace zaměstnanců jsou důleţité i jejich 

vzdělávání a rozvoj.  

Kaţdá společnost by měla investovat dostatek finančních prostředků do 

vzdělávání svých zaměstnanců, protoţe tak zvýší jejich výkon i výkon celé společnosti. 

Zvýšením výkonu zaměstnanců dosahuje firma kvalitnějších výstupů a efektivnějšího 

splňování cílů společnosti. Vzděláváním zaměstnanců se ve společnosti zabývá personální 

útvar.  

V diplomové práci se budu zabývat problematikou vzdělávání zaměstnanců ve 

společnosti DIAMO, státní podnik. Pro tuto společnost je velmi důleţité mít kvalitně 

vzdělané zaměstnance, a proto kaţdý rok připravuje prostřednictvím oddělení personálních 

a sociálních věcí plán výcviku zaměstnanců, ten se podle potřeby aktualizuje zpravidla v 

pololetí a následně se vyhodnotí. Náplní mé diplomové práce bude analýza plánu výcviku 

zaměstnanců v odštěpném závodu ODRA, státního podniku DIAMO v letech 2008 – 2012.  

Diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol. Po úvodní části následuje druhá 

kapitola, ve které se budu zabývat charakteristikou státního podniku DIAMO. Druhá 

kapitola je dále rozčleněna do podkapitol historie státního podniku DIAMO, činnosti 

státního podniku DIAMO a odštěpné závody státního podniku DIAMO. V třetí kapitole je 

zpracována analýza výcviku zaměstnanců v odštěpném závodě ODRA za období 2008 - 

2012. Analýza je rozčleněna na podkapitoly plán vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO, o. 
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z. ODRA, druhy výcviku, metody vzdělávání, plán výcviku, realizace výcviku, hodnocení 

výcviku a vývoj vzdělávání, kde je popsán vývoj stavu zaměstnanců, počtu účastníků 

školení, počtu školících akcí a vývoj nákladů na externí výcviky. V další kapitole jsou 

popsány návrhy a doporučení.  

Cílem mé diplomové práce je analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců 

v odštěpném závodu ODRA, státního podniku DIAMO. V diplomové práci se budu 

zabývat tím, jak dochází k sestavování plánu výcviku jeho realizaci a hodnocení. Dále 

budu zkoumat, k jakým změnám ve výcviku zaměstnanců docházelo v letech 2008 – 2012. 

Budu porovnávat jaký byl rozdíl mezi jednotlivými lety, i jaký byl rozdíl mezi plánem a 

realizací v různých oblastech, jako jsou náklady na externí výcvik, počet školících akcí, 

počet účastníků školení nebo externí organizace zajišťující výcvik.  
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2. Charakteristika podniku 

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráţi pod Ralskem je organizací, která 

realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České 

republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. [10]  

Státní podnik DIAMO se skládá z: 

- ředitelství státního podniku DIAMO, 

- odštěpný závod Těţba a úprava uranu, 

- odštěpný závod GEAM, 

- odštěpný závod Správa uranových loţisek, 

- odštěpný závod ODRA.  

 

Obrázek č. 1: Struktura státního podniku DIAMO 

 

 

Zdroj: http://www.diamo.cz/struktura-podniku-diamo-statni-podnik 

2.1. Historie státního podniku DIAMO 

 1945 – 23. listopadu 1945 došlo k podepsání mezistátní dohody mezi ČSR a SSR. 

Předmětem této dohody bylo vyhledávání, těţba a dodávky radioaktivních surovin do 

SSSR. 

 1946 – vznikl podnik Jáchymovské doly. Byly podřízeny v rámci Ministerstva 

průmyslu Ústřednímu ředitelství čs. Dolů, které řídilo skupiny pro kutací práce.  
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 1955 – Jáchymovské doly byly zrušeny a Ústřední správa výzkumu a těţby 

radioaktivních surovin byla ustanovena jako ústřední orgán správy ministerstva.  

 1958 – ze skupiny Kutacích prací byl zřízen národní podnik Jáchymovské doly.  

 1967 – Ústřední správa uranového průmyslu byla zrušena a nahradila ji státní 

hospodářská organizace Československý uranový průmysl, která byla podřízena 

Ministerstvu hornictví.  

 1989 – na základě usnesení vlády ČSSR č. 94 o útlumovém programu došlo 

k restrukturalizaci uranového průmyslu, coţ znamenalo omezení výroby uranového 

koncentrátu a všech ostatních činností s ním spojených.  

 1991 – v Příbrami došlo k ukončení těţby uranu a přestěhování sídla do Stráţe pod 

Ralskem.  

 1992 – podnik ČSUP byl přejmenován na státní podnik Diamo se sídlem Stráţ pod 

Ralskem.  

 1997 – na státní podnik DIAMO bylo převedeno právo hospodaření ke státnímu 

majetku Laguny OSTRAMO Ostrava.  

 2001 – ke státnímu podniku DIAMO byly připojeny Rudné doly.  

 2002 – došlo k připojení likvidované části ostravsko-karvinských pod názvem ODRA 

ke státnímu podniku DIAMO. [12] 

2.2. Činnosti státního podniku DIAMO 

Činnosti, kterými se zabývá státní podnik DIAMO, jsou sanační práce, čištění 

vod, těţba, sociální program a ostatní činnosti. Tyto činnosti jsou prováděny na spoustě 

lokalit po celé české republice, z nichţ ty nejvýznamnější v Moravskoslezském kraji jsou 

Horní Benešov, Jakartovice, Ostrava, Laguny OSTRAMO, Horní Město a Zlaté Hory. 

Při dobývání dochází k pustošení ţivotního prostředí, proto je nutné dopady těţby 

na okolní krajinu odstranit nebo alespoň zmírnit její následky. Práce, pomocí kterých se 

ţivotní prostředí očišťuje od nepříznivých následků těţby, nazýváme sanační práce. Jedná 

se o soubor technických opatření, jejichţ zavedením se postupně zcela odstraní, nebo 

přinejmenším výrazně omezí jednotlivé zátěţe negativně ovlivňující ţivotní prostředí 

v daných lokalitách. [18] Cílem sanačních prací je napravit nepříznivé následky těţby 
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nerostných surovin a vytvořit krajinu, která bude ekologicky vyváţeným ţivotním 

prostředím a bude odpovídat zájmům společnosti.  

Státní podnik DIAMO je drţitelem certifikátu shody s normou ČSN EN ISO 

9001:2001 pro sanační a likvidační činnosti a činnosti podléhající zákonu č. 18/1997 Sb. A 

vyhlášce SÚJB č. 214/1997 Sb. [18] Podnik v rámci sanačních prací provádí sledování a 

vyhodnocování všech sloţek ţivotního prostředí ve všech jeho oblastech.  

Se sanačními pracemi souvisí také čištění a vypouštění důlních vod. DIAMO, s. p. 

provozuje 19 čistíren důlních vod a 21 čistíren odpadních vod, ročně je vypouštěno do 

místních vodotečí cca 30,5 mil. m
3
 důlních a 0,5 mil. m

3
 odpadních vod, které splňují 

zákony stanovené limity. [11]  

Státní podnik DIAMO se zabýval těţbou jiţ od roku 1945. V roce 1946 došlo 

k nárůstu těţby a v období 1951 aţ 1955 došlo k ještě většímu nárůstu, v tomto období 

byla těţba aţ desetkrát vyšší neţ v období 1945 aţ 1950. K poklesu těţby došlo po roce 

1989, z důvodu vyhlášení útlumového programu.  

V současnosti se státní podnik DIAMO zabývá těţbou pouze na jedné lokalitě a to 

loţisko Roţná v okrese Ţďář nad Sázavou. V roce 2007 rozhodlo usnesení vlády ČR o 

prodlouţení těţby a úpravy uranové rudy a to do doby, kdy bude těţba na tomto loţisku 

ekonomicky výhodná. Na loţisku Roţná se provádí těţba a úprava rudy uranu.  

Významnou činností v oblasti sociální politiky ve státním podniku DIAMO je 

výplata obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým 

zaměstnancům státního podniku DIAMO a také bývalým zaměstnancům rušených, 

privatizovaných nebo jinak reorganizací dotčených hornických podniků nebo jejich částí, 

pro které je Diamo státní podnik na základě rozhodnutí zakladatele nástupnickou 

organizací. [19]  

Mezi ostatní činnosti, které podnik DIAMO zajišťuje, vedle svých hlavních 

činností patří: 

 péče o kulturní památky,  

 likvidace skládek průmyslových odpadů, 

 vrtné a karotáţní práce,  
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 provoz akreditovaných zkušebních laboratoří, 

 výroba a rozvoz tepla,  

 provoz skládky komunálního odpadu,  

 báňskou záchrannou sluţbu,  

 činnost mezinárodního školicího střediska. [13]  

2.3. Odštěpné závody státního podniku DIAMO 

Státní podnik DIAMO je rozdělen do 4 odštěpných závodů. Jsou to odštěpný 

závod ODRA v Ostravě, správa uranových loţisek v Příbrami (SUL), těţba a úprava uranu 

ve Stráţi pod Ralskem (TÚU) a GEAM v Dolní Roţínce. Náplní kaţdého odštěpného 

závodu je vykonávat aktivity, kterými se zabývá státní podnik DIAMO v daných 

lokalitách, ke splnění svých strategických cílů.  

 

Obrázek č. 2: Mapa s odštěpnými závody státního podniku DIAMO 

 

 

Zdroj: http://www.diamo.cz/odstepne-zavody 

http://www.diamo.cz/odstepne-zavody
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2.3.1 Odštěpný závod TÚU 

V odštěpném závodu TÚU Stráţ pod Ralskem jsou v současnosti prováděny 

likvidační práce, sanační práce a rekultivační práce v podobě výsadby stromů. Sanační 

práce zahrnují odvádění kontaminantů z podzemí na povrch, kde jsou přepracovány nebo 

dochází k jejich geologickému uloţení.  

V rámci sanace musely být vybudovány a jsou provozovány následující sanační 

práce technologie – odpařovací stanice (SLKR I), stanice (SLKR II) na přepracování 

rekrystalovaného kamene, který je jedním z výstupů ze SLKR I, na síran hlinitý, dále je 

provozována neutralizační stanice NDS 6, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí s moţností 

zpracovávat aţ 5,5 m
3
/min kontaminovaných cenomanských a turonských zbytkových 

technologických roztoků. [17] Čistá voda se pak vypouští do řeky Ploučnice a kaly jsou 

ukládány na odkaliště.  

2.3.2 Odštěpný závod GEAM 

V odštěpném závodu GEAM dochází k těţbě uranové rudy a to aţ do doby 

ekonomické výhodnosti těţby. Rudnina je těţena z hloubky větší jak 1 000 m pod 

povrchem a následně zpracovávána v chemické úpravně na uran v chemickém koncentrátu 

na závodě CHÚ, kde je také prováděna rafinace U-kovu sorbovaného na ionexech 

dekontaminačních stanic při čištění důlních vod. [14] Při čištění důlních vod je jako 

doprovodný produkt získáván síran sodný. Na odvalech je v rámci rekultivace prováděna 

dosadba lesních kultur.  

2.3.3 Odštěpný závod SUL 

Odštěpný závod zajišťuje správu likvidovaných těţebních a úpravárenských 

kapacit uranových a ostatních rudních loţisek na území Čech, mimo severočeskou a 

východočeskou oblast, jedná se celkem o 19 dílčích oblastí po těţbě uranových a ostatních 

rud. [16] Závod dále zajišťuje v příbramské oblasti pomocí nově postavené velkokapacitní 

čistírny čištění důlních vod.  
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2.3.4 Odštěpný závod ODRA 

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů 

Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru, ke kterým byl k 1. 1. 

1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a 

Paskov z karvinské a jiţní části revíru, k 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem 

části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní 

podnik a k 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s. 

v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita Barbora. [15] Závod ODRA 

se v současnosti zabývá pokročilým útlumem těţby a můţeme jej rozdělit na střediska 

Povrch a Důl. 

Odštěpný závod ODRA zabezpečuje: 

 péči o všechna hlavní důlní díla (celkem 99 důlních děl), která byla 

zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech, 

 čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a čerpání 

důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Ţofie do doby ukončení 

potřeby ochrany chráněného loţiskového území před zatopením, 

 správu svěřeného majetku – areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny 

OSTRAMO) a zajišťování inţenýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných 

prostředků zhotovitelem „Nápravných opatření – LAGUNY OSTRAMO“, 

 zajišťování inţenýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků 

zhotoviteli akcí v rámci revitalizace moravskoslezského kraje – „Příprava 

území po ukončení hornické činnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA“ a 

„Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, 

 péči o majetek ve správě o. z. ODRA – zajišťuje správu svěřeného majetku, 

jako základní údrţba a opravy majetku, pronájem a převody nevyuţívaného 

majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům, (vstupy na 

pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná 

břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní 

správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany ţivotního prostředí aj.), 
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 vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností 

v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, 

které vznikly do 31. 12. 1992 a deputát, jehoţ nárok vznikl do 16. 1. 1992), dále 

se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům a náhrady za ztrátu na 

výdělku vzniklé po 1. 1. 1992 na utlumovaných dolech, 

 demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo 

dodavatelsky,  

 v rámci investic realizaci řady staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce 

důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických 

sítí v areálech apod., 

 v rámci řešení problematiky výstupu plynů provoz podstatné části systému 

pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve sestávající ze sítě 50 

odplyňovacích vrtů a odfukových komínků instalovaných na jamách 

nebezpečných výstupem důlních plynů, dále zabezpečuje provoz 

monitorovacího systému sledování výstupu plynů na vybraných jamách a 

objektech v jejich blízkosti,  

 v rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod 

fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těţbou, 

 péči o 14 nemovitých a 3 movité kulturní památky v 5 areálech. [15]  
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3. Analýza plánu výcviku zaměstnanců  

V následující kapitole se budu zabývat analýzou výcviku zaměstnanců 

v odštěpném závodu ODRA, státního podniku DIAMO v letech 2008 – 2012.  

3.1. Plán vzdělávání zaměstnanců státního podniku DIAMO, o. 

z. ODRA 

Státní podnik DIAMO má v odštěpném závodu ODRA vypracován svůj systém 

vzdělávání zaměstnanců, který je dle mého názoru velmi dobře organizován a veden.  

Vychází ze strategického řízení lidských zdrojů v organizaci a je součástí 

celozávodního plánování. V o. z. ODRA je plán vzdělávání sestavován, na období jednoho 

kalendářního roku a dle skutečných potřeb organizace se můţe aktualizovat. K aktualizaci 

dochází zpravidla pololetně. Personální útvar dohlíţí na aktuální stav plánu a dohlíţí na 

jejich realizaci a průběţně kontroluje jeho plnění.  

3.1.1 Druhy výcviku  

Odštěpný závod ODRA zajišťuje svým zaměstnancům všechny následující druhy 

školení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce říká, ţe péče o odborný rozvoj zaměstnanců 

zahrnuje zejména: 

a) zaškolení a zaučení, 

b) odbornou praxi absolventů škol, 

c) prohlubování kvalifikace, 

d) zvyšování kvalifikace. [9]  

Zaškolení a zaučení - týká se nově přijatých zaměstnanců a zaměstnanců, kteří 

z důvodu zaměstnavatele přechází na druh práce. Účelem tohoto školení je zaučit 

zaměstnance tak, aby mohli vykonávat svou novou práci, za kterou budou dostávat plat 

nebo mzdu. Zaškolení a zaučení upravuje v zákoníku práce § 228.  

V o. z. ODRA je při zaškolení a zaučení povinen odpovědný vedoucí seznámit 

zaměstnance také s pracovním a organizačním řádem a předpisy o ochraně zdraví a 

bezpečnosti na pracovišti. Po ukončení zaškolení ukládá vedoucí oddělení personálních a 
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sociálních věcí zprávu a absolvování zaškolení, kterou je mu povinen doloţit odbor 

bezpečnosti práce a poţární ochrany. U zaměstnanců oddělení laguny a dalších 

zaměstnanců odštěpného závodu ODRA, kteří se podílejí na udrţování a zlepšování EMS 

(systém environmentálního managementu) je vstupní školení rozšířeno o environmentální 

školení a seznámení s aktuální environmentální politikou. Tato školení jsou zajišťována 

zástupcem vedení pro EMS a rovněţ je zpracováván záznam o školení.  

Odborná praxe absolventů škol - podle zákoníku práce jsou zaměstnavatelé 

povinni, poskytovat absolventům škol odbornou praxi. Za tuto praxi mají zaměstnanci 

nárok na mzdu nebo plat. Odbornou praxi absolventů škol upravuje v zákoníku práce § 

229.  

Prohlubování kvalifikace – prohlubování kvalifikace se rozumí její průběţné 

doplňování, kterým se nemění její podstata, a které umoţňuje zaměstnanci výkon sjednané 

práce; za prohlubování kvalifikace se povaţuje téţ její udrţování a obnovování. [7] 

Zaměstnavatel má nárok nařídit svému zaměstnanci absolvování školení, jehoţ účelem 

bude prohloubení jeho kvalifikací. Zaměstnanec můţe školení absolvovat svého 

zaměstnavatele, ale i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Při školení má zaměstnanec 

nárok na mzdu nebo plat a náklady na školení hradí zaměstnavatel. Prohlubování 

kvalifikace upravuje v zákoníku práce § 230.  

Poţadavek na prohlubování kvalifikace podává příslušný nadřízený vedoucí 

zaměstnanec zpracováním příslušného formuláře. Poţadavek schvaluje vedoucí 

zaměstnanec útvaru. V rámci prohlubování kvalifikace se 1 x ročně provádí periodické 

školení EMS, kterého jsou povinni zúčastnit se všichni zaměstnanci střediska Povrch 

v oddělení laguny a ostatní zaměstnanci o. z. ODRA, jeţ se podílí na udrţování a 

zlepšování EMS oddělení laguny. O tomto školení zpracovává školitel záznam, který je 

předkládán vedoucímu oddělení personálních a sociálních věcí.  

Zvyšování kvalifikace – je studium, vzdělání, školení, nebo jiná forma přípravy 

k dosaţení vyššího stupně vzdělání, jestliţe jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. [8] 

Zaměstnanec má při absolvování zvýšení kvalifikace nárok na pracovní volno a mzdu ve 

výši průměrného výdělku. Zvyšování kvalifikace je upravují v zákoníku práce následující 

paragrafy: § 231, § 232, § 233, §234, § 235. 
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Zaměstnanec o. z. ODRA si můţe podat ţádost o zvyšování kvalifikace a na 

základě této ţádosti a doporučení vedoucího zaměstnance útvaru rozhodne ředitel o. z. o 

zvýšení kvalifikace. Po schválení zvýšení kvalifikace zaměstnance a před jeho zahájením 

sepíše vedoucí oddělení personálních a sociálních věcí dohodu, která musí být následně 

schválena ředitelem o. z. Vedoucí oddělení personálních a sociálních věcí dále dohlíţí na 

dodrţení dohody.  

3.1.2 Metody vzdělávání  

V předchozí kapitole byly popsány jednotlivé druhy odborného rozvoje 

zaměstnanců, jako další je při vzdělávání důleţité zvolení vhodné metody vzdělávání. 

Zvolení vhodné metody vzdělávání je pro kaţdou organizaci individuální, je třeba brát 

v úvahu mnoho faktorů jako například věk a počet školených zaměstnanců, druhy školících 

akcí nebo jaké jsou dosavadní znalosti zaměstnanců. Výběr a vhodné pouţití metody by 

měly odráţet individuální potřeby a poţadavky podniku, měly by ale také reagovat na 

současné celosvětové trendy technického a ekonomického rozvoje. [6] 

Postupně se vytvořila dosti široká škála metod vzdělávání, které lze zařadit do 

dvou velkých skupin:  

1. metody pouţívané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce  - tedy na 

konkrétním pracovním místě, při vykonávání běţných pracovních úkolů 

(metody „on the job“) a  

2. metody pouţívané ke vzdělávání mimo pracoviště, ať uţ v organizaci nebo 

mimo ni (metody „off the job“). [4]  

K první skupině on the job neboli interním metodám vzdělávání patří pracovní 

porady, instruktáţ (pozorování a napodobování pracovního postupu), pověření úkolem 

(zaměstnanec je pověřen splněním určitého úkolu, pouţívá se u řídících pracovníků), 

asistování (školený pracovník pomáhá zkušenému pracovníkovi a učí se od něj), coaching 

(dlouhodobé vedení nadřízeným pracovníkem), mentoring (dlouhodobé vedení zkušeným 

zaměstnancem) a pracovní rotace neboli job rotation (pracovník získává zkušenosti 

v různých částech organizace).  
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K druhé skupině off the job neboli externím metodám vzdělávání patří přednáška 

(vzdělávání prostřednictvím poskytnutí teoretických informací), skupinová diskuze nebo 

seminář (obdobná metoda přednášky), outdoor training (vzdělávání pomocí hraní her, 

vhodné pro manaţerské funkce), brainstorming (vzdělávání probíhá ve skupině, které je 

předloţen nějaký problém a kaţdý člen skupiny navrhuje řešení problému), praktická 

demonstrace (metoda kdy se účastníci vzdělávají pouţíváním různých pomůcek, 

předvádění postupů práce apod.), manaţerská hra a případová studie (účastníkům studie je 

předloţen problém, který mají vyřešit, pouţívá se pro vedoucí funkce).  

Metody vzdělávání na pracovišti (on the job) kladou důraz na ovládnutí 

potřebných dovedností a osvojení si ţádoucího pracovního jednání a bývají povaţovány za 

vhodnější pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných profesí, oproti tomu metody 

vzdělávání mimo pracoviště (off the job) jsou zaměřeny na získání a pouţívání odborných 

znalostí a jsou povaţovány za vhodnější pro vzdělávání vedoucích zaměstnanců na všech 

organizačních úrovních, specialistů a technických profesí. [2]  

V odštěpném závodu ODRA, státního podniku DIAMO pouţívají jak metody 

vzdělávání na pracovišti (on the job), tak i metody vzdělávání mimo pracoviště (off the 

job).  

3.2. Plán výcviku  

Plánováni lidských zdrojů je procesem zaměřeným na řešení rozdílů, co je a co by 

mělo být, vyţaduje myslet do budoucnosti, integrovat rozhodování a vyuţívat 

formalizované postupy a způsoby řešení rozdílů, aby organizace co nejefektivněji 

zhodnotila svůj lidský kapitál. [2] Kaţdá organizace by měla brát na vědomí, ţe 

zaměstnanci jsou jedním z jejich nejcennějších zdrojů, prostřednictvím kterých dosahují 

svých strategických cílů. Řešení těchto záleţitostí má v organizaci na starost personální 

útvar. Personální útvar je zapojen do vytváření a realizace personálních strategií a politik a 

do některých nebo do všech následujících personálních činností: vytváření a rozvoj 

organizace, personální plánování, řízení talentů, řízení znalostí, získávání a výběr 

pracovníků, vzdělávání a rozvoj, řízení odměňování, vztahy s pracovníky, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, péče o pracovníky, personální správa, plnění ze zákona 

vyplývajících povinností, záleţitosti rovného zacházení a řízení rozmanitosti (řízení 
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v podmínkách kulturně rozmanitých pracovníků) a všechny další záleţitosti týkající se 

zaměstnaneckých vztahů. [1]. 

Ve státním podniku DIAMO je plán výcviku zpracováván vţdy na jeden 

kalendářní rok. Zpravidla v pololetí dochází k aktualizaci plánu. Příslušný nadřízený 

vedoucí zaměstnanec předkládá poţadavky na zařazení zaměstnanců do plánu výcviku 

vedoucímu útvaru. Tento vedoucí po schválení poţadavků předkládá všechny schválené 

poţadavky na výcvik vedoucímu oddělení personálních a sociálních věcí a to do 15. 1. 

běţného roku. Veškeré výcviky jsou rozděleny na školení vyplívající ze zákona (tzv. tvrdé 

dovednosti) a na školení environmentálního managementu a managementu systému jakosti 

(tzv. měkké dovednosti).  

Kvalitní a vzdělaní zaměstnanci jsou pro organizaci jistě pozitivním přínosem, ale 

náklady na získání takových zaměstnanců nejsou zanedbatelné. Některé druhy výcviků 

jsou povinné (vyplývající ze zákona) a tyto náklady jsou tedy nevyhnutelné. U ostatních 

výcviků by měla organizace zváţit, zda se jim náklady vloţené do školení zaměstnanců 

vrátí v podobě lépe a kvalitněji odvedené práce. 

V následujících tabulkách jsou školení v odštěpném závodu ODRA rozdělena na 

školení EMS (systém environmentálního managementu) a ostatní školení.  

Tabulka č. 1: Plánované náklady na externí výcvik zaměstnanců  

Plánované náklady v Kč 

Rok Ostatní školení  Školení EMS Celkem 

2008 723 000,00 10 000,00 733 000,00 

2009 684 900,00 82 900,00 767 800,00 

2010 653 560,00 105 000,00 758 710,00 

2011 1 106 000,00 106 000,00 1 212 000,00 

2012 1 090 000,00 110 000,00 1 200 000,00 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V tabulce č. 1 můţeme vidět, ţe u ostatního školení docházelo od roku 2008 do 

roku 2010 ke sníţení plánovaných nákladů, v roce 2011 došlo k výraznému zvýšení a 
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v roce 2012 k mírnému sníţení. Plánované náklady na školení EMS byly v roce 2008 

nízké, v roce 2009 došlo k výraznému zvýšení těchto nákladů a v letech 2010 aţ 2012 se 

tyto náklady udrţovaly na přibliţně stejné úrovni.  

O. z. ODRA svou strukturou zaměstnanců zajišťuje činnosti spočívající zejména 

v likvidaci hlavních důlních děl a provádění prací k zajištění stability podzemních prostor, 

v realizování útlumu včetně technické likvidace, v provádění demolic nepotřebných 

objektů, v zajišťování odvodu plynu, v provádění likvidace jam, v provádění rekultivace a 

sanace povrchu, v zabezpečení, koordinaci a kontrole zajišťování sanace skládky odpadů 

„laguny OSTRAMO“. O. z. ODRA zaměstnává poměrně mnoho lidí proto je také nutno 

počítat s vysokým počtem školených pracovníků (viz. tabulka č. 2).  

Tabulka č. 2: Plánovaný počet účastníků  

Počet účastníků 

Rok Ostatní školení Školení EMS Celkem 

2008 460 27 487 

2009 391 54 445 

2010 553 49 602 

2011 574 46 620 

2012 620 46 666 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Ostatního školení se zúčastňuje mnohem více zaměstnanců neţ školení EMS. 

V roce 2009 došlo ke sníţení účastníků, ale od roku 2010 tento počet rostl.  

S velkým počtem zaměstnanců souvisí také počet školících akcí. O. z. ODRA 

poskytuje svým pracovníkům nejrůznější školení, některá z nich jsou podle zákona 

povinná, některá jsou nutná vzhledem k novelizaci zákonů, pouţívání novějších 

efektivnějších zařízení a některá slouţí k prohlubování a zvýšení kvalifikace zaměstnanců.  
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Tabulka č. 3: Plánovaný počet externích školících akcí  

Počet školících akcí 

Rok Ostatní školení Školení EMS Celkem 

2008 133 3 136 

2009 114 19 133 

2010 94 20 114 

2011 103 18 121 

2012 93 17 110 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V tabulce č. 3 můţeme vidět, ţe v roce 2009 došlo ke sníţení počtu účastníků a 

také ke sníţení počtu výcviků. Avšak v roce 2010 byl tento počet niţší i přes růst počtu 

účastníků. Také v roce 2012 byl počet účastníků vyšší ale počet výcviků niţší.  

3.3. Realizace výcviku 

Odštěpný závod ODRA zajišťuje výcvik zaměstnanců převáţně externími 

školícími organizacemi, mezi interní výcvik patří školení BOZP a PO, vstupní zaškolení a 

některá periodická školení vlastními zaměstnanci.  

Tabulka č. 4: Skutečné náklady na externí výcvik zaměstnanců  

Skutečné náklady v Kč 

Rok Ostatní školení Školení EMS Celkem 

2008 424 945,87 70 849,36 495 795,23 

2009 421 136,30 55 303,20 476 439,50 

2010 690 454,30 70 950,00 761 404,30 

2011 816 740,40 73 442,00 890 182,40 

2012 590 3362,90 69 113,70 659 476,60 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V roce 2008 činily náklady na výcvik mnohem méně, neţ plánované náklady, 

byly celkem o 237 204,77 Kč menší, neţ byl plán. K takové odchylce došlo i v roce 2009 

kdy byly náklady o 291 360,5 niţší neţ plánované náklady. V roce 2010 došlo k 

překročení plánu, avšak jen o pouhých 2 694,3 Kč. V roce 2011 a 2012 byl plán opět 

nadhodnocen, skutečně vynaloţené náklady na výcvik v roce 2011 byly o 321 817,6 Kč 

niţší a v roce 2012 byly náklady niţší o 540 523,4 Kč (viz. tabulka č. 4).  

Tabulka č. 5: Počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili externího výcviku   

Počet účastníků 

Rok Ostatní školení Školení EMS Celkem 

2008 460 35 495 

2009 397 34 431 

2010 406 30 436 

2011 307 44 351 

2012 319 36 355 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z tabulky č. 5 můţeme vidět, ţe v roce 2008 byl počet účastníků vyšší, neţ bylo 

plánováno, ale počet výcviků i náklady byly niţší. V dalších letech byl vţdy počet 

účastníků výcviku niţší, neţ bylo plánováno. V roce 2010 byl tento počet niţší o 166 

účastníků, v roce 2011 o 269 účastníků a v roce 2012 dokonce o 311 účastníků.  

Za zajištění externích školicích organizací je odpovědný vedoucí oddělení 

personálních a sociálních věcí. Vedoucí oddělení personálních a sociálních věcí zajišťuje 

také ostatní výcviky spolu s vedoucím vnitřního organizačního útvaru.  

 

 

 

 

 



Bc. Hana Minároviechová: Analýza výcviku zaměstnanců ve vybrané společnosti 

 

 

2013  18 

 

Tabulka č. 6: Počet realizovaných externích školících akcí 

Počet školících akcí 

Rok Ostatní školení Školení EMS Celkem 

2008 77 13 92 

2009 76 17 93 

2010 61 14 75 

2011 48 17 65 

2012 53 12 65 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V letech 2008 byl počet výcviků sníţen o 45, v roce 2009 o 40 a v roce 2011 o 56 

s tím je také spojeno sníţení nákladů na realizaci (viz. tabulka č. 6). V roce 2010 byl počet 

výcviků niţší o 39, neţ byl plán, ale náklady na jejich realizaci byly vyšší. V roce 2012 byl 

počet výcviků o 45 niţší neţ plánovaný počet výcviků.  

3.4. Hodnocení výcviku  

Je důleţité vyhodnocovat vzdělávání, aby se posoudila jeho účinnost při 

dosahování těch výsledků, které byly stanoveny v souvislosti s plánováním vzdělávací 

akce, a aby se ukázalo, kde je zapotřebí zlepšení nebo změn, aby bylo vzdělávání ještě 

účinnější. [1] Ještě před sestavením plánu výcviku zaměstnanců, by mělo být stanoveno, 

jakým způsobem bude výcvik vyhodnocován, kdo bude vyhodnocení provádět a v jakém 

termínu musí být vyhodnocení zhotoveno. Hodnocení zaměstnanců je důleţité nejen pro 

to, aby bylo vedení informováno, jaké druhy výcviku byly provedeny, kolik zaměstnanců 

se výcviku zúčastnilo a jaké byly náklady na výcvik, ale také pro získání zpětné vazby. 

Hodnocení výcviku by mělo být důleţitou součástí při sestavování plánu pro další rok, tak 

aby nedocházelo k opakování chyb, ale ke zlepšení celého procesu vzdělávání.  

Zaměstnanci, kteří absolvovali výcvik, jsou povinni vyplnit formulář o účasti na 

výcviku a doloţit jej do jednoho týdne od ukončení výcviku na oddělení personálních a 

sociálních věcí. Veškeré zprávy o absolvování výcviku jsou evidovány. Poté je příslušný 

nadřízený vedoucí zaměstnanec povinen na výzvu oddělení personálních a sociálních věcí 
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vyplnit formulář o hodnocení výcviku a to do tří měsíců od skončení výcviku. Ve 

formuláři zhodnotí příslušný nadřízený, jak zaměstnanec uplatňuje vědomosti a dovednosti 

získané během školení.  

Vedoucí oddělení personálních a sociálních věcí má právo vyţádat si zprávu o 

účasti zaměstnanců na hromadných interních školeních prováděných externím lektorem. 

Taková kontrola o účasti na školení je prováděna namátkově u vybraných vzdělávacích 

akcí. V případě hromadných interních školení prováděné interním školitelem si vedoucí 

oddělení personálních a sociálních věcí vyţádá zprávu o průběhu školení, podle které 

zpracuje hodnocení interního školitele a celkové hodnocení školení. Zprávy o školení jsou 

zakládány do kvalifikačního listu zaměstnance, který se přikládá do osobního spisu 

zaměstnance při ukončení jeho pracovního poměru.  

Vedoucí oddělení personálních a sociálních věci je dále zodpovědný za 

zpracování závěrečné zprávy o hodnocení výcviku za příslušný kalendářní rok a to ještě 

před schválením návrhu plánu výcviku zaměstnanců na následující kalendářní rok.  

V následujících podkapitolách je popsáno hodnocení výcviku za jednotlivé roky 

2008 – 2012. U kaţdého roku je uveden rozdíl mezi plánem a realizací v oblasti počtu 

školících akcí, počtu účastníků a nákladů na externí výcvik zaměstnanců. Dále je uveden 

počet externích dodavatelů výcviku a interních školitelů, organizace, které proškolily 

největší počet účastníků, organizace, které zajistili největší počet školících akcí, na které 

z realizovaných školících akcí bylo vynaloţeno nejvíce finančních prostředků a které 

z akcí byly nejnákladnější, přepočteme-li náklady na počet školených účastníků.  

Počet účastníků školení uvedený v hodnocení za jednotlivé roky není shodný se 

skutečným počtem školených zaměstnanců, protoţe někteří ze zaměstnanců se zúčastnili 

více neţ jednoho školení. Náklady uváděné v plánu výcviku bývají nadhodnoceny, a to 

z toho důvodu ţe v průběhu vypracování plánu výcviku nejsou dostatečně známy ceny 

školení a proto bývají tyto náklady pro jistotu nadhodnoceny.  

3.4.1 Hodnocení výcviku zaměstnanců za rok 2008 

V roce 2008 bylo realizováno celkem 91 školení ze 136 plánovaných. Poţadavky 

na výcvik, které byly schválené v průběhu roku, byly zařazeny do aktualizace plánu, která 
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byla provedena 1. 7. 2008. Některá plánovaná školení, která nemohla být realizována, byla 

nahrazena obdobným školením, nebo byla navrţena na zařazení do plánu výcviku na rok 

2009. Počet účastníků školení (495) byl oproti plánu (487) vyšší.  

Plánované náklady na školení (733 000 Kč) byly vyšší neţ ve skutečnosti 

(495 795,23 Kč). Rozdíl mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady na školení byl 

237 204,77 Kč. V aktualizovaném plánu výcviku byly celkové náklady na externí výcvik 

zaměstnanců odhadnuty na 705 000 Kč. Tyto náklady byly sice niţší, neţ bylo uvedeno 

v plánu výcviku, ale stále byly dosti vysoké oproti skutečnosti.  

V tomto roce byly výcviky formou konferencí, školení, seminářů a kurzů 

zajištěny 48 externími dodavateli výcviku. Zajišťovány byly také profesní, odborná, 

periodická školení apod. vedené interními školiteli, těchto výcviků bylo realizováno 

celkem 13 druhů a byly vedené 12 různými interními školiteli. Společnost REKVAL, s. r. 

o. poskytovala v tomto roce na školení odštěpnému závodu ODRA 10 % slevu.  

Největší počet účastníků proškolily organizace: 

 REKVAL, a. s. – 69 školených zaměstnanců, 

 Auto Tichý, s. r. o. – 41 školených zaměstnanců, 

 SVAR-TEST-CZ, s. r. o. – 20 školených zaměstnanců. 

Nejvíce školících akcí zajistily organizace:  

 REKVAL, s. r. o. – 10 školících akcí, 

 Montanex Ostrava – 4 školící akce, 

 VŠB-TU Ostrava – 4 školící akce, 

 Auto Tichý, s. r. o. – 4 školící akce. 

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloţeno na následující výcviky: 

 Výuka anglického jazyka – 72 000,0 Kč, 

 Konference – Hornická Příbram ve vědě a technice 47. Ročník – 31 852,0 

Kč, 

 Konference – Vyuţívání zdrojů nerostných surovin – 30 053,52 Kč, 

 Efektivní hospodaření s časem – 25 000,0 Kč,  

 Oceňování nemovitostí – 19 276,0 Kč. 
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Přepočteme-li náklady na výcvik na jednoho školeného zaměstnance, jsou 

nejnákladnějšími výcviky (níţe jsou uvedeny náklady za školení jednoho zaměstnance):  

 Oceňování nemovitostí – 19 276,0 Kč, 

 Kurz důlní degazace – mechanik degazace – 15 000,0 Kč,  

 Školení MicroStation V8 XM Edition – rozdílové – 14 860,0 Kč, 

 Řidičský průkaz skupiny „C“ – 14 000,0 Kč,  

 Odpadové hospodářství – Semináře – 13 500 Kč.  

3.4.2 Hodnocení výcviku zaměstnanců za rok 2009 

V roce 2009 bylo realizováno celkem 92 výcviků z plánovaných 136. Také počet 

účastníků výcviku (431) byl niţší, neţ bylo plánováno (445). Plánované náklady na externí 

výcvik (767 800 Kč) byly nadhodnoceny, ve skutečnosti bylo na externí výcvik 

zaměstnanců vynaloţeno 476 439,50 Kč, tedy o 291 360, 50 Kč méně neţ bylo plánováno. 

V aktualizovaném plánu výcviku byly celkové náklady na externí výcvik zaměstnanců 

odhadnuty na 808 000 Kč. Tyto náklady byly ještě vyšší neţ náklady v původním plánu, 

od skutečně vynaloţených nákladů se tedy odchýlili ještě více.  

Poţadavky na výcvik, které byly předloţeny a schváleny aţ po vypracování plánu 

výcviku byly zahrnuty do aktualizovaného plánu, který byl vyhotoven 1. 7. 2009. 

Plánovaná školení, která nemohla být realizována, byla podle moţností nahrazena 

obdobným školením nebo byly navrţeny k zařazení do plánu výcviku roku 2010.  

V roce 2009 byl výcvik formou seminářů, konferencí, kurzů apod. zajišťován 

prostřednictvím 43 externích dodavatelů výcviku. Odštěpný závod ODRA realizoval 

v tomto roce celkem 10 druhů výcviků (profesní, odborná, periodická školení apod.) 

vedené celkem 11 interními pracovníky. Organizace REKVAL, a. s. poskytovala opět o. z. 

ODRA jako dlouhodobému zákazníkovi 10 % slevu.  

Největší počet účastníků proškolily organizace: 

 REKVAL, a. s. – 71 školených zaměstnanců,  

 SVAR-TEST-CZ, s. r. o. – 27 školených zaměstnanců,  

 Auto Tichý, s. r. o. – 25 školených zaměstnanců.  
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Nejvíce školících akcí zajistily organizace:  

 REKVAL, s. r. o. – 11 školících akcí,  

 Montanex Ostrava – 6 školících akcí, 

 SVAR-TEST-CZ – 4 školící akce, 

 DTO CZ – 4 školící akce. 

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloţeno na následující výcviky: 

 Studium angličtiny – 98 880 Kč, 

 Hornická Příbram ve vědě a technice – 32 116,0 Kč, 

 Kurz odborné způsobilosti v oboru PO + zkouška – 17 647,0 Kč, 

 Periodické proškolení řidičů skupiny „C“ – 16 563,0 Kč,  

 Konference Sanační technologie XII – 16 386,5 Kč. 

Přepočteme-li náklady na výcvik na jednoho školeného zaměstnance, jsou 

nejnákladnějšími výcviky (níţe jsou uvedeny náklady za školení jednoho zaměstnance):  

 Kurz odborné způsobilosti v oboru PO + zkouška – 17 647,0 Kč, 

 InRoads Site (verze V8i) – 14 500,0 Kč,  

 Official Microsoft Learning Products – 14 240,2 Kč,  

 Studium MBA – 14 000,0 Kč,  

 Konference IQmining.CZ 2009 – 11 000,0 Kč.  

3.4.3 Hodnocení výcviku zaměstnanců za rok 2010 

Na rok 2010 bylo plánováno 114 školících akcí, realizováno bylo pouze 75. 

Školení, která nebyla realizována, byla dle moţností nahrazena obdobným školením nebo 

byla navrţena k zařazení do plánu výcviku na rok 2011. Školící akce byly realizovány pro 

436 pracovníků, tedy o 166 méně neţ bylo plánováno. V tomto roce byly plánované 

náklady (758 710 Kč) podhodnoceny, ve skutečnosti bylo na výcvik zaměstnanců 

vynaloţeno 761 404,30 Kč tedy o 2 694,3 Kč více. Avšak v aktualizovaném plánu výcviku 

byly náklady odhadnuty na 866 310 Kč, byly tedy podkročeny o 104 905,70 Kč.  

Externí výcviky formou konferencí, seminářů, kurzů apod. byly zajišťovány 

prostřednictvím 37 externích dodavatelů výcviku. Byla také realizována profesní, odborná, 
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periodická školení apod., která byla vedena pracovníky o. z. ODRA. Těchto školících akcí 

bylo realizováno celkem 5 a vedení těchto školení bylo zajišťováno prostřednictvím 10 

interních pracovníků. Společnost REKVAL, s. r. o. poskytovala opět o. z. ODRA jako 

dlouhodobému zákazníkovi 10 % slevu.  

Největší počet účastníků proškolily organizace: 

 REKVAL, a. s. – 58 školených zaměstnanců,  

 Auto Tichý, s. r. o. – 25 školených zaměstnanců,  

 SVAR-TEST-CZ, s. r. o. – 19 školených zaměstnanců. 

Nejvíce školících akcí zajistily organizace:  

 REKVAL, s. r. o. – 11 školících akcí,  

 Montanex Ostrava – 5 školících akcí,  

 SVAR-TEST-CZ – 4 školící akce. 

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloţeno na následující výcviky: 

 Školení záchranářů v dýmnici – 150 960,0 Kč, 

 Studium angličtiny – 105 400,0 Kč, 

 Studium MBA vč. poplatku – 79 000,0 Kč,  

 Hornická Příbram ve vědě a technice – 39 300,0 Kč,  

 Studium MBA: vč. poplatku – 37 875,0 Kč.  

Přepočteme-li náklady na výcvik na jednoho školeného zaměstnance, jsou 

nejnákladnějšími výcviky (níţe jsou uvedeny náklady za školení jednoho zaměstnance):  

 Studium MBA vč. poplatku – 37 875,0 Kč,  

 Dálkové studium VŠP – 17 760,0 Kč,  

 Konference IQmining.CZ 2010 – 15 000,0 Kč, 

 Periodická zkouška svářeče + základní školení el. oblouku – 14 000,0 Kč, 

 Vedení dokumentace při zajišťování nebo likvidaci HDD – 12 550,0 Kč.  
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3.4.4 Hodnocení výcviku zaměstnanců za rok 2011 

V roce 2011 bylo plánováno 121 školících akcí, ale realizováno bylo jen 65 

školících akcí. Školení, která nebyla zrealizována, byla dle moţností nahrazena obdobnými 

školeními nebo byla navrţena k zařazení do plánu výcviku na rok 2012. Poţadavky na 

výcvik schválené v průběhu roku byly zařazeny do aktualizace plánu výcviku. Všechny 

tyto poţadavky schválené v průběhu roku byly realizovány. V tomto roce bylo zajištěno 

školení pro 351 účastníků, plánováno bylo školení pro 620 účastníků.  

Plánované náklady na výcvik zaměstnanců byly 1 212 000 Kč, ve skutečnosti 

bylo na výcvik vynaloţeno 890 182, 40 Kč, tedy o 321 817,60 Kč méně neţ bylo 

plánováno. V aktualizovaném plánu výcviku byly náklady na výcvik odhadnuty na 1 145 

000 Kč, oproti původnímu plánu byly o 67 000 Kč menší, ale protoţe při zpracování 

tohoto plánu nebyly dostatečně známy ceny jednotlivých školících akcí, byly i tyto náklady 

oproti skutečnosti nadhodnoceny a to o 254 817,60 Kč.  

V roce 2011 byly výcviky formou konferencí, seminářů, kurzů apod. zajišťovány 

prostřednictvím 37 externích školících organizací. Byla také organizována profesní, 

odborná, periodická školení apod., která byla zajišťována interními pracovníky. Vedení 

školících akcí zajišťovalo celkem 10 interních pracovníků.   

V roce 2011 zajistila ve spolupráci se společností OKD vzdělávací agentura TSM, 

s. r. o., Vyškov výcvik pro 25 zaměstnanců odštěpného závodu ODRA, v rámci 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem tohoto výcviku byly 

manaţerské dovednosti pro vrcholový a střední management a bylo na něj přispěno 

z evropského sociálního fondu v ČR a ZSDNP vzdělávání. Organizace REKVAL, s. r. o. 

poskytovala odštěpnému závodu opět slevu, ale jiţ ne 10 % jako v minulých letech, ale 

pouze 5 % z cen školení. 

Největší počet účastníků proškolily organizace: 

 REKVAL, s. r. o. – 65 školených zaměstnanců, 

 Auto Tichý, s. r. o. – 33 školených zaměstnanců, 

 SVAR-TEST-CZ, s. r. o. – 23 školených zaměstnanců. 
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Nejvíce školících akcí zajistily organizace:  

 REKVAL, s. r. o. – 8 školících akcí,  

 Ekomonitor, s. r. o. – 4 školící akce,  

 Montanex Ostrava – 3 školící akce,  

 SVAR-TEST-CZ, s. r. o. – 3 školící akce.  

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloţeno na následující výcviky: 

 Studium MBA – 233 000,0 Kč, 

 Školení záchranářů v dýmnici – 174 630,0 Kč, 

 Studium angličtiny – 63 240,0 Kč, 

 Studium MBA – 60 623,0 Kč, 

 Konference IQmining.CZ 2011 – 45 000,0 Kč. 

Přepočteme-li náklady na výcvik na jednoho školeného zaměstnance, jsou 

nejnákladnějšími výcviky (níţe jsou uvedeny náklady za školení jednoho zaměstnance):  

 Studium MBA – 116 500,0 Kč, 

 Studium MBA – 60 623,0 Kč,  

 Exchange Server 2010 – 13 800,0 Kč, 

 Windows Server 2008 – 13 100,0 Kč, 

 Mezinárodní konference – 9 243,0 Kč.  

3.4.5 Hodnocení výcviku zaměstnanců za rok 2012 

V roce 2012 bylo zajištěno 65 školících akcí, plánováno bylo 110 školících akcí. 

Školení, která nebyla v tomto roce realizována, byla dle moţností nahrazena obdobným 

školením nebo byla navrţena k zařazení po plánu výcviku na rok 2013. Poţadavky na 

školení, která byla schválena v průběhu roku, byla zařazena do aktualizace plánu výcviku, 

který byl zpracován k 27. 7. 2012. V tomto roce bylo realizováno školení pro 355 

zaměstnanců.  

Plánované náklady na výcvik byly odhadnuty na 1 200 000 Kč, ve skutečnosti 

bylo na výcvik zaměstnanců vynaloţeno 659 476,60 Kč, tedy o 540 523,40 Kč méně. 

V aktualizovaném plánu výcviku byly náklady odhadnuty na 1 170 000 Kč. Tyto náklady 
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byly o 30 000 Kč menší neţ v původním plánu, ale byly stále nadhodnoceny oproti 

skutečnosti o 510 523,40 Kč.  

V roce 2012 byly výcviky formou konferencí, kurzů seminářů apod. zajištěna 

prostřednictvím 40 externích dodavatelů. Byla také realizována profesní, odborná, 

periodická a podobná školení, jejichţ vedením bylo pověřeno celkem 10 interních 

pracovníků. V tomto roce také pokračoval výcvik z roku 2011, který zajistila vzdělávací 

agentura TSM, s. r. o., Vyškov ve spolupráci se společností OKD a na který bylo přispěno 

z evropského sociálního fondu V ČR a ZSDNP vzdělávání. Tohoto výcviku se zúčastnilo 5 

zaměstnanců a jeho předmětem byly manaţerské dovednosti a základy ekonomiky pro 

mistry. Společnost REKVAL, s. r. o. poskytovala stejně jako v minulém roce odštěpnému 

závodu ODRA 5 % slevu z cen školení. 

Největší počet účastníků proškolily organizace: 

 REKVAL, s. r. o. – 60 školených zaměstnanců,  

 Auto Tichý, s. r. o. – 24 školených zaměstnanců,  

 SVAR-TEST-CZ, s. r. o. – 17 školených zaměstnanců.  

Nejvíce školících akcí zajistily organizace:  

 REKVAL, s. r. o. – 8 školících akcí,  

 DTO CZ – 6 školících akcí,  

 Montanex Ostrava – 4 školící akce,  

 ANAG, s. r. o. – 3 školící akce.  

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloţeno na následující výcviky: 

 Školení záchranářů v dýmnici – 147 130,0 Kč, 

 Studium MBA – 70 000,0 Kč, 

 Studium angličtiny – 55 080,0 Kč, 

 Konference IQmining.CZ 2012 – 45 000,0 Kč, 

 Sympozium Hornická Příbram ve VT – 31 880,0 Kč. 
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Přepočteme-li náklady na výcvik na jednoho školeného zaměstnance, jsou 

nejnákladnějšími výcviky (níţe jsou uvedeny náklady za školení jednoho zaměstnance):  

 Studium MBA – 35 00,0 Kč, 

 Přípravný kurz prevence rizik – 19 165,0 Kč,  

 Windows Server 2008 – 16 660,0 Kč, 

 Konference IQmining.CZ 2012 – 15 000,0 Kč, 

 Školení programu InRoads Site – 14 970,0 Kč.  

 

3.5. Vývoj v letech 2008 – 2012 

V následujících kapitolách je popsán vývoj za období 2008 – 2012. V první 

podkapitole je znázorněn vývoj celkového počtu zaměstnanců odštěpného závodu ODRA a 

vývoj dělníků důl, dělníků povrch a technicko-hospodářských pracovníků. V dalších 

podkapitolách je uveden vývoj počtu účastníků školení, počtu školících akcí a vývo j 

nákladů na externí výcvik zaměstnanců.  

3.5.1 Vývoj stavu zaměstnanců  

Graf č. 1 Stavy zaměstnanců o. z. ODRA v letech 2008 – 2012 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Pro analýzu celého procesu vzdělávání je důleţitý údaj o stavu zaměstnanců. 

V grafu č. 1 můţeme vidět, ţe počet pracovníků zaměstnávaných odštěpným závodem 

ODRA byl ve sledovaném období sniţován. K významným změnám nedošlo v letech 

2009, kdy byl stav zaměstnanců sníţen o 5 zaměstnanců, v roce 2011, kdy byl počet 

zaměstnanců sníţen o pouhé 3 zaměstnance a v roce 2012 nedošlo dokonce vůbec ke 

sníţení celkové počtu zaměstnanců. K výraznému sníţení stavu zaměstnanců došlo v roce 

2011, kdy byl tento stav sníţen o 45 zaměstnanců.  

Odštěpný závod ODRA zaměstnává pracovníky na různých pozicích. Tito 

pracovníci se dělí do základních skupin a to na dělníky povrch (DP), dělníky důl (DD) a 

technicko-hospodářské zaměstnance (THZ).  

 

Graf č. 2 Stavy zaměstnanců DP, DD a THZ o. z. ODRA v letech 2008 – 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Podíváme-li se na celkový stav zaměstnanců v grafu č. 1, uvidíme, ţe v průběhu 

sledovaného období docházelo ke sniţování stavu zaměstnanců. Takovýto pokles můţeme 

sledovat i v jednotlivých skupinách (DP, DD, THZ), aţ na jednu výjimku a to v roce 2011, 

kdy byl počet DP navýšen ale pouze o jednoho zaměstnance.  
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U dělníků povrch došlo k výrazné změně v roce 2010, kdy byl stav zaměstnanců 

sníţen o 27 pracovníků. U dělníků důl měl počet zaměstnanců klesající tendenci, vţdy 

však jen o pár pracovníků k ţádným výrazným změnám teda nedošlo. U technicko-

hospodářských zaměstnanců došlo k výraznějšímu sníţení v roce 2010, kdy byl počet 

zaměstnanců sníţen o 13 pracovníků (viz. graf č. 2).   

3.5.2 Vývoj počtu účastníků školení  

Graf č. 3: Počet účastníků školení v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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o 5 zaměstnanců více. V roce 2011 bylo proškoleno o 85 účastníků méně neţ v roce 2010. 

V průběhu roku 2009 došlo ke sníţení stavu zaměstnanců z důvodu převodu části 

zaměstnanců (dělnické profese) k jinému zaměstnavateli a část THP byla z důvodu 

nařízeného personálního auditu propuštěna, to způsobilo výrazné sníţení ve výcviku 

zaměstnanců v následujících letech. Sníţení stavu zaměstnanců v roce 2009 se projevilo 

sníţením výcviku zaměstnanců aţ v roce 2011 právě proto, ţe periodicita některých 

výcviků dělnických profesí jako např. svářeči a paliči, strojníci stavebních strojů, školení 

práce s motor. pilou a křovinořezem je dvouletá. V roce 2012 nedošlo ke změně počtu 

zaměstnanců a nebyly ţádné výjimečné poţadavky na školení, proto je i počet účastníků 

školení obdobný jako v roce 2011.  

3.5.3 Vývoj počtu školících akcí  

Graf č. 4: Počet školících akcí v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V grafu č. 4 můţeme vidět, ţe v roce 2009 oproti předcházejícímu roku vzrostl 

počet školících akcí pouze o jednu. I v roce 2012 nebyly ţádné výrazné změny, počet 

školících akcí byl dokonce stejný jako v předcházejícím roce. I kdyţ byl v roce 2010 počet 

účastníků školení o 5 zaměstnanců vyšší neţ v roce 2009, počet jednotlivých proškolených 

zaměstnanců byl o 26 niţší, protoţe někteří ze zaměstnanců se zúčastnili více neţ jednoho 

druhu školení. S tím také souvisí niţší počet školících akcí (-18). V roce 2011 došlo 

k mírnému sníţení počtu školících akcí (-10), v tomto roce došlo také ke sníţení stavu 

zaměstnanců.   

3.5.4 Vývoj nákladů externích výcviků 

Graf č. 5: Náklady na externí výcviky v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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zpracování plánu výcviku zaměstnanců nejsou dostatečně známy ceny školení a pro jistotu 

bývají tyto náklady nadhodnoceny.  

V roce 2009 přibyly nové druhy školení např. „Elektronický nástroj ppeSystem“ 

nebo „Problematika datových schránek“, ale došlo ke sníţení stavu zaměstnanců, proto 

byly náklady na externí výcvik zaměstnanců niţší neţ v roce 2008 ale o pouhých 19 355 

Kč. V roce 2010 došlo sice ke sníţení stavu zaměstnanců oproti předcházejícímu roku, ale 

náklady na externí výcvik zaměstnanců byly o 284 964 Kč vyšší. Za odešlé zaměstnance 

muselo být totiţ realizováno nové základní a rozšiřující školení pro svářeče a řidiče, nově 

bylo také realizováno školení záchranářů v dýmnici. Náklady byly zvýšeny také z důvodu 

zvyšování a prohlubování kvalifikace při dálkovém studiu na soukromé vysoké škole a 

manaţerského studia MBA. V roce 2011 byly náklady na realizaci externího výcviku o 

128 778 Kč vyšší neţ v roce 2010. Příčiny zvýšení nákladů byly stejné jako 

v předcházejícím roce tedy realizování nových základních a rozšiřujících školení pro 

svářeče s úřední zkouškou a profesní řidiče, školení záchranářů v dýmnici za odešlé 

zaměstnance a dálkové studium na soukromé vysoké škole a manaţerské studium MBA.  

I kdyţ v obou letech došlo ke zvýšení nákladů ze stejných důvodů, v roce 2011 

byly náklady na uvedená školení vyšší. Celkem činily náklady na tato školení v roce 2010 

357 255 Kč a v roce 2011 494 256 Kč. Například na studium MBA bylo v roce 2011 

vynaloţeno o 176 748 Kč více a na školení záchranářů v dýmnici o 23 670 Kč více neţ 

v roce 2010.  

V roce 2012 byly náklady a externí výcvik zaměstnanců o 230 705 Kč niţší neţ 

v roce 2011. Počet proškolených účastníků i počet školících akcí byl obdobný jako 

v předcházejícím roce. Příčinou sníţení vynaloţených nákladů byl menší počet studentů při 

zvyšování a prohlubování kvalifikace v dálkovém studiu na soukromé VŠ, manaţerského 

studia MBA, menší počet nových základních a rozšiřujících školení a menší počet 

účastníků na školení záchranářů v dýmnici.  
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4 Návrhy a doporučení  

V odštěpném závodu ODRA, státního podniku DIAMO je celý proces vzdělávání 

velmi dobře koordinován a je jasně určeno jaké povinnosti a odpovědnosti nese kaţdý člen, 

jenţ se účastní tohoto procesu. Nejdůleţitějším článkem vzdělávacího procesu je oddělení 

personálních a sociálních věcí, které se zabývá jak sestavením plánu, tak i celkovým 

hodnocením výcviku. Dalším důleţitým článkem, je vedoucí příslušeného oddělení, který 

identifikuje potřeby vzdělávání a v neposlední řadě samotný vzdělávaný zaměstnanec který 

je povinen po ukončení školení zpracovat zprávu o účasti na školení. Celý tento proces je 

podle mého názoru sestaven velmi dobře a funguje jiţ delší dobu bez problémů. I přesto, 

ţe v procesu vzdělávání nejsou ţádné významné problémy, navrhovala bych následující 

doporučení, která by mohla vést k lepším výsledkům vzdělávání.  

 

Motivace zaměstnanců 

V letech, za které jsem prováděla analýzu, bylo kaţdoročním problémem 

odevzdávání zpráv o účasti na školící akci. Někteří zaměstnanci neodevzdali tyto zprávy 

v daném termínu. I kdyţ byly tyto zprávy po urgencích odevzdány, tento problém bych 

neopomínala a to zejména z důvodu, ţe šlo i kaţdoroční problém. Jako řešení tohoto 

problému bych navrhovala motivaci zaměstnanců. Kaţdý zaměstnanec si uvědomuje, ţe je 

pro organizaci důleţitým nástrojem prostřednictvím, kterého dosahuje organizace svých 

strategických cílů, a proto je v zájmu organizace zlepšovat znalosti a dovednosti svých 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání. Ale zaměstnanci by si měli také uvědomovat, ţe 

školení, které jim je poskytnuto, není přínosem jen pro organizaci, ale i pro kaţdého 

školeného jednotlivce.  

Prostřednictvím motivace lze dosáhnout toho, ţe školení zaměstnanci nebudou 

brát školení jako nepříjemnou povinnost ale jako příleţitost ke zvyšování svého potenciálu. 

Motivace zaměstnanců ke vzdělávání se projeví: 

 v pozitivním vztahu pracovníků ke vzdělávání a jejich ochotě neustále se učit a 

rozvíjet, 
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 ve schopnosti zaměstnanců strukturovat a vyuţít získané vědomosti a dovednosti 

podle oblasti a moţností jejich praktického vyuţití,  

 ve vysokém stupni flexibility zaměstnanců a jejich ochotě reagovat na změny 

profesiografických charakteristik jednotlivých pracovních míst, 

 v pozitivní změně postojů pracovníků k podniku, jeho zákazníkům a ostatním 

zájmovým skupinám. [6] 

Lidé se budou učit efektivněji, budou-li k tomu motivováni. [1] Proces motivace 

je však mnohem komplikovanější, neţ se mnozí lidé domnívají, lidé mají různé potřeby, 

stanovují se různé cíle, aby své potřeby uspokojili, a podnikají různé kroky směřující ke 

splnění těchto cílů. [1] 

Chceme-li motivovat zaměstnance, existuje mnoho různých metod. Zvolení 

metody motivace je pro kaţdou organizaci individuální, ale nejdůleţitější je aby 

zaměstnanci, které chceme motivovat, dopředu věděli, jaký je cíl školení, protoţe 

zaměřují-li se lidé na určité cíle je výsledek motivace vyšší. Jako další je důleţitá zpětná 

vazba, motivace je vyšší, kdyţ zaměstnanci ví, ţe školení bylo prospěšné pro dosáhnutí 

lepšího výkonu nejen organizace ale i kaţdého jednotlivce.  

 

Školení měkkých dovedností  

V odštěpném závodu ODRA je realizováno mnoho různých druhů školení, avšak 

většina z nich je zaměřena na tvrdé dovednosti, proto bych navrhovala realizovat více 

měkkých dovedností. Někteří lidé vnímají tvrdé a měkké dovednosti stejně, jedná se však o 

dvě zcela odlišné dovednosti. Měkké dovednosti jsou často opomíjeny, avšak jsou 

důleţitým prvkem především pro pracovníky na vedoucích funkcích. 

Takzvaný inteligenční kvocient (IQ) měří tvrdé dovednosti, mezi které patří 

jazykové, logicko-matematické a vizuálně-prostorové formy inteligence, zatímco měkké 

dovednosti se zabývají dovednostmi v oblasti mezilidských vztahů a tím, jak pracujeme 

sami na sobě. [3] V následující tabulce č. 7 můţeme vidět k čemu je uţitečná inteligence a 

k čemu měkké dovednosti.  
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Tabulka č. 7: K čemu je užitečná inteligence a k čemu měkké dovednosti? 

Inteligence Měkké dovednosti 

Je důleţitá k osvojení teoretických znalostí a 

k plánování úkolů. 

Jsou důleţité pro řešení úkolů a pro praktickou 

realizaci. 

Je důleţitá pro individuální práci, pro učení a 

chápání. 

Jsou důleţité pro samostatnou a týmovou práci. 

Je z velké části vrozená a ovlivněná výchovou. Lze kdykoli rozvíjet. 

K úspěchu v ţivotě přispívá z 20 %. Jsou z velké části zodpovědné za úspěch 

v ţivotě.  

Pomáhá získat práci. Pomáhají v pracovním postupu.  

Zdroj: Komunikační a jiné měkké dovednosti – Soft skills v praxi, Stefan Mühleisen. 

Mezi nejdůleţitější měkké dovednosti můţeme zařadit následující dovednosti: 

 sebereflexe,  

 komunikační dovednosti (komunikační kompetence), 

 zdravé sebevědomí, 

 schopnost vcítit se, 

 schopnost týmové spolupráce,  

 schopnost přijímat kritiku a účinně kritizovat, 

 analytické myšlení, 

 důvěryhodnost, 

 disciplína, sebeovládání, 

 zvídavost, 

 schopnost zvládat konflikty, 

 schopnost prosadit se. [3] 

V dnešní době, kdy je stále větší konkurence, se organizace snaţí, aby 

disponovala těmi nejlepšími zaměstnanci, prostřednictvím kterých dosahují svých 

strategických cílů. Také proto se firmy snaţí čím dál více vyuţívat výhod měkkých 
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dovedností. Skutečnost, ţe firmy a jejich personalisté kladou dnes tak velký důraz na 

měkké dovednosti, je způsobena tím, ţe vědecké studie zjistily, co vše měkké dovednosti 

ovlivňují: 

 vysoká sociální a emociální kompetence je znakem, který se objevuje 

zejména u úspěšných manaţerů,  

 ve firmách s výraznou sociální kompetencí funguje lépe management 

znalostí,  

 skupiny a firmy s týmově orientovaným vedením jsou výrazně 

efektivnější,  

 ve firmách které dbají na rozvoj měkkých dovedností, vládne vyšší 

spokojenost pracovníků. [5]  

 

Spolupráce se vzdělávacími společnostmi 

V odštěpném závodu ODRA jsou kaţdý rok realizovány nejrůznější druhy 

školení. V letech za které jsem analyzovala plán vzdělávání zaměstnanců, se nevyskytly 

ţádné podstatnější problémy s dodavateli výcviku. Většina školících akcí, které o. z. 

ODRA realizuje je prováděna kaţdoročně, a jelikoţ je spolupráce s dodavateli výcviku 

dobrá, byly tyto výcviky realizovány vţdy stejnými organizacemi.  
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Graf č. 6: Organizace zajišťující největší počet školících akcí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Všechny organizace uvedené v grafu č. 6 zajišťovaly výcvik zaměstnanců 

v odštěpném závodu ODRA ve všech letech, u kaţdého roku jsou vţdy uvedeny pouze ty 

organizace, jeţ zajišťovaly nejvíce školících akcí. Jelikoţ nebyly s dodavatelskými 

organizacemi ţádné podstatnější problémy, navrhovala bych v této spolupráci pokračovat i 

v následujících letech. Společnost REKVAL, s. r. o. poskytovala odštěpnému závodu 

ODRA jako dlouhodobému zákazníkovi do roku 2010 10 % slevu z cen školení a 

v následujících letech 5 % slevu. Doporučovala bych takovouto spolupráci sjednat i 

s ostatními organizacemi, zejména s těmi, jeţ poskytují o. z. ODRA nejvíce školících akcí. 

Jelikoţ bude nutno většinu školících akcí realizovat i v budoucnu mohl by se o. z. ODRA 

zavázat k budoucí spolupráci a jako dlouhodobý zákazník by tím mohl získat výhodnější 

ceny školení, podobně jako u společnosti REKVAL, s. r. o. 
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V roce 2011 a 2012 vyuţil odštěpný závod ODRA moţnosti čerpání zdrojů z 

fondů EU. Z fondů EU bylo v těchto letech hrazeno školení manaţerských dovedností 

realizované prostřednictvím společnosti TSM Vyškov. Doporučovala bych i 

v následujících letech vyuţívat příleţitosti, které evropská unie organizacím nabízí.  

Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných 

programových období. [20] Statutární fondy pro programové období 2014 – 2020 jsou 

v současné době ještě ve fázi vyjednávání.  

Pro účely čerpání fondů z evropské unie je pro odštěpný závod ODRA důleţitý 

operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, 

terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního 

učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. [21] Pro OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost je vyčleněno z Evropského sociálního fondu 1,83 mld. €, coţ činí 

přibliţně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. [21]  

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělujících 

operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. 

oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní 

osy podpořeny, jedná se o následující osy:  

 počáteční vzdělávání,  

 terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, 

 další vzdělávání, 

 systémový rámec celoţivotního učení, 

 technická podpora. [21]   

 

Rozdíl mezi plánovanými a skutečně vynaloženými náklady na externí výcvik 

zaměstnanců 

V plánu výcviku bývají uváděné plánované náklady na externí výcvik 

zaměstnanců (tabulka č. 1), ty se podle potřeb aktualizují zpravidla pololetně. V hodnocení 

výcviku pak jsou uvedeny skutečně vynaloţené náklady (viz. tabulka č. 4). Rozdíl mezi 
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plánovanými a skutečnými náklady je způsoben tím, ţe v čase zpracování plánu výcviku 

nejsou dostatečně známy ceny školení a proto bývají tyto náklady pro jistotu 

nadhodnoceny. V následující tabulce můţeme vidět, jak vysoké byly rozdíly mezi těmito 

náklady v jednotlivých letech.  

Tabulka č. 8: Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady na externí výcvik 

zaměstnanců 

Náklady na externí výcvik v Kč 

Rok Plánované náklady  Skutečné náklady Rozdíl 

2008 733 000,00 495 795,23 237 204,77 

2009 767 800,00 476 439,50 291 360,50 

2010 758 710,00 761 404,30 - 2 694,30 

2011 1 212 000,00 890 182,40 321 817,60 

2012 1 200 000,00 659 476,60 540 523,40 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V tabulce č. 8 vidíme, ţe rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady bývají 

dosti vysoké aţ na rok 2010, kdy byly plánované náklady podhodnoceny. Nebudeme-li 

počítat rok 2010, docházelo kaţdý rok k vyšším rozdílům mezi plánovanými a skutečnými 

náklady. O. z. ODRA realizuje některé z výcviků kaţdý rok, stejně tak je kaţdý rok 

opakována spolupráce se stejnými organizacemi. Proto by mohly být rozdíly mezi náklady 

niţší, jelikoţ u organizací se kterými o. z. ODRA spolupracuje dlouhodobě, jsou známy 

ceny z předcházejících let, nemuselo by u těchto nákladů docházet k tak velkému 

nadhodnocení. 
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5 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala analýzou výcviku zaměstnanců ve 

státním podniku DIAMO. V první části práce jsem popsala charakteristiku podniku. 

V kapitole analýza plánu výcviku zaměstnanců jsem zhodnotila plán výcviku, realizaci 

výcviku a hodnocení výcviku. Dále jsem v této kapitole zhodnotila vývoj stavu 

zaměstnanců, počtu účastníků školení, počtu školících akcí a nákladů na externí výcvik 

zaměstnanců v letech 2008 – 2012. Po zhodnocení vzdělávání ve státním podniku DIAMO 

jsem navrhla opatření ke zlepšení celého procesu vzdělávání.  

DIAMO, státní podnik je organizací, která se při svém výkonu striktně řídí 

nařízením vlády, platnou legislativou, zákony a vyhláškami související s činností svých 

odštěpných závodů. Jednou z důleţitých vyhlášek je i Vyhláška Českého báňského úřadu 

č. 340/1992 Sb. o poţadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování 

způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tvorba plánu výcviku zaměstnanců o. z. 

ODRA je tudíţ přizpůsobena těmto pro podnik základním poţadavkům.  

Plán vzdělávání vychází nejen ze současné struktury zaměstnanců o. z. ODRA a 

současných pracovních podmínek, ale především vychází z pečlivého zkoumání názorů a 

potřeb pracovníků. V této souvislosti jsou významným zdrojem informací jak materiály 

hodnocení pracovníků pro dané pracovní místo (zpracované vedoucím zaměstnance), tak 

vyhodnocení zpráv o účasti na vzdělávací akci zpracované zaměstnancem. Veškeré nově 

nabité znalosti a zkušenosti, po provedeném výcviku, jsou plně uplatněny v praxi při 

pracovním výkonu zaměstnanců.  

Tím, ţe závod ODRA není ryze výrobní či prodejní organizací, je poţadavek na 

plán výcviku svých zaměstnanců přizpůsoben a orientován na technickou odbornost, 

kvalitu a bezpečnost práce pro útlumové a sanační programy. Dále se spíše zaměřuje na 

environmentální poţadavky při vzdělávání a na zvyšování odborné kvalifikace svých 

zaměstnanců, které jsou v souladu s potřebami zaměstnavatele.  

Při výběru externích školících dodavatelů je kladen velký důraz nejen na cenu a 

kvalitu školících akcí, ale také na spokojenost vysílaných účastníků. Spokojenost účastníků 

je zjišťována ze záznamu o účasti na vzdělávací akci, který dokládají zaměstnanci po 
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ukončení školení. Tento záznam je důleţitý a slouţí jako zpětná vazba pro personalistu a 

management vedení o. z. ODRA.  
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