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1. Úvod 

V dnešnej dynamickej dobe potrebujú organizácie v prvom rade kvalitných pracovníkov, 

ktorí prestavujú záruku úspechu. Práve preto si  tie úspešné uvedomujú, aké dôležité je 

vzdelávanie a rozvoj ich zamestnancov. Tejto problematike venujú firmy omnoho väčšiu 

pozornosť než v minulosti, pretože vedia, že rozvoj znalostí  a schopností ich zamestnancov 

im pomáha k efektívnemu podnikaniu a udržaniu si stabilnej pozície na trhu. 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je možné zaradiť medzi celoživotné, kľúčové procesy 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pokiaľ chce organizácia dlhodobo prosperovať, musí 

príprave vzdelávacích aktivít venovať značnú pozornosť. Kvalifikovaní pracovníci, schopní 

obstáť v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí, prestavujú v súčasnosti pre organizácie tú 

najväčšiu hodnotu. Práve preto bola za tému tejto diplomovej práce zvolená tvorba systému 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov.  

Štruktúra diplomovej práce sa skladá z dvoch základných častí, a to z teoretickej 

a praktickej. V teoretickej časti sú na základe odbornej literatúry vymedzené základné pojmy, 

ďalej dôvody pre vzdelávanie zamestnancov a aké sú podmienky efektívneho vzdelávania 

a rozvoja zamestnancov. Oblasti vzdelávania a rozvoja a systematické vzdelávanie a rozvoj 

zamestnancov sú v tejto časti spracované podrobnejšie.  

 V praktickej časti je v prvom rade charakterizovaná vybraná organizácia z hľadiska jej 

hlavnej činnosti, histórie, ľudských zdrojov, jednotlivých oddelení a pracovných pozícií. 

Ďalšia časť je konkrétne zameraná na vzdelávací a rozvojový systém v danej organizácií. 

Vzdelávacie programy sú najskôr charakterizované z celopodnikového hľadiska                        

a podrobnejšia analýza je vykonaná na vybranej pobočke a oddelení. Na tomto oddelení bolo 

uskutočnené aj dotazníkové šetrenie, ktoré je spolu s jeho výsledkami uvedené na konci 

kapitoly. Vyústením tejto časti sú návrhy a odporúčania na zlepšenie aktuálneho systému 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s..  

Cieľom diplomovej práce je analyzovať systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov            

v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., konkrétne v pobočke Rezidenčného call centra v Žiline, 

ďalej vyhodnotiť spokojnosť zamestnancov s aktuálnym stavom tohto systému a navrhnúť 

odporúčania pre jeho zlepšenie 
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2. Teoretické východiská vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácií 

Táto kapitola popisuje základné teoretické poznatky  nutné k pochopeniu praktickej časti 

práce. Teoretické poznatky v nej sú spracované na základe knižných zdrojov. V úvode 

kapitoly je spracovaná metodika celej diplomovej práce. 

 

2.1. Metodika práce 

Diplomová práca je koncipovaná do dvoch základných ucelených častí. Jednou je 

teoretická časť a druhou je praktická časť. Tieto dve časti boli spracované na základe 

logického postupu a využitia týchto metód:  

 dedukcia (postup od všeobecnejšieho ku konkrétnejšiemu); 

 analýza (rozklad celku na časti, vzťahy a súvislosti); 

 abstrakcia (rozdeľovanie jednotlivých vlastností javov, zbavenia sa nepodstatných 

znakov, tvorba samostatných pojmov); 

 konkretizácia (postup od všeobecných pojmov k jednotlivým konkrétnym zložkám). 

Teoretická časť je spracovaná v tejto kapitole diplomovej práce a skladá sa z popisov 

jednotlivých pojmov, ktoré súvisia s problematikou vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

v organizácií a riadením ľudských zdrojov. Poznatky v nej sú spracované na základe odbornej 

literatúry. Na začiatku kapitoly sú uvedené základné definície. Ďalej sú v nej spracované 

dôvody, prečo by mala organizácia svojich zamestnancov vzdelávať, aké podmienky musí 

efektívne vzdelávanie spĺňať a pod. Podrobnejšie sú v nej rozobraté kapitoly na témy oblasti 

vzdelávania a rozvoja a cyklus systému vzdelávania a rozvoja.  

 

V tretej kapitole diplomovej práce je podrobne charakterizovaná vybraná spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s., pôsobiaca v Slovenskej republike a jej pobočka Rezidenčného call 

centra v Žiline. Kapitola je zostavená na základe dostupných internetových zdrojov a na 

základe informácií z pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý bol vedený s s HR konzultantkou 

spoločnosti pani Ing. Ivanou Severínovou v spolupráci s trénermi z Oddelenia tréningov. 

Pološtruktúrovaný rozhovor predstavuje čiastočne riadený rozhovor, ku ktorému ako návod 

slúži vopred zostavená osnova pomocných otázok. Zoznam týchto otázok je uvedený v 

Prílohe č. 4 Otázky k pološtruktúrovanému rozhovoru. 
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Vo štvrtej kapitole diplomovej práce sú na úvod popísané najpoužívanejšie vzdelávacie 

a rozvojové aktivity, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ponúka svojim zamestnancom na 

celopodnikovej úrovni. V ďalšej časti je analyzovaný systém vzdelávania a rozvoja 

v Rezidenčnom call centre.  Tieto časti kapitoly sú vypracované na základe poznatkov 

v teoretickej časti, dostupných internetových zdrojov a taktiež na základe 

pološtruktúrovaného rozhovoru s pani Ing. Ivanou Severínovou v spolupráci s trénermi 

z Oddelenia tréningov (zoznam otázok je uvedený v Prílohe č. 4 Otázka 

k pološtruktúrovanému rozhovoru). Poslednú časť kapitoly tvorí dotazníkové šetrenie 

a zhrnutie jeho výsledkov. Dotazník je nástrojom hromadného zisťovania informácií od 

konkrétnych osôb – respondentov. Dotazníková metóda je založená na ich subjektívnej 

výpovedi. Respondentov v tomto prípade predstavovali zamestnanci pracujúci na Oddelení 

kontaktného centra Rezidenčného call centra spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v Žiline na 

pozícií reprezentantov call centra. Dotazník je uvedený v Prílohe č. 3 Dotazník. Skladá sa 

z kombinácie uzatvorených, polouzatvorených a otvorených otázok.  

 

Na základe zistených teoretických poznatkov, informácií z internetových zdrojov, 

štruktúrovaného rozhovoru a výsledkov dotazníkového šetrenia bolo zostavených v piatej 

kapitole niekoľko návrhov a odporúčaní na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja vo 

vybranej spoločnosti.  

 

2.2. Definícia vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácií 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov predstavuje aktivity, ktoré majú zaisťovať 

pracovníkom organizácie potrebné znalosti a zručnosti k uspokojivému vykonávaniu práce 

nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Všeobecne je možné skonštatovať, že podnikové 

vzdelávanie a rozvoj pracovníkov je v poslednej dobe v modernom riadení veľmi dôležitou 

personálnou činnosťou (Koubek, 2003). 

 

Aktivity súvisiace so vzdelávaním a rozvojom poskytujú alebo zdokonaľujú 

zamestnanecké schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon ich práce. Pod týmto pojmom si 

predstavujeme široké spektrum činností, od ukážky, ako funguje zariadenie, s ktorým budú 

v budúcnosti zamestnanci dielne pracovať, cez inštruktáže pre pracovníkov obchodných 

oddelení, ako predávať nový produkt, až po dlhodobý vzdelávací proces nového manažéra 
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ľudských zdrojov, ktorého musíme vyškoliť tak, aby bol schopný vyberať správne nových 

zamestnancov a uspokojovať ich potreby (Dessler, 2013). 

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov predstavuje súčasť celkovej stratégie a politiky firmy. 

Pri takomto prístupe sú aktivity súvisiace so vzdelávaním a rozvoj zamestnancov pracujúce 

v prospech organizácie aj zamestnancov. Je dôležité si uvedomiť, že vzdelávanie a  rozvoj je 

investíciou a zamestnaneckou výhodou, ktorú zamestnávateľ poskytuje svojím 

zamestnancom,  a preto je dôležité, aby si firma stanovila, čo by jej zamestnanci mali vedieť 

a poznať,  aby bola konkurencieschopná (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

 

Podniky, ktoré venujú dostatočnú pozornosť vzdelávaniu a rozvoju pracovníkov sa 

vyznačujú vyššou lojalitou a iniciatívou pracovníkov. Zároveň sú pružnejší a prispôsobivejší, 

dosahujú lepšie pracovné výsledky. Ich tvorivé schopnosti sú lepšie, sú viac ochotní 

nasadzovať svoje úsilie v prospech dosiahnutia cieľov organizácie. Podniky s takými 

zamestnancami ľahšie prekonávajú prekážky, spravidla dosahujú vyššie zisky ako 

konkurencia a sú lepšie pripravené do budúcej podnikateľskej činnosti. (Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková, 2005). 

 

Všetky aktivity súvisiace so vzdelávaním a rozvojom majú zamestnancov poskytovať 

príležitosti k učeniu a rozvoju, uskutočňovať vzdelávacie akcie,  plánovať, realizovať 

a vyhodnocovať vzdelávanie. Všeobecným cieľom je starať sa o svojich zamestnancov tak, 

aby organizácia mala kvalitných ľudí. Tých potrebuje k dosahovaniu svojich cieľov v oblasti 

zlepšovania výkonnosti a v oblasti rastu. Každý zamestnanec musí mať preto také znalosti 

a schopnosti, ktoré sú nutné k tomu, aby vykonával svoju prácu efektívne, aby sa výkon 

jednotlivcov ale aj skupín zlepšoval a aby sa rozvíjali tým spôsobom, že budú maximalizovať 

svoj potenciál pre rast a povyšovanie (Armstrong, 2007). 

 

2.3. Strategické podnikové vzdelávanie a rozvoj a jeho ciele 

Stratégia podnikového vzdelávania sa musí týkať dlhodobého pohľadu na potreby 

a požiadavky organizácie v oblasti ľudských zručností, schopností, znalostí. Základná 

filozofia vzdelávania a rozvoja zdôrazňuje, že by mali byť integrálnou súčasťou procesu 

riadenia. Manažéri musia pravidelne skúmať u svojich podriadených výkon z hľadiska 

odsúhlasených cieľov. Musia skúmať faktory, ktoré ovplyvňujú výkon a na základne nich 
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odhaľovať potreby vzdelávania a rozvoja. Uspokojovanie týchto potrieb je záležitosťou 

manažérov, tímov a jednotlivcov. Využívajú sa k tomu nástroje ako koučovanie, 

konzultovanie a spôsoby osvojovania si znalostí a schopností, vzdelávacie aktivity a akcie, 

ktoré musia byť odpovedajúce týmto potrebám. Riadenie výkonu zamestnancov vedie k plánu 

osobného rozvoja a k zmluvám alebo dohodám o vzdelávacom procese (Armstrong, 2007). 

 

Základným cieľom strategického rozvoja ľudských zdrojov je v prvom rade vytvoriť 

logický, úplný a jednotný rámec pre rozvíjanie pracovníkov v danej organizácií. 

Najpodstatnejšia časť rozvoja ľudských zdrojov bude smerovať k vytvoreniu takého 

pracovného prostredia, ktoré bude podnecovať vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. Aktivity 

rozvoja ľudských zdrojov budú zahŕňať tradičné vzdelávacie programy, ale omnoho väčší 

význam má pre strategický rozvoj ľudských zdrojov intelektuálny kapitál, podporovanie 

a presadzovanie podnikového, tímového a individuálneho učenia sa a vzdelávania. Prostredie, 

v ktorom sa znalosti riadia a rozvíjajú systematicky, je základom koncentrovanej pozornosti. 

Strategický rozvoj ľudských zdrojov je síce podnikovo orientovaná záležitosť, no však jeho 

politika musí venovať pozornosť individuálnej ašpirácií a potrebám jednotlivcov. Vychádza 

to z toho, že prvoradou starosťou politiky rozvoja ľudských zdrojov by mala byť starostlivosť 

o zamestnateľnosť ľudí vo vnútri organizácie, ale aj mimo nej. Činnosti napomáhajúce 

dosiahnutiu cieľov vzdelávania a rozvoja zamestnancov sú (Armstrong, 2007): 

 učenie sa – môžeme ho definovať ako relatívne permanentnú zmenu, ktorá nastáva 

v chovaní a je spôsobená v dôsledku praxe alebo skúseností; 

 vzdelávanie – predstavuje rozvoj vedomostí, hodnôt, znalostí požadovaných skôr 

všeobecne vo všetkých oblastiach života, nejedná sa o znalosti vzťahujúce sa ku 

konkrétnym pracovných oblastiam; 

 rozvoj – predstavuje rast alebo realizáciu osobných schopností a potenciálu 

prostredníctvom vzdelávacích akcií a praxe; 

 odborné vzdelávanie – môžeme ho nazvať aj výcvik a predstavuje systematické, 

plánované formovanie chovania pomocou vzdelávacích programov, akcií a inštrukcií, 

ktoré slúžia pre efektívne vykonávanie práce jednotlivcov. 

Vzdelávanie znamená pre daný podnik investíciu do rozvoja ľudských zdrojov, a preto 

musí viesť k dosahovaniu konkrétnych cieľov prostredníctvom zlepšujúceho sa výkonu 
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zamestnancov a využívania ich prirodzených schopností. Týmito konkrétnymi cieľmi sú  

(Armstrong, 2007): 

 pomôcť pracovníkom k tomu, aby v danej organizácií rástli a rozvíjali sa tým 

spôsobom, aby budúca potreba ľudských zdrojov organizácie mohla byť v maximálnej 

miere uspokojovaná z jej vnútorných zdrojov; 

 personálny rozvoj pracovníkov, zvyšovanie ich spokojnosti a  konkurencieschopnosti 

na vnútornom aj vonkajšom pracovnom trhu, zvyšovanie ich výkonu a rozvoj ich 

schopností; 

 znižovanie času potrebného k adaptácií a zácviku začínajúcich zamestnancov na 

minimum, to znamená zabezpečiť, aby novú prácu vykonávali s tak nízkymi nákladmi 

a tak rýchlo, ako je to možné. 

 

Aby boli ciele vzdelávania naplnené, podniky musia svojich zamestnancov k vzdelávaniu 

a rozvoju motivovať. Motivácia zamestnancov predstavuje ochotu k vynaloženiu určitého 

úsilia nutného k získaniu nových znalostí, rozvoju schopností a pod., ktoré následne prejavia 

v pracovnom chovaní. Pokiaľ sú zamestnanci motivovaní, motiváciu uplatňujú v praxi, je 

systém vzdelávania prostriedkom ku zmene v pracovnom chovaní a vedie k dosiahnutiu 

cieľov vzdelávania. Aj keď sú zmeny nedielnou súčasťou života každého jedinca, v praxi sa 

však podniky často stretávajú s tým, že prístup niektorých zamestnancov k nim je negatívny 

a ochota iniciovať zmenu nie je príliš veľká. Preto každý podnik musí vhodným spôsobom 

svojich zamestnancov presvedčiť, aby zmeny prijali a motivovať ich tým, že splnenie cieľov 

strategického vzdelávania je prínosné nie len pre podnik, ale aj pre nich samotných 

(Tureckiová, 2004). 

 

2.4. Dôvody pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

Požiadavky na znalosti a schopnosti človeka sa v dnešnej modernej dobe neustále menia, 

a preto musia jednotlivci svoje znalosti ako pracovná sila neustále rozširovať a prehlbovať. So 

vzdelávania a rozvoja pracovníkov sa stal v dnešnej dobe celoživotný proces. Organizácie 

v dnešnej dobe chápu, že podnikajú v prostredí, kde sa dosahuje konkurenčná výhoda 

prostredníctvom vyššej kvality ľudí zamestnaných vo firme. To nie je možné dosiahnuť bez 

investície do rozvoja zamestnancov. Súčasné alebo potenciálne nedostatky v kvalifikácií 

môžu ohroziť budúci rast firmy a jej prosperitu (Koubek, 2007). 
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Pokiaľ chcú byť organizácie v dnešnej dobe úspešné a konkurencieschopné, musia 

venovať pozornosť vzdelávaniu a rozvoju svojich zamestnancov najmä z nasledujúcich 

dôvodov (Koubek, 2007): 

 organizačné zmeny nastávajú častejšie ako kedykoľvek predtým; 

 premenlivosť ľudských potrieb a tým pádom premenlivosť výrobkov a služieb je 

významnejšia, čo vynucuje pružnosť reakcií organizácií a pracovníkov; 

 nové poznatky a nové technológie sa objavujú častejšie, takže znalosti a zručnosti ľudí 

sa stávajú rýchlejšie zastarajúcimi; 

 častejšie sa meniaca technika a technológia v organizáciách; 

 zvyšuje sa premenlivosť podnikateľského prostredia a na tú musia organizácie 

reagovať; 

 výraznejšia orientácia na kvalitu služieb a výrobkov; 

 starostlivosť o vzdelávanie a rozvoj pracovníkov vytvára dobrú povesť 

zamestnávateľa, a tým pádom uľahčuje získavanie a stabilizáciu pracovníkov; 

 nastáva zvýšená potreba vzdelávať sa u zamestnancov, ktorá súvisí so zmenou 

v hodnotovej orientácií ľudí (orientácia na kvalitu pracovného života); 

 nutnosť znižovania nákladov a lepšieho využitia technických zariadení a technológií; 

 globalizácia a internacionalizácia hospodárskych aktivít; 

 rozvoj informačných technológií a ich používania v organizáciách; 

 mení sa organizácia, povaha práce a spôsoby jej riadenia. 

 

Organizácie okrem rešpektovania týchto dôvodov musia v prvom rade veriť, že 

vzdelávanie prispieva ku konečným výsledkom firmy. Táto viera musí byť podložená 

realistickými predstavami a dôkazmi o tom, či a ako vzdelávanie naozaj prispieva 

k výsledkom organizácie (Armstrong, 2007). 

 

2.5. Podmienky pre efektívne vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

Základom kvalitného vzdelávania a rozvoja zamestnancov je jeho efektívnosť. Za 

efektívne vzdelávanie považujeme také, ktoré minimalizuje náklady na osvojenie si znalostí, 

schopností či zručností. Má zlepšovať výkonnosť individuálnu, tímovú aj podnikovú. Jeho 
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výhodou je, že priláka vysoko kvalitných pracovníkov, pretože im poskytuje príležitosť 

k zvyšovaniu úrovne ich schopností a znalostí a zvyšuje ich uspokojenie z práce. To vedie 

k väčšej oddanosti a angažovanosti pracovníkov a pomáha im stotožňovať sa s cieľmi 

organizácie (Dvořáková, 2012). 

 

Efektívne vzdelávanie taktiež uľahčuje riadenie zmien, pretože vytvára väčšie pochopenie 

a porozumenie príčinám zmeny, poskytuje znalosti, ktoré budú zamestnanci potrebovať 

k prispôsobeniu sa novej situácií. Vytvára pozitívnu organizačnú kultúru a poskytuje 

zákazníkom vyššiu kvalitu služieb (Dvořáková, 2012). 

 

 Teória vzdelávania naznačuje, že v záujme zefektívnenia vzdelávania a rozvoja musí byť 

splnených nasledujúcich 10 podmienok (Armstrong, 2007): 

 Jednotlivý zamestnanci organizácie musia byť motivovaní vzdelávať sa, a preto si 

musia byť vedomí toho, že ich súčasnú úroveň schopností, znalostí či zručností alebo 

ich súčasné postoje k práci je potrebné vylepšiť. Treba ich motivovať k efektívnemu 

výkonu svojej práce tak, aby boli spokojní oni, ale aj ostatní. Musia mať preto jasnú 

predstavu o tom, ako by sa mali pri výkone práce správať; 

 Vzdelávajúce sa a rozvíjajúce sa osoby potrebujú starostlivé vedenie. Potrebujú 

odozvu a správnu orientáciu od svojich vedúcich. Motivovaní jedinci sú schopní 

zabezpečiť si túto orientáciu a odozvu sami, no však mali by mať vždy po ruke 

školiteľa, ktorý by ich povzbudil a pomohol im;  

 Pre vzdelávanie by mali mať jednotlivci stanovené normy výkonu, musia mať teda 

jasne definované ciele a normy, ktoré bude možné použiť k posúdeniu pokroku, ale 

zároveň musia byť pre nich prijateľné; 

 Učenie nie je pasívny proces, ale aktívny. Preto je nutné, aby boli školené osoby 

zapojené do vytvárania vzdelávacieho procesu, nielen zapojované do aktivít a práce so 

školiteľom a spoluúčastníkmi školení;  

 Zamestnanci musia mať uspokojujúci pocit zo svojho vzdelávania. Majú byť schopní 

učiť sa aj za najťažších podmienok, a to sú vtedy, pokiaľ učenie uspokojenie jednu 

alebo viacero ich potrieb. Naopak, ten najprepracovanejší systém vzdelávania môže 

zlyhať v prípade, že ho účastníci budú považovať za neužitočný; 
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 Nutnosťou je použitie vhodných metód, školitelia majú mať k dispozícií široký 

repertoár vzdelávacích materiálov a nástrojov. Musia sa použiť v súlade s potrebami 

pracovného miesta jedinca aj skupiny; 

 Metódy použité vo vzdelávaní by sa mali obmieňať a mali by byť rozmanité. 

Používanie vhodnej širokej škály metód udržuje záujem o vzdelávanie a rozvoj 

učiacich sa osôb;  

 V učiacich sa osobách musí dochádzať k posilňovaniu vedomia správneho chovania, 

pretože takého osoby potrebujú vedieť rýchlo, či pracujú dobre, alebo nie. Do procesu 

vzdelávania je preto potrebné zaradzovať určité medzistupne alebo etapy, a na ich 

konci vyhodnocovať pokrok v učení. Tým sa posilňuje vedomie účastníkov 

vzdelávania o ich správnom či neprávnom správaní;  

 Na vstrebanie znalostí, zručností a schopností je nutné poskytnúť účastníkom 

primeraný čas. Učenie a rozvoj totiž vyžaduje čas na prispôsobenie sa a akceptáciu 

nových postupov a znalostí. S týmto časom musia vzdelávacie procesy počítať. 

Najčastejšou chybou školiteľov je práve to, že sa do svojich vzdelávacích programov 

snažia vtesnať čo najviac aktivít a informácií a nevenujú potom dostatočný čas pri 

precvičenie si látky a oboznámenie sa s ňou;  

 Je potrebné uznať, že v oblasti vzdelávania a rozvoja existujú rôzne úrovne učenia sa, 

vyžadujú si rôzne metódy a zaberú rôznu dobu. Tou najzložitejšou formou učenia sa je 

výcvik zameriavajúci sa na zmenu hodnôt a postojov ľudí a skupín. Je to taktiež oblasť 

najnebezpečnejšia. Najjednoduchšia forma spočíva v učení sa v priamych fyzických 

reakciách, v učení sa naspamäť a v základnom formovaní človeka. 

 

2.6. Oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov v podniku 

V oblasti vzdelávania je nutné rozlišovať pojmy formovania pracovných schopností 

človeka a formovanie pracovných schopností pracovníka v podniku. Oblasťou formovania 

pracovných schopností človeka sa zaoberá oblasť všeobecného vzdelávania, ktorú ma na 

starosti štát. Táto oblasť formuje základné a všeobecné znalosti a schopnosti človeka, ktoré 

mu umožňujú žiť v spoločnosti a v nadväznosti na ne môže získať špecializované pracovné 

schopnosti a vlastnosti (Koubek, 2007).  
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Oblasť formovania pracovných schopností človeka však nie je témou tejto diplomovej 

práce, je to oblasť orientovaná na sociálny rozvoj jedinca a neuplatňuje sa v nej aktivita 

podniku. 

 

Táto diplomová práce sa zaoberá oblasťou formovania pracovných schopností pracovníka 

v podniku. Jedná sa o aktivity, ktoré súvisia s prácou jedinca, ktorú vykonáva, či 

s organizáciou, v ktorej pracuje. Sú to aktivity organizované, podporované alebo umožňované 

organizáciou v rámci jej sociálnej a personálnej práce. V rámci formovanie pracovných 

schopností pracovníka rozlišujeme dve oblasti, a to (Koubek, 2007): 

 oblasť odborného vzdelávania; 

 oblasť rozvoja. 

 

2.6.1. Oblasť odborného vzdelávania 

Oblasť odborného vzdelávania je oblasťou, prostredníctvom ktorej sa pracovník 

prispôsobuje novým alebo meniacim sa požiadavkám pracovného miesta. Táto oblasť sa 

zvykne označovať aj ako tréning. Predstavuje proces prípravy na povolanie a formovanie 

špecifických znalostí potrebných pre výkon povolania a ich aktualizáciu v nadväznosti na 

meniace sa požiadavky pracovného miesta. Rozdeľuje sa na základnú prípravu na povolanie, 

orientáciu, doškoľovanie a preškoľovanie (Koubek, 2011). 

 

Základná príprava na povolanie za väčšinou netýka priamo vzdelávacieho systému 

organizácie a personálnych pracovníkov danej organizácie. Uskutočňuje sa väčšinou mimo 

organizáciu, je to napríklad príprava na robotnícke povolanie v učňovských zariadeniach 

organizácie (Koubek, 2007). 

 

Orientácia predstavuje zapracovanie nového pracovníka. Je to úsilie o zefektívnenie 

a skrátenie adaptačného procesu nového zamestnanca v podniku. Týka sa pracovnej pozície, 

kolektívu a práce na danom pracovnom miesta. Počas nej zamestnanec dostáva všetky 

potrebné informácie, špecifické znalostí a zručnosti potrebné pre riadny výkon práce, pre 

ktorú bol organizáciou prijatý (Koubek, 2011). 
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Doškoľovanie znamená prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca. Jedná sa o pokračovanie 

v odbornej príprave na pracovnom mieste, na ktorom aktuálne pôsobí. Je to proces 

prispôsobovanie znalostí a zručností novým požiadavkám jeho súčasnej práce. Tie môžu byť 

vyvolané napr. zmenami v technológií a technike, požiadavkami trhu či rozvojom nových 

metód v rôznych oblastiach (Koubek, 2011). 

 

Preškoľovanie alebo inak povedané rekvalifikácia, predstavuje formovanie pracovných 

schopností jedinca, ktoré smerujú k osvojeniu si nového povolania (novej pracovnej pozície). 

Znalosti a zručnosti ktoré musí nadobudnúť sú odlišné od doterajších využívaných, a na 

základe stupňa ich odlišnosti môžeme hovoriť o úplnej alebo o čiastočnej rekvalifikácií. 

V prípade čiastočnej sú niektoré znalosti z pôvodného povolania využiteľné aj v novom 

(Koubek, 2011). 

 

2.6.2. Oblasť rozvoja 

Oblasť rozvoja je orientovaná na získanie širšej palety znalostí a schopností, než aké sú 

nutné k vykonávaniu súčasnej práce daného pracovníka v podniku. V oblasti rozvoja svojich 

schopností a znalostí sa zamestnanec zameriava na pochopenie a zvládnutie komplexných 

problémov, ktoré často prekračujú aj medze odboru, v ktorom pôsobí. Okrem formovania 

pracovných schopností je nutné aj formovanie osobnosti človeka, to zn. jeho formovanie 

z hľadiska sociálnych vlastností. Je možné teda povedať, že rozvoj je skôr orientovaný na 

budúcu kariéru jedinca a použiteľnosť nadobudnutých znalostí v budúcnosti. Skôr ako 

kvalifikáciu formuje pracovný potenciál (Koubek, 2011). 

 

Formovanie pracovného potenciálu  vytvára z jedinca adaptabilný ľudský pracovný zdroj. 

V oblasti formovania osobnosti by sa mal jedinec rozvíjať tým spôsobom, že bude napomáhať 

k vytváraniu a zlepšovaniu zdravých medziľudských vzťahov a kultúry v organizácií. Rozvoj 

však v konečnom dôsledku vedie aj k zvýšeniu pracovného výkonu a flexibility pracovnej sily 

na aktuálnej pozícií. Jeho hlavným účelom je však pracovné uplatnenie na vonkajšom trhu 

práce. Rozvoj osobnosti súvisí aj s hlbším porozumením vykonávanej práce, čo vedie 

k zvýšenej miere uspokojenia s vykonávanou prácou (Koubek, 2011). 
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2.7. Systémové a systematické vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v podniku 

Systémový prístup môže byť vnímaný ako prístup k vzdelávaniu, ktorý ho vidí ako 

subsystém spolupracujúci s ostatnými podnikovými subsystémami, na ktorých závisí progres 

organizácie a jej prežitie. Takéto poňatie vzdelávania predstavuje širší pohľad na faktory, 

vplyvy, problémy a spôsoby, ktoré ovplyvňujú nielen vzdelávanie, ale všetky ďalšie časti 

systému – podniku. Za systematický prístup teda môžeme považovať logický vzťah medzi 

následnými štádiami v procese analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb, plánovaním 

vzdelávania, realizáciou a hodnotením. Každé z týchto štádií je vhodné rozpracovať pre 

potreby konkrétnej firmy a konkrétne vzdelávacie aktivity do ďalších detailnejších krokov 

(Bartoňková, 2010). 

 

Systematické vzdelávanie teda predstavuje najefektnejšiu dobre organizovanú možnosť 

vzdelávania. Je to neustále sa opakujúci cyklus. Tento cyklus musí sledovať ciele stratégie 

vzdelávania a musí vychádza zo zásad politiky vzdelávania. Opiera sa o starostlivo vytvorené 

inštitucionálne a organizačné predpoklady vzdelávania, ktoré zabezpečujú po odbornej  

stránke pracovníci z vnútra organizácie alebo externí odborníci, ktorých zmluvné 

zabezpečenie musí spoločnosť zaistiť v prípade, že nemá vhodné interné ľudské zdroje 

(Koubek, 2007). 

 

Pre zabezpečenie tohto procesu je nutná existencia štandardných či špeciálnych 

vzdelávacích programov. Samozrejmosťou je primerane vybavené vzdelávacie zariadenie pre 

vzdelávanie mimo pracoviska alebo zabezpečenie vhodných podmienok pre vzdelávanie 

priamo na pracovisku (Koubek, 2007). 

 

Opakom systematického vzdelávania je nesystematická koncepcia vzdelávania 

zamestnancov. Organizácie, ktoré uplatňujú túto koncepciu, vedú aktivity súvisiace so 

vzdelávaním náhodne a zameriavajú sa na pokrytie momentálnych potrieb vzdelávania. 

Problémom je, že im chýba hlbšia nadväznosť na iné aktivity personálneho oddelenia 

a finančné prostriedky určené na vzdelávania nie sú vynaložené tak efektívne. Tento prístup 

neprispieva ani k dobrej povesti podniku na trhu práce a nevedie k formovaniu interných 

pracovných síl, ktoré je žiaduce. Rovnako nezaisťuje dynamický súlad medzi počtom 

a štruktúrou pracovníkov a počtom a štruktúrou pracovných miest (Dvořáková et al., 2007). 
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Systematické vzdelávanie má oproti nesystematickému značné výhody (Kocianová, 

2010): 

 napomáha ku zvyšovaniu pracovného výkonu; 

 efektívne zaisťuje organizácií potenciálnych pracovníkov z vnútorných zdrojov; 

 priebežne utvára ich schopnosti v súlade s organizačnými potrebami; 

 priemerné náklady na vzdelávanie jedného pracovníka bývajú nižšie, než pri 

neriadenom vzdelávaní; 

 využíva skúsenosti z predchádzajúceho realizovaného vzdelávania, čím ho môže 

v budúcnosť zlepšovať; 

 zvyšuje motiváciu zamestnancov; 

 vytvára pozitívny vzťah pracovníkov k organizácií; 

 organizácia sa na trhu práce stáva atraktívnejšou; 

 napomáha k zlepšovaniu pracovných, ale aj medziľudských vzťahov. 

 

Systematické vzdelávanie má však oproti nesystematickému aj dve nevýhody (Dvořáková 

et al., 2007): 

 náklady spojené so zamestnávaním sú vyššie ako u nesystematického systému; 

 firma podstupuje riziko, že zamestnanec, ktorý prešiel cyklom systematického 

vzdelávania a rozvoja, a zvýšil tým svoju hodnotu na trhu práce, odíde k inému 

zamestnávateľovi. 

 

So systémom vzdelávania úzko súvisí koncepcia vzdelávania. Koncepcia predstavuje 

určenie základného zmyslu vzdelávania, jeho postavenia a poňatia v organizácií. Znamená 

stanovenie jeho cieľov a funkcií. Je nutné v nej definovať, akým spôsobom sa vzdelávania 

začleňuje do systému riadenia ľudských zdrojov (Bartoňková, 2010). 

 

Jej tvorba sa skladá z nasledujúcich činností (Bartoňková, 2010): 

 V prvom rade je nutné popísať všetky pracovné činnosti. Takýto popis musí obsahovať 

podrobné informácie o každej pracovnej pozícií z hľadiska kompetencií, vzťahov 

nadriadenosti a podriadenosti a konkrétnej zodpovednosti; 
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 Pre jednotlivé pracovné miesta je potrebné stanoviť kvalifikačné požiadavky, ktorých 

náročnosť je odstupňovaná napr. podľa platových tried;  

 Tieto kvalifikačné požiadavky je nutné overiť, a to prostredníctvom testovania 

odbornej spôsobilosti či hodnotenia pracovníkov; 

 Nasleduje vytvorenie vnútorných pravidiel, ktoré upravujú vzdelávania tak, aby 

zapadlo do koncepcie personálneho manažmentu (jedná sa o organizáciu, koordináciu 

a financovanie vzdelávania) ; 

 Pokiaľ organizácia nevie zabezpečiť vzdelávanie z interných pracovných zdrojov, je 

potrebné sa dohodnúť na spolupráci s inými inštitúciami (jedná sa o dodanie lektorov, 

analýzy vzdelávania atď.). 

Na základe tejto koncepcie môžeme stanoviť už samotný systém vzdelávania.  

 

2.8. Cyklus systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

Hlavnou charakteristikou systematického vzdelávania je nepretržitý, opakujúci sa cyklus 

identifikácie potreby, plánovania, realizácie a vyhodnocovania vzdelávania. Skúsenosti 

z predchádzajúcich cyklov sa využívajú pre zefektívnenie systému vzdelávania v  ďalších 

cykloch (Bartoňková, 2010). Obrázok 2.1 zobrazuje cyklus systému vzdelávania 

zamestnancov podniku, to zn. jeho jednotlivé kroky a ich následnosť, ktoré budú podrobne 

popísané v nasledujúcich kapitolách. 

 

Obr. 2.1 Cyklus systému vzdelávania zamestnancov v podniku 

 

Zdroj: Bartoňková (2010, s. 110) 

Analýza a 
identifikácia 
vzdelávacích 

potrieb 

Plánovanie 
vzdelávania a 

rozvoja 

Realizácia 
vzdelávania a 

rozvoja 

Vyhodnocovanie 
vzdelávania a 

rozvoja 



 

 

19 

 

2.8.1. Analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb 

Vzdelávanie v podniku musí mať určitý účel, ktorý môžeme definovať iba vtedy, ak sú 

systematicky rozpoznané potreby vzdelávania u jednotlivcov, tímov a organizácií ako celku. 

Toto rozpoznanie je prvým krokom v systéme vzdelávania a rozvoja. Znamená určiť, či 

a v akých oblastiach je vzdelávanie a rozvoj potrebné. Je to závažný problém, pretože 

kvalifikácia a vzdelávania sú ťažko kvantifikovateľné vlastnosti človeka. Kvalifikáciu 

a vzdelávania dokážeme posudzovať len veľmi jednoduchým spôsobom, a to stupňom 

dokončeného školského vzdelávania alebo výučným listom, v oboch prípadoch s dĺžkou 

praxe. Individualitu pracovníka, jeho špecifické schopnosti, jeho talent, charakteristické 

vlastnosti, prístup k práci a jeho postoje žiadnym merateľným spôsobom charakterizovať 

nevieme. Práve preto je identifikácia potrieb organizácie v oblasti vzdelávania a rozvoja 

založená na odhadoch a aproximatívnych postupoch (Torrington, Hall, Taylor, 2008). 

 

Cieľom analýzy a identifikácie potrieb vzdelávania je definovanie rozdielu medzi tým, čo 

sa deje (napr. výsledky podniku, existujúce znalosti) a tým, čo by sa malo diať (napr. normy 

podniku, požadované znalosti) (Armstrong, 2007). 

 

Výsledkom analýzy je zistenie medzier vo výkonnosti, ktoré organizácia musí odstrániť 

alebo eliminovať prostredníctvom vzdelávania. Takouto analýzou je možné odhaliť aj 

problém, ktorý nie je možné vyriešiť vzdelávaním, ale napr. prostredníctvom motivácie či 

správneho výberu pracovníkov (Bartoňková, 2010). 

 

Oblasti analýzy a identifikácie potrieb vzdelávania a rozvoja 

  

Určenie potreby vzdelávania a rozvoja môže vychádzať z veľkého množstva oblastí, ako 

príklad je možné uviesť sledovanie kvality výrobkov a  služieb, využívanie fondu pracovnej 

doby, stabilita zamestnancov na pracovisku a pod. Všetky tieto oblasti je možné v zásade 

rozdeliť na tri základné typy (Dvořáková a kol., 2007): 

 predvídateľné oblasti potreby; 

 vzniknutie potreby v oblasti pri pozorovaní a kontrole; 

 vzniknutie potreby v určitej v oblasti v súvislosti s neočakávanými problémami 

a zmenami. 
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Tieto oblasti potreby vzdelávania by mali byť vzájomne prepojené a analyzované 

(Koubek, 2007).: 

 u organizácie ako celku – podnikové potreby - týkajú napr. údajov o štruktúre 

organizácie, výrobnom programe, trhu, zdrojoch; údaje o počte, štruktúre a pohybe 

pracovníkov, o využívaní kvalifikácie a pod.; 

 u konkrétnych pracovných miest, oddelení, tímov, funkcií, činností – skupinové 

potreby – to sú napr. popisy pracovných miest, špecifikácia, požiadavky, štýly 

vedenia, kultúra pracovných vzťahov atď.; 

 u jednotlivých pracovníkov – to zn. individuálne potreby – informácie získané 

z personálnej evidencie, ako napr. hodnotenie pracovníka, záznamy o vzdelaní, 

kvalifikácií, absolvovaní vzdelávacích programov, z výsledkov testov a rozhovorov 

a pod.. 

 

Individuálne vzdelávacie a rozvojové potreby je možné identifikovať z troch rôznych 

uhlov pohľadu (Hroník, 2007):  

 subjektu vzdelania – pracovníka, to zn. jeho individuálne potreby a priania; 

 požiadaviek vyplývajúcich z pracovnej funkcie – to zn. pri vzniku medzery medzi 

nárokmi práce a reálnymi spôsobilosťami pracovníka; 

 budúcnosti – to zn. očakávania spoločnosti, plánovanie profesionálneho a kariérneho 

rastu. 

 

Metódy analýzy a identifikácie potrieb vzdelávania a rozvoja 

 

Analýzy a identifikácie potrieb vzdelávania môžeme skúmať na základe potrebných 

údajov prostredníctvom rôznych metód. Obvykle sa používa kombinácia rôznych metód, 

ktorými sú napríklad: 

 analýzy štatistických, registrovaných a iných priebežne zisťovaných údajov 

o organizácií, pracovných miestach a jednotlivých pracovníkoch – napr. zhodnotenie 

praxe, vzdelania, certifikátov zamestnancov (Koubek, 2007); 
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 sociologický výskum, to zn. dotazník, rozhovor, pozorovanie alebo iná forma 

prieskumu názorov, požiadaviek a postojov pracovníkov v konkrétnej organizácií 

týkajúcich sa vzdelávania (Bartoňková, 2010);  

 konkrétne metódy zisťovania zamerané na aktuálne schopnosti pracovníkov, ako napr. 

assessment centrum, manažérsky audit či skúška (Hroník, 2007); 

 aplikácia kompetenčného prístupu k vzdelávaniu a rozvoju ľudských zdrojov 

v organizácií, to zn. práca s dokumentmi a literatúrou, na základe ktorej sa zostaví tzv. 

kompetenčný model z obecných požiadaviek na pracovné miesto – analýza 

pracovných miest (Bartoňková, 2010); 

 analýza informácií získaných od pracovníkov na vedúcich pozíciách, ktoré naznačujú 

potrebu kvalifikácie a vzdelávania ich podriadených, poprípade priama analýza 

požiadaviek vedúcich na ich podriadených (Koubek, 2007); 

 hodnotenie a skúmanie pracovného výkonu u jednotlivcov (pracovníkov), ktoré 

znamená detailné zisťovania obsahu práce daného pracovníka a úroveň splnenia 

noriem z rôznych hľadísk (Armstrong, 2007);  

 analýza podnikových a personálnych plánov, zostavených na základe podnikových 

stratégií, ktoré znamenajú prevedenie všeobecných ukazovateľov do konkrétnych 

plánov (Armstrong, 2007); 

 šetrenie o vzdelávaní, ktorého účelom je poskytnúť úplné informácie pre vytváranie 

stratégie vzdelávania a rozvoja,  môžeme ho vykonávať prostredníctvom rozhovor 

s manažérmi, školiteľmi alebo osobami, ktoré aktuálne vzdelávací kurz ukončili 

(Armstrong, 2007);  

 monitorovanie pracovných porád a diskusií, týkajúcich sa výsledkov, súčasných 

pracovných problémov a perspektívnych pracovných úloh (Koubek, 2007); 

 analýzy pracovných denníkov (záznamov), ktoré sú vedené vedúcimi pracovníkmi či 

špecialistami alebo ďalšími pracovníkmi (Koubek, 2007); 

 hodnotenie budúceho potenciálu zamestnancov (Hroník, 2007). 

 

Pri identifikácií a analýze potrieb vzdelávania a rozvoja pracovníkov je potrebné brať do 

úvahy aj nemožnosť alebo ťažkosti pri získaní určitých skupín pracovníkov z externých 

zdrojov, to znamená musíme poznať aj profesno-kvalifikačnú štruktúru pracovných zdrojov 

a ich vývojovú tendenciu v oblasti, z ktorej daná organizácia čerpá pracovné zdroje – napr. 

preferencie vyskytujúce sa u mládeže v súvislosti s voľbou prípravy na budúce povolanie 
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a doposiaľ získané skúsenosti s ťažkosťami v oblasti náboru nových pracovníkov. V takýchto 

prípadoch by sa mala organizácia snažiť vzbudiť záujem a motivovať jednotlivcov pre výber 

odboru (Koubek, 2007). 

2.8.2. Plánovanie vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

Výstupom plánovania vzdelávacieho procesu zamestnancov je plán vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov v podniku. Iniciatívu na tejto plánovacej činnosti by mala vyvíjať podniková 

rada, ktorá je zložená zo zástupcov vedenia a pracovníkov spoločne s personálnym útvarom, 

vyšším vedením a prípadne zvláštnou komisiou pre rozvoj kvalifikácie a vzdelávania. Na ich 

rokovaniach sa najprv formulujú prvé úlohy a priority vzdelávania a z nich vyplývajúce 

návrhy programov a rozpočtov (Koubek, 2007). 

 

Pre zostavenie dobrého plánu vzdelávania je typické zodpovedať otázky ako napr.  

(Dvořáková, 2012): 

 Aký má byť rozsah jednotlivých rozvojových programov a  aký cieľ majú plniť?  

 Komu bude rozvojový program určený? 

 Aké metódy vzdelávania a rozvoja v ňom budú použité? 

 Bude sa program odohrávať na pracovisku pri výkone práce alebo mimo neho?  

 Aké pomôcky budú pre realizáciu programu nutné? 

 Kto bude zastupovať funkciu vzdelávateľa?  

 Do kedy sa má efekt z výstupov vzdelávania prejaviť na pracovnom výkone či 

chovaní zamestnancov a akým spôsobom ho vyhodnotíme? 

 Koľko finančných prostriedkov bude potrebných? 

 

Hľadanie odpovedí na tieto otázky prestavuje plánovanie vzdelávania. 

 

Cieľ vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

 

Pri stanovení cieľa organizáciu smeruje medzera, ktorá je medzi súčasným stavom 

vedomostí a ich budúcou plánovanou úrovňou. Na základe nej je potrebné definovať cieľ, 

ktorého dosiahnutie odstráni túto medzeru alebo sa zameria na rozvoj žiaducim smerom. Pri  

formulácií musíme mať jasne previazané pracovné a rozvojové ciele, individuálne pracovné 
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ciele musia byť rozpracovaním skupinových cieľov. Vďaka identifikácií medzery je zrejmé, 

či je potrebné rozvíjať a odstraňovať nedostatky zamestnancov v oblasti znalostí, zručností 

alebo praktických aplikácií. (Hroník, 2007). 

 

Cieľ predstavuje výsledok celého učenia a podnik ho môže definovať ako normu alebo 

zmenu pracovného chovania, ktorá musí byť na konci vzdelávania úspešne dosiahnutá. V cieli 

je potrebné definovať, čo by mala byť vzdelávaná osoba byť schopná robiť po absolvovaní 

vzdelávacieho procesu – teda konečné chovanie pracovníka. (Armstrong, 2007). 

 

Cieľ plánu vzdelávania a rozvoja by mal spĺňať nasledujúce vlastnosti: komplexnosť, 

konzistentnosť, primeranosť a kontrolovateľnosť. Musí obsahovať adresáta zmeny 

(pracovník, oddelenie, pracovná skupina, firma ako celok), požiadavky na zmenu chovania 

pracovníkov, akým spôsobom má byť zmena dosiahnutá, kedy a kde sa dosahovanie cieľa 

vzdelávacej aktivity bude odohrávať. Označuje kritéria pre hodnotenie štandardu, ktorý má 

byť dosiahnutý a prípadné negatívne vymedzenie cieľa, ktoré znázorňuje existenciu vecí 

a javov, ktoré sa zamestnanci z tejto vzdelávacej aktivity nedozvedia a nenaučia. (Bartoňková, 

2010). 

 

Obsah vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

 

Obsah vzdelávacieho programu je zostavovaný na základe analýzy vzdelávacích potrieb. 

Je vyhodnotením toho, čo treba urobiť pre dosiahnutie cieľa. Predstavuje celkové zameranie 

programu vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku. (Armstrong, 2007). 

 

Dĺžka vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

 

Dĺžka plánu vzdelávania závisí v prvom rade od obsahu. Pokiaľ sa jedná o vzdelávanie, 

v ktorom je nutné venovať viac času a pozornosti náležitému zapojeniu školiteľov, ktorí 

musia zaistiť, aby zamestnanci plne pochopili a osvojili si nové myšlienky a postupy, program 

vzdelávania trvá dlhšie. V niektorých prípadoch sa však pracovníci dokážu učiť sami 

objavovaním, v tom prípade je oficiálna časť systematického vzdelávania kratšia, ale je to 

potrebné dobre zvážiť. Rovnako je možné dobu skrátiť pomocou metód ako napr. e-learning 

prostredníctvom počítačov.  (Armstrong, 2007). 
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Zamestnanci zúčastňujúci sa vzdelávania a rozvoja v podniku 

 

Plán vzdelávania musí definovať, ktorých pracovníkov alebo pracovných skupín sa 

vzdelávacie a rozvojové aktivity budú týkať. Plán vzdelávania môže byť teda zameraný na 

skupinu pracovníkov (tím, oddelenie) alebo je zostavovaný pre konkrétneho jednotlivca ako 

plán osobného rozvoja pracovníka. Ten sa zameriava na kroky, ktoré jednotlivci navrhujú 

v prospech svojho vzdelávania a rozvoja za podpory vedenia. Kladú dôraz na pracovné miesto 

a rozvoj kariéry konkrétneho zamestnanca. Jednotlivé návrhy na rozvoj a vzdelávanie 

jednotlivcov v pláne osobného rozvoja jednotlivcov sa najčastejšie stanovú na základe 

výsledkov z assessment centier (development centier) či individuálnych pohovorov. 

(Kocianová, 2010). 

 

Plán osobného rozvoja pracovníka musí jasne a konkrétne určiť rozvojové ciele. Musí 

v ňom byť definované, aké znalosti, schopnosti, zručnosti a postoje je potrebné si osvojiť 

a poznať možnosti a nástroje k ich získaniu. Zamestnanec musí byť motivovaný k tomu, aby 

veril, že tieto ciele dosiahne a povedú ho k žiaducim výsledkom a zvýšia jeho pracovné aj 

životné uspokojenie (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005).  

 

Tímové vzdelávanie (team building) je možné definovať ako štruktúrované pokúšanie sa 

o zlepšenie efektivity skupiny ľudí, ktorí spolupracujú a o zlepšenie vzťahov v skupine. Za 

zlepšenie efektivity je možné považovať napr. rýchlosť alebo kvalitu rozhodovania či akcií 

skupiny. Vzdelávanie smerujúce k posilňovaniu vzťahov  v skupine spolupracovníkov by 

malo zvýšiť povedomie o sociálnych procesoch odohrávajúcich sa v tíme, sformovať 

interaktívne a interpersonálne schopnosti a zvýšiť celkovú efektivitu tímu v organizácií. Tento 

program vzdelávania musí odpovedať povinnostiam a zodpovednostiam účastníkov 

(Armstrong, 2007).  

 

Zodpovednosť za vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v podniku 

 

Priamu zodpovednosť za vzdelávanie nesú väčšinou sami vzdelávaní pracovníci 

a manažéri oddelení, na ktorých zamestnanci pracujú, vedúci tímov alebo mentori (pracovníci 

špeciálne poverení viesť a starať sa o konkrétne vzdelávané osoby). Úlohou špecializovaného 

útvaru vzdelávanie je obvykle poskytovať rady a odporúčanie a viesť manažérov jednotlivých 

oddelení (tímov, skupín) pri plnení ich vzdelávacích povinností. V mnohých organizáciách, 
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najmä vo Veľkej Británii, sú takéto útvary priamo zapájané do vzdelávania čoraz menej alebo 

vôbec. Stále viac organizácií sa spolieha na externých vzdelávateľov alebo vzdelávacie 

inštitúcie, ktorí tým pádom na seba taktiež preberajú zodpovednosť za vzdelávanie. Tieto 

organizácie musia byť starostlivo vybrané. (Armstrong, 2007). 

Pokiaľ aj nie sú vnútroorganizačné špecializované útvary vzdelávania priamo zapájané do 

úlohy vzdelávateľov, stále majú na starosti činnosti ako vytváranie stratégií vzdelávania, 

analýzu a identifikáciu potrieb vzdelávania a rozvoja, formulovanie návrhov, plánov, 

rozpočtov, zisťovanie možností vzdelávania mimo podniku a ich zaisťovanie, poskytovanie 

konzultácií, pomoci, sledovanie a vyhodnocovanie efektívnosti tohto procesu. (Armstrong, 

2007). 

 

Miesto a metódy vzdelávania a rozvoja pracovníkov v podniku 

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov môže prebiehať priamo na pracovisku alebo mimo 

neho. Od miesta uskutočnenia vzdelávania a rozvoja sa následne odvíjajú metódy vzdelávania 

a rozvoja zamestnancov. Metóda predstavuje postup k cieľu vzdelávania, s optimálne 

zvládnutým obsahom vzdelávania. Realizuje sa v rámci vzdelávacej formy za určitých 

výukových podmienok.  Neexistuje jediná správna alebo univerzálna voľba, niektoré sa 

používajú pri sprostredkovaní informácií a znalostí, iné pre zvládnutie rôznych úloh, iné pri 

rozvoji schopností a iné pri ovplyvňovaní postojov (Bartoňková, 2010).  

 

Metódy ,,on the job“ 

 

Metódy ,,on the job“ sú používané k vzdelávaniu a rozvoju pracovníkov priamo na 

pracovisku pri výkone práce, to zn. na konkrétnom pracovnom mieste, pri vykonávaním 

bežných pracovných úloh (Koubek, 2007). 

 

Za najbežnejšie sa považujú: 

 asistovanie – je to tradičná metóda, pri ktorej je vzdelávaný pracovník pridelený ku 

skúsenejšiemu (spravidla keď sa zaúča na novú náročnejšiu pracovnú pozíciu). Učí sa 

od vyššie postaveného pracovníka tým, že mu asistuje pri rôznych činnostiach a má 

možnosť pozorovať jeho spôsob práce priamo v praxi. Skúsenejší pracovník necháva 
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skúšať svojho zverenca rôzne činnosti, dohliada na neho a  následne hodnotí. Metóda 

sa používa pre manuálne zamestnania, ale rovnako pre riadiacich pracovníkov 

a špecialistov. Nevýhodou je, že skúsenosti pracovníkovi plynú len z jedného zdroja. 

(Torrington, Hall, Taylor, 2008); 

 briefing – je to skôr neformálna, krátka porada všetkých členov určitého týmu pre 

zahájením konkrétnej činnosti (akcie). Pre vzdelávania a rozvoj zamestnancov nie sú 

dôležité len formálne znalosti, ale aj neformálne pre rozšírenie si znalostí a informácií. 

Výhodou je, že takéto schôdzky uvoľňujú atmosféru pred zahájením činnosti, 

pozdvihujú tímového ducha a odbúravajú stres (Torrington, Hall, Taylor, 2008); 

 pracovné porady – sú základným nástrojom riadenia na všetkých stupňoch. 

Predstavujú stretnutie pracovníkov za účelom komunikácie, koordinácie a spolupráce 

pri riešení určitého projektu (úlohy). Má viac oficiálny charakter ako briefing.  

Pracovníci sa tu stretávajú s problémami nielen svojho oddelenia, ale aj celej 

organizácie. Vymieňajú si tu skúsenosti a prezentujú názory. Jedinou nevýhodou môže 

byť umiestnenie pracovnej porady v pracovnej dobe, čo skracuje čas pracovníkov 

k plneniu pracovných úloh. Usporadúvanie počas pracovných prestávok môže narážať 

na neochotu pracovníkov zúčastňovať sa ich. Z týchto dôvodov môžu mať záujem na 

ich maximálnom skrátení (Koubek, 2007); 

 inštruktáž – je metóda, kedy inštruktor popisuje a predvádza pracovníkom žiaduce 

a správne pracovné postupy a úkony. Táto metóda nie je vhodná pre zložité úlohy 

a postupy, hodí sa skôr pre jednoduché a nekomplikované činnosti. Naučené postupy 

a úkony pracovníci opakujú. Umožňuje rýchly zácvik a vytvára pozitívny vzťah 

spolupráce (Torrington, Hall, Taylor, 2008); 

 coaching – pri využívaní tejto metódy vzdelávania má vzdelávaný prideleného kouča, 

ktorý vedie jeho vzdelávanie a rozvoj. Predstavuje dlhodobejšiu podporu a dohľad, 

ktorú poskytuje kouč. Intenzita takéhoto vzdelávania sa mení flexibilne podľa 

aktuálnych potrieb a podľa progresu vzdelávacích výsledkov vzdelávaného. 

Nevýhodou môže byť určitý nesystematický proces, pod tlakom pracovných úloh 

v hlučnom a rušivom prostredí (Dessler, 2013); 

 mentoring – je pomerne neformálny spôsob vzdelávania. Vzdelávaný pracovník si volí 

svojho vedúceho vzdelávania (mentora) a volí si tiež intenzitu a formu vzdelávania. 

Zvyčajne je to priamy nadriadený manažér. Mentor je pomocníkom, poradcov, je 

motivujúci a zároveň hodnotí výsledky pracovníka. Poskytuje širokú škálu výhod, 
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pretože do voľby mentora je zapájaná vlastná iniciatíva, uvedomelá voľba vzoru 

a neformálny vzťah. Existuje však aj nebezpečenstvo voľby nesprávneho mentora, 

napr. ak si pracovník cielene vyberá určitého mentora len preto, lebo si myslí, že mu 

pomôže v kariérnom raste (Dessler, 2013); 

 counselling – patrí k najnovším metódam. Jedná sa o vzájomné konzultovanie, ktoré 

prekonáva jednosmernosť vzťahu nadriadeného a podriadené. Nadriadený 

(vzdelávateľ) poskytuje študujúcemu konzultácie podľa jeho aktuálnych potrieb 

a priebehu vzdelávania. Výhodou je, že vzdelávaný pracovník do procesu vnáša 

aktivitu vyjadrovaním vlastných názorov a návrhy k riešeniu problémov a vzniká tu 

spätná väzba. Nevýhodou je však väčšia časová náročnosť metódy (Dessler, 2013); 

 poverenie úlohou – Vzdelávaný pracovník je poverený realizáciou určitej úlohy 

a obvykle je mu pridelený skúsený pracovník, ktorý ho koriguje a  dohliada na jeho 

činnosť. Výhodou tejto metódy je, že pracovník má možnosť precvičiť si svoje 

schopnosti priamo v praxi a to, že pridelený pracovník mu popritom radí. Nevýhodou 

je, že v prípade, že sa mu poverenú úlohu nepodarí pod vedením nadriadeného 

pracovníka splniť, môže dôjsť k narušeniu sebadôvery (Koubek, 2007); 

 rotácia práce – je to taktiež vhodná metóda vzdelávania na pracovisku, poverený 

pracovník splní postupne rôzne úlohy na rôznych pracoviskách. Takýmto spôsobom 

má možnosť spoznať fungovanie celej organizácie alebo organizačného útvaru. 

Začleňuje sa tak do sociálnej siete na pracovisku, predchádza tým únave a frustrácií zo 

stereotypnej každodennej práce. Problém s touto metódou môže nastať v prípade, kedy 

pracovník nemusí uspieť na každom pracovisku, čo môže narušiť jeho sebadôveru 

(Torrington, Hall, Taylor, 2008). 

 

Metódy ,,off the job“ 

 

Tieto metódy predstavujú vzdelávanie zamestnancov mimo pracoviska. Často sa 

organizujú podobne ako školské vzdelávanie, v zvláštnych výukových zariadeniach, na 

vývojových pracoviskách a pod. Väčšinou sú používané k hromadnému vzdelávaniu 

pracovníkov (Koubek, 2007). 
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Medzi najznámejšie patria: 

 prednáška – poprípade prednáška s diskusiou alebo seminár, je zameraná prevažne na 

sprostredkovanie teoretických znalostí a faktických informácií. Výhodou je relatívne 

rýchly presun informácií a nenáročnosť na podmienky, to zn. miesto konania, 

vybavenie a pod. Nevýhodou je jednostranný tok informácií a pasívnosť prijímajúcich 

účastníkov v prípade, že sa nejedná o prednášku s diskusiou (Dvořáková et al., 2007); 

 demonštrovanie – predstavuje praktické názorné vyučovanie, a  to napr. 

sprostredkovávanie znalostí a zručností vo výukových dielňach, vývojových 

pracoviskách alebo v inom vhodnom priestore pre názorné predvádzanie pracovných 

postupov. Nutná je prítomnosť potrebných pracovných zariadení. Výhodou tejto 

metódy je praktickosť školenia a možnosť vyskúšať si svoje zručnosti v bezpečnom 

prostredí bez rizika spôsobenia závažnejších škôd. Nevýhodou môže byť odlišnosť 

podmienok od skutočnej prevádzky daného pracoviska (Dvořáková et al., 2007); 

 prípadová štúdia – prestavuje obľúbenú metódu vzdelávania, ktorá sa používa najmä 

pri vzdelávaní manažérov a tvorivých pracovníkov. Je to naznačenie skutočnej alebo 

vymyslenej situácie, týkajúcej sa určitého organizačného problému alebo komplexu 

problémov, ktoré jednotliví účastníci vzdelávania naštudujú, potom sa snažia 

diagnostikovať situáciu a navrhnúť riešenia. Výhodou je, že táto metóda pomáha 

rozvíjať analytické myslenie, nevýhodou sú mimoriadne požiadavky kladené na osobu 

vzdelávateľa v rámci prípravy (Koubek, 2007); 

 workshop – táto metóda je tiež niekedy nazývaná ako skupinové cvičenie 

a predstavuje variantu prípadových štúdií. Rôzne praktické problémy sa na workshope 

riešia tímovo a z komplexného hľadiska. Výhodou je, že poskytuje príležitosť deliť sa 

o nápady pri riešení každodenných reálnych problémov a je vhodným nástrojom 

podpory tímového ducha. Rovnako ako u prípadových štúdií sa môžu pri tejto metóde 

objaviť problémy v prípade, že školiteľ nemá dostatočné znalosti a skúsenosti nutné 

k diagnostikovaniu problému (Torrington, Hall, Taylor, 2008). 

 brainstorming – je rovnako varianta prípadových štúdií a jej podstatou je, že skupina 

účastníkov vzdelávania je vyzvaná ústnemu alebo písomnému návrhu riešenia 

zadaného problému. Po predložení všetkých návrhov sa koná diskusia a hľadá sa 

optimálne riešenie. Je to veľmi účinná metóda, ktorá prináša nové nápady 

a alternatívne prístupy, podporuje kreatívne myslenie účastníkov. Nevýhody sú 

rovnaké ako pri prípadových štúdiách (Koubek, 2007); 
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 hranie rolí – túto metódu môžeme inak nazvať aj manažérske hry. Je vyložene 

orientovaná na praktický rozvoj účastníkov vzdelávania. Vyžaduje od nich značnú 

aktivitu, samostatnosť a dávku hravosti.  Účastníci na seba preberajú určitú rolu, 

v ktorej poznávajú povahu medziľudských vzťahov a vyjednávaní a riešia konkrétnu 

situáciu. Je potrebné zachovať žiaducu mieru autenticity danej role. Zmyslom je 

osvojenie si určitých sociálnych rolí a vlastností, používa sa skôr u vedúcich 

pracovníkov. Výhodou je to, že učí účastníkov samostatne myslieť, reagovať 

a ovládať svoje emócie. Vyžaduje však starostlivú organizačnú prípravu (Koubek, 

2007); 

 simulácia – táto metóda vytvára modelové situácie, ktoré sa blížia realite. Sú však 

zjednodušené a nastavené tak, aby ich zvládla učiaca sa osoba. Účastníci sa riadia 

určitým scenárom vyžadujúcim v danom časovom období  vykonať niekoľko na seba 

nadväzujúcich rozhodnutí. Využíva sa v prípadoch, kedy je výcvik v reálnych 

podmienkach príliš nákladný, nebezpečný alebo existuje veľké riziko spôsobenia 

škody. Nevýhodou je, že táto metóda je veľmi náročná na prípravu a navyše existuje 

pravdepodobnosť, že modelová situácia bude príliš odlišná od reality (Dvořáková et 

al., 2007); 

 assessment centre – alebo tiež development centre, je metódou široko používanou aj 

pri iných personálnych činnostiach, napr. výber zamestnancov a hodnotenie, pretože 

na základe nej je možné odhaliť silné a slabé stránky účastníkov a ich rozvojový 

potenciál. Trvá približne jeden až dva dni. Účastníci sú konfrontovaní s reálnymi 

simuláciami alebo prípadovými štúdiami ohľadom typických pracovných úloh, ktoré 

sú pred nich predkladané v rôznych časových intervaloch. Striedaním dynamiky 

výskytu náhodných javov sa mení miera stresu, s ktorou sa musia účastníci 

vysporiadať. Sleduje sa pritom ich chovanie a výkon.  Po skončení jednotlivých fáz 

konzultujú svoje výsledky na hodnotiacich rozhovoroch s viacerými hodnotiteľmi, 

ktorí ich sledovali. Je to jedna z najefektnejších metód, je však veľmi finančne 

nákladná (Kocianová, 2010);  

 outdoor training/learning – je to metóda, ktorá formou športovej aktivity v otvorenom 

priestranstve učí spoznávať povahu manažérskej práce. Jej cieľom je rozšírenie 

manažérskych spôsobilostí v komunikácií, vedení ľudí, koordinácií viacerých činností. 

Zdokonaľuje sa pri nej sociálne jednanie a prehlbuje zmyslové vnímanie problému. Po 

skončení nasleduje diskusia medzi jednotlivými účastníkmi o tom, aké boli potrebné 
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pri splnení danej úlohy znalosti a schopnosti a čo by si mal daný účastník zlepšiť. Je to 

taktiež veľmi efektívna metóda, vyznačuje sa však rizikom rezistencie školených 

a nepochopením jej podstaty (Dvořáková et al., 2007); 

 E - learning – predstavuje vzdelávanie pomocou počítačov. Využíva kedykoľvek 

prístupné vzdelávacie prostredie, tzv. virtuálnu školiaci miestnosť. Vhodná je pre 

rýchle osvojenie špecifických znalostí. Technológiami podporované samoštúdium ma 

viaceré výhody, a to napr. podmaňovanie si vzdialenosti (umožňuje tak ľuďom ťažiť 

zo znalostí pochádzajúcich z rôznych regiónov), znižuje náklady, šetrí čas, 

sprístupňuje študijný materiál, sprostredkováva diskusie a zvyšuje aktivitu účastníkov 

vzdelávacích kurzov. Nevýhodou je, že takýto vzdelávacích program môže byť drahý, 

hlavne pokiaľ je šitý na mieru danej organizácií (Dvořáková et al., 2007).  

2.8.3. Realizácia vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

Po naplánovaní vzdelávacej aktivity prichádza na rad realizačná fáza. Hlavným pravidlom 

realizačného procesu je neustále monitorovanie všetkých programov, aby sa zabezpečil 

priebeh podľa plánu a schváleného rozpočtu. Na základe tohto monitorovania sa prechádza do 

hodnotiacej fáze vzdelávacieho procesu, aby sa preverilo, do akej miery vzdelávanie prinieslo 

požadované výsledky (Armstrong, 2007). 

 

Pred samotným spustením vzdelávania sa musí zaistiť organizačná stránka. Podnik musí 

v prvom rade vhodne vybrať dodávateľa vzdelávacieho programu, pokiaľ sa rozhodol pre 

externé zabezpečenie. Školiteľ môže pochádzať z vnútra organizácie, pokiaľ sa rozhodne pre 

interné zabezpečenie vzdelávania. S vybranými školiteľmi sa musia dohodnúť podmienky, 

zhotoviť a podpísať zmluvy. Je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky pre priebeh 

vzdelávacieho programu, to zn. miestnosť, zariadenie a študijné materiály.  V prípade potreby 

je organizácia povinná zabezpečiť účastníkom vzdelávania ubytovanie či dopravu. 

Účastníkov je potrebné včas informovať o dátume, mieste a časovej náročnosti daného 

školenia. Organizácia by mala taktiež pripraviť hodnotiace dotazníky a vytvoriť evidenciu 

dochádzky na školenie. Táto fáza sa nazýva prípravná fáza realizácie (Dvořáková et al., 

2007). 

 

Fáza samotnej realizácie vzdelávacej aktivity sa začína v okamihu príjazdu lektora na 

miesto konania výuky. Pred začatím vzdelávacej aktivity je vhodné predstaviť účastníkom jej 

ciele a program, ktorý ich čaká. Lektor by sa mal na začiatku predstaviť a dohodnúť 
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s účastníkmi formálne záležitosti. Výklad by mal postupovať podľa pripraveného 

harmonogramu, ale s ohľadom na dianie a atmosféru školenia môže upraviť tempo 

vzdelávacej akcie. Jeho zodpovednosťou je plnenie stanoveného obsahu kurzu, vytváranie 

aktívneho prostredia a efektívna práca počas kurzu. Lektor musí byť taktiež pripravený riešiť 

možné nečakané situácie, ktoré neodpovedajú predpokladaným reakciám účastníkov a tie 

zohľadniť v ďalšej vzdelávacej aktivite. Príkladom takejto situácie môže byť napr. pasivita 

účastníkov, prítomnosť rušiaceho elementu a pod. (Hroník, 2007). 

 

Posledná fáza realizácie je transfer. Zahŕňa všetky aktivity, ktoré budú nasledovať po 

ukončení vzdelávacej aktivity. Predstavuje spracovanie rôznych poznatkov nadobudnutých 

počas kurzu, ktoré je vhodné zachytiť a spracovať do záverečnej správy. Súčasťou tejto fázy 

môže byť aj spracovanie fotodokumentácie či videozáznamu školenia. Dôležitou časťou 

transferu je overenie nadobudnutých poznatkov. Je to potrebné urobiť v čo najbližšom 

možnom termíne po skončení kurzu. Transfer znalostí a informácií nadobudnutých počas 

školenia môže účastník kurzu podporiť niekoľkými spôsobmi, a to napr. zhotovením domácej 

úlohy, prednášky pre svojich kolegov o možných aplikácia alebo zrealizovaním krátkeho 

workshopu, či vytvorením projektu o zhodnotení prínosu kurzu (Bartoňková, 2010). 

  

2.8.4. Vyhodnocovanie vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku 

Vyhodnocovanie vzdelávanie je považované za veľmi dôležitú časť cyklu vzdelávacieho 

procesu, no však jeho základným problém je stanovenie kritérií hodnotenia vzdelávacieho 

procesu. Vzdelávanie je ťažko kvantifikovateľné a úroveň zmeny po absolvovaní 

vzdelávacích aktivít je možné zistiť jedine nepriamo, mnohokrát špekulatívnymi spôsobmi. 

Kritéria pre vyhodnocovanie sú napriek tomu rozmanité (Koubek, 2007). 

 

Prvom možnou metódou je porovnanie výsledkov vstupných testov účastníkov s testami 

uskutočnenými po absolvovaní vzdelávacieho programu. Táto metóda má však niekoľko 

úskalí. Je ťažké zostaviť test, ktorý by objektívne zmeral súčasnú úroveň znalostí. Výsledky 

testov môžu byť ovplyvnené momentálnym rozpoložením testovaného a okolnosťami, za 

ktorých test prebieha (Koubek, 2007).   

 

Ďalšou možnosťou je monitorovanie vzdelávacieho procesu a programu, to zn. hodnotenie 

vhodnosti a účinnosti jednotlivých zvolených metód a postupov, poprípade hodnotenie práce 
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vzdelávateľov. Hodnotenie odborníkmi – pozorovateľmi býva spravidla subjektívne, pretože 

majú sklon hodnotiť pozitívne použité metódy vzdelávania a postupy, ktoré preferujú. 

Rovnako subjektívne môže byť hodnotenie účastníkmi vzdelávania, nezáleží na tom, či je 

anonymné alebo nie (Koubek, 2007).   

 

Vzdelávanie môžeme vyhodnocovať aj na základe kvantifikovania praktického prínosu 

pomocou ekonomických ukazovateľov, napr. zvýšenie produktivity práce, predaja, kvality 

výrobkov či služieb, pokles nákladov či lepšie hospodárenie s materiálom. Problematické je 

vyhodnocovanie praktického prínosu vzdelávania u vedúcich pracovníkov. Je ťažké určiť, ako 

by bolo vhodné merať zmeny chovania, zmeny schopnosti viesť pracovníkov, organizovať 

prácu či riešiť problémy a rozhodovať. Vo všetkých týchto prípadoch môžu viesť pokusy 

o porovnávanie nákladov a prínosu ku skresleným výsledkom. U pracovníkov, ktorí plnia 

relatívne jednoduché úlohy, sa môže prejaviť efekt vzdelávania omnoho výraznejšie. Treba 

taktiež myslieť na to, že výsledok vzdelávania do značnej miery záleží na tom, aká veľká je 

motivácia pracovníkov vzdelávať sa (Koubek, 2007). 

 

Hodnotenie vzdelávania teda môže prebiehať na štyroch úrovniach (Armstrong, 2007): 

 hodnotenie reakcií – v tomto zmysle sa meria spokojnosť účastníkov školenia 

najčastejšie prostredníctvom formulára, ktorý slúži pre pripomienky a návrhy 

účastníkov. Tie sa na konci vyhodnocujú a pokiaľ je to vhodné, tak o reakciách 

účastníkov organizácia informuje; 

 hodnotenie poznatkov – na tejto úrovni sa získavajú poznatky o tom, do akej miery 

boli splnení ciele učenia. Je potrebné zistiť, aké znalosti a zručnosti si účastníci 

zlepšili či osvojili (testy pred a po vzdelávacej aktivite); 

 hodnotenie chovania – úroveň slúži na zhodnotenie, do akej sa po návrate zo 

vzdelávacieho procesu účastníkove správanie na pracovisku zmenilo, to zn. do akej 

miery uplatňujú získané znalosti, zručnosti, schopnosti a postoje pri výkone práce; 

 hodnotenie výsledkov  - je to posledná úroveň, ktorá poskytuje základ pre posúdenie 

prospešnosti vzdelávania z hľadiska jeho nákladov (napr. prírastok predaja, zvýšenie 

produktivity práce, zníženie úrazov atď.). 
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3. Charakteristika vybranej organizácie 

Pre účely diplomovej práce bola vybraná spoločnosť Slovak Telekom, a.s., pôsobiaca 

v Slovenskej republike, ktorá je materskou spoločnosťou skupiny Slovak Telekom, 

skladajúcej sa z viacerých dcérskych spoločností. V tejto kapitole bude charakterizovaná 

skupina Slovak Telekom, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ako celok a na konci bude 

charakterizované Rezidenčné call centrum Slovak Telekom, a.s., v Žiline, na ktorom bude 

vykonávaná podrobnejšia analýza vzdelávania a rozvoja zamestnancov v ďalšej kapitole 

diplomovej práce. Táto kapitola bola spracovaná na základe dostupných internetových 

zdrojov a pološtruktúrovaného rozhovoru s pani Ing. Ivanou Severínovou v spolupráci 

s trénermi z Oddelenia tréningov v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 

v Žiline. Otázky pološtruktúrovaného rozhovoru sú uvedené v Prílohe č. 4 Otázky 

k pološtruktúrovanému rozhovoru. 

 

3.1. Základné údaje o spoločnosti  

Skupina Slovak Telekom 

 

Skupinu Slovak Telekom tvoria materské spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a jej dcérske 

spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., PosAm, spol. s.r.o., 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Táto skupina predstavuje poskytovateľa komplexných 

telekomunikačných služieb. Svojim zákazníkom ponúka služby pevnej siete, pripojenia 

k internetu, služby digitálnej a káblovej televízie, dátové služby, predaj koncových zariadení 

a služby call centra, mobilnej komunikácie, internetový obsah a bezpečnostné služby. Slovak 

Telekom ako spoločník v dcérskych spoločnostiach realizuje svoje práva účasťou na valných 

zhromaždeniach a ustanovuje svojich zástupcov do orgánov spoločností, ktoré mu 

predkladajú správy. Spoločnosť realizuje zodpovedný a transparentný model riadenia 

a pravidelne poskytuje aktuálne a relevantné správy o činnosti na svojej internetovej stránke. 

Slovak Telekom je spoločnosť holdingového typu a jej zásady riadenia sa vzťahujú na všetky 

časti holdingu, to zn. na materskú spoločnosť Slovak Telekom a všetky jej dcérske 

spoločnosti. 
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Slovak Telekom, a.s. 

 

Slovak Telekom, a.s., je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnou 

tradíciou. Svoje produkty a služby ponúka pod značkou Telekom a to jednotlivcom, 

domácnostiam, ale aj firemným zákazníkom prostredníctvom pevnej aj mobilnej 

telekomunikačnej site. V oblasti pevných sietí je najväčším poskytovateľom širokopásmového 

internetu v krajine prostredníctvom optických a metalických sietí. Ponúka taktiež digitálnu 

televíziu formou najmodernejších technológií, v rámci mobilnej komunikácie poskytuje 

prístup na internet prostredníctvom viacerých technológií vysokorýchlostného prenosu dát. Jej 

zákazníci majú k dispozícii roamingové služby v sieťach mobilných operátorov v destináciách 

celého sveta. Spoločnosť je považovaná za lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných 

služieb v najnáročnejšom segmente biznis zákazníkov, a to z hľadiska rozsahu služieb, ako aj 

ich kvality. 

 

Obr. 3.1 Logo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 

Zdroj: https://www.telekom.sk/ 

 

Slovak Telekom, a.s., vlastní certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001: 

2008, certifikát systému manažérstva životného prostredia podľa EN ISO 14001: 2004 a 

certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO / IEC 27001: 2005. Podľa 

renomovanej štúdie spoločnosti Hewitt Associates sa spoločnosť radí k najlepším 

zamestnávateľom na Slovensku. Slovak Telekom, a.s., je rešpektovaným a dlhoročným 

lídrom v oblasti firemnej zodpovednosti a filantropie. 

 

Spoločnosť je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. 

Majoritným akcionárom Slovak Telekomu, a.s., je spoločnosť CMobil B.V. s podielom 51 % 

akcií. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 
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vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.. Valné 

zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom 

spoločnosti oprávneným konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach a zastupuje ju 

voči tretím osobám. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Výkonný manažment 

Slovak Telekomu je zodpovedný za každodenný chod spoločnosti v súlade s rozhodnutiami 

predstavenstva. Výkonný manažment tvoria vedúci zamestnanci na prvej úrovni riadenia 

spoločnosti. Sídlo spoločnosti sa nachádza na Bajkalskej ulici 28 v Bratislave.  Základná 

organizačná štruktúra spoločnosti sa nachádza v Prílohe č.1 Základná organizačná štruktúra 

spoločnosti Slovak Telekom.  

 

Obr. 3.2 Firemné princípy spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 

 

Zdroj: Interný materiál spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti: 

 

 Poskytovanie telekomunikačných služieb za úhradu pre potreby fyzických 

a právnických osôb (hlasové, grafické, obrazové, dátové, informačné, multimediálne 

telekomunikačné služby a ich kombinácie); 

 Zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, 

sietí a informačných technológii; 

 Tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov 

odvetvia telekomunikácií; 

 Predaj, distribúcia a vydávanie zoznamov účastníkov jednotlivých telekomunikačných 

služieb na rôznych nosičoch; 

https://www.telekom.sk/
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 Zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti verejnej telekomunikačnej siete na 

medzinárodnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, 

navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, ich fakturácia 

a účtovanie; 

 Zriaďovanie a prevádzka verejných mobilných telekomunikačných sietí; 

 Poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom verejných 

mobilných sietí a siete tretej generácie; 

 Zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete; 

 Zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete; 

 Služby informačnej spoločnosti; 

 Poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej a paketovej siete. 

 

 

3.2. História spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

História spoločnosti Slovak Telekom, a.s., sa začína odohrávať od roku 1990, kedy sa 

uskutočnil prvý krok k jej vzniku. Od tohto roku pôsobí na slovenskom trhu pod viacerými 

obchodnými menami. Vývoj spoločnosti je nasledovný: 

 

 1990 – Správa pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podpísala dohodu 

o spoločnom podniku EuroTel Bratislava spolu s americkou spoločnosťou Atlantic 

West B.V. a získala licenciu na prevádzkovanie rádiotelefónnej siete a verejnej 

dátovej siete; 

 1991 – Spoločnosť EuroTel sprostredkovala ako historicky prvý operátor na 

Slovensku hovor prostredníctvom mobilného telefónu; 

 1996 – EuroTel získal licenciu na prevádzkovanie siete GSM 900 MHz; 

 1997 – Spoločnosť EuroTel uskutočnila prvé roamingové hovory; 

 1998 – Spoločnosť EuroTel uviedla na trh prvé predplatné programy; 

 2000 – EuroTel spustil ako prvá spoločnosť na Slovensku komerčnú prevádzkovú 

službu Mobil Internet, umožňujúcu prístup na internet cez mobilný telefón a Mobil 

Banking. V tomto roku spoločnosť Deutsche Telekom AG odkúpila spoločnosť 

EuroTel a zároveň Slovenské telekomunikácie. Tieto dve spoločnosti dnes poskytujú 

komplexné služby v rámci Slovak Telekom, a.s.; 
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 2001 – spoločnosť EuroTel zaviedla sekundovú tarifikáciu pre všetkých svojich 

zákazníkov, ktorých počet prekročil v tomto roku 500 000; 

 2002 – počet zákazníkov spoločnosti prekročil 1 000 000. Ako prvý operátor na 

Slovensku spustil platformu GPRS a MMS; 

 2003 – EuroTel spustil ako prvý operátor dátový roaming na Slovensku a Slovenské 

telekomunikácie, a.s., začali komerčnú prevádzku vysokorýchlostného pripojenia na 

internet; 

 2004 – EuroTel spustil službu SuperSpeed pre vysokorýchlostný mobilný internet. 

V tomto istom roku Slovenské telekomunikácie, a.s., zmenili obchodné meno na 

Slovak Telecom, a.s., a odkúpili podiel v spoločnosti EuroTel Bratislava od Atlantic 

West B.V. a na konci roka sa stali jej výlučným vlastníkom; 

 2005 – Spoločnosť EuroTel zmenila obchodné meno na T-Mobile Slovensko, a.s., 

a uviedla obchodnú značku T-Mobile. Slovak Telecom, a.s., nadobudol 90-percentný 

obchodný podiel v spoločnosti Zoznam, s.r.o., a 100-percentný podiel v Zoznam 

Mobile, s.r.o.; 

 2006 – T-Mobile ako prvý operátor v Slovenskej republike predstavil 3G technológiu 

pre rýchly mobilný internet. Spoločnosť Slovak Telecom, a.s., zmenila svoje 

obchodné meno na Slovak Telekom, a.s., a uviedla značku T-Com; 

 2007 – Spoločnosť T-Mobile zavádza novú službu elektronická faktúra, Slovak 

Telekom odpojil po 160 rokoch poslednú telegrafnú ústredňu v Slovenskej republike 

a úspešne sprevádzkovala prvé optické riešenie FTTP; 

 2008 – spoločnosť T-Mobile slávnostne uviedla produkt iPhone 3G, čo znamenalo 

začiatok éry využívania smartfónov a mobilného internetu v dnešnej podobe. Optické 

pokrytie od Slovak Telekomu začalo využívať viac ako 100 000 domácností; 

  2009 – Spoločnosť T-Mobile zvýšila rýchlosť mobilného internetu v 3G sieti viac ako 

dvojnásobne. V októbri v tom isto roku ohlásili spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a T-

Mobile Slovensko, a.s., vytvorenie spoločnej firmy od roku 2010; 

 2010 – Schválenie integrácie oboch firiem oznámili predstavenstvá spoločností. 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., sa stala 51-percentným vlastníkom spoločnosti 

PosAm, spol. s r.o.; 

 2011 – zrušenie doterajších značiek T-Com a T-Mobile dokončil proces integrácie 

uvedením novej spoločnej značky pre pevnú a mobilnú sieť - Telekom. Táto značka 
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uviedla ako prvá na Slovenskom trhu najrýchlejší mobilný internet HSPA+. V tom 

istom roku otvorila spoločnosť najmodernejšie dátové centrum – Telekom DataCenter; 

 2012 – Telekom pokrýval 3G sieťou viac ako 70 percent populácie, zároveň začal 

postupne zvyšovať rýchlosť ADSL siete a v spolupráci s PosAm uviedol nové 

významné služby TelekomCloud a Magio TV Go; 

 2013 – Skupina Slovak Telekom sa rozšírila o spoločnosť DIGI SLOVAKIA. 

Spoločnosť ako prvá na Slovensku odštartovala komerčnú prevádzku 4G siete 

a službu MyWallet mobilná peňaženka; 

 2014 – spoločnosť Telekom uviedla ako prvá na Slovenskom trhu vysokorýchlostnú 

4G/LTE sieť, jej počet zákazníkov digitálnej televízie Magio prekročil 200 000 

a otvorila vlastný obchod s aplikáciami pre B2B zákazníkov. 

 

 

3.3. Ľudské zdroje v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Slovak Telekom, a.s. je spoločnosťou patriacou k najväčším zamestnávateľom 

v telekomunikačnom sektore na Slovensku. Spoločnosť svojich zamestnancov považuje za 

najcennejší a najvýznamnejší zdroj úspechu, práve preto oblasti ľudských zdrojov venuje 

veľkú pozornosť a dlhodobo sa umiestňuje na popredných priečkach zamestnávateľov 

v súťažiach Best Employer a Zdravá firma roka.  

 

 V roku 2014 spoločnosť Slovak Telekom zamestnávala 3 081 interných zamestnancov. 

Priemerný vek interných zamestnancov bol 39 rokov. Z týchto zamestnancov tvorili 62 % 

muži a 38 % tvorili ženy. 54 % zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., má 

vysokoškolské vzdelanie, zvyšných 46 % zamestnancov sú absolventi stredoškolského 

vzdelania s maturitou. 

 

Spoločnosť dlhodobo pracuje na zefektívňovaní nastavenia organizácie a procesov 

riadenia ľudských zdrojov, čo prispieva k zlepšeniu poskytovaných služieb zamestnancom. 

V spoločnosti sa snažia dlhodobo udržiavať spravodlivú a konkurencieschopnú mzdovú 

politiku, pretože odmeňovanie zamestnancov odráža situáciu v sektore informačných 

technológii a telekomunikácii na Slovensku. Zamestnanci sú okrem fixnej časti mzdy 

odmeňovaní aj na základe individuálnej výkonnosti prostredníctvom variabilnej časti mzdy 
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a prostredníctvom vyplácania firemných bonusov odvíjajúcich sa od finančných výsledkov 

spoločnosti.  

 

Okrem odmeňovania majú možnosť zamestnanci využívať širokú škálu zamestnaneckých 

výhod, prostredníctvom ktorých sa ich spoločnosť Slovak Telekom, a.s., snaží motivovať 

a poskytovať im čo možno najlepšie pracovné podmienky. Medzi najobľúbenejšie benefity 

patria: 

 

 stravný lístok v hodnote 4 eur hradený v plnej výške zamestnávateľom; 

 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie; 

 mnohé zľavy u partnerov spoločnosti; 

 možná práca z domu; 

 výrazné zľavy na firemné produkty a služby pre zamestnancov a ich rodinných 

príslušníkov; 

 príspevok pri narodení alebo osvojení dieťaťa; 

 plná náhrada príjmu dočasnej práce neschopnosti. 

 

Zamestnanci spoločnosti Slovak Telekom, a.s. majú možnosť zapájať sa do pravidelných 

zamestnaneckých prieskumov a vyjadrovať tak svoj názor na dianie v spoločnosti. 

 

 

3.4. Rezidenčné call centrum spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v Žiline 

Call centrum je miesto, kde sú zhromažďované a telefonicky vybavované požiadavky 

zákazníkov, zvyčajne s určitým stupňom počítačovej automatizácie. Typickou vlastnosťou 

call centra je, že má schopnosť zvládnuť určitý objem hovorov súčasne,  a prostredníctvom 

nich riešiť problémy, sťažnosti a požiadavky zákazníkov za účelom dosiahnutia ich 

spokojnosti.  Výraz rezidenčný značí segment zákazníkov, na ktorý sa call centrum orientuje, 

to zn. orientuje sa na fyzické osoby (jednotlivci, domácnosti), nie na právnické osoby.  

 

Call centrá v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., začali vznikať v roku 2004. Pobočky 

rezidenčných call centier sa nachádzajú v mestách Žilina a Košice.  Táto diplomová práca je 

zameraná na pobočku v Žiline, ktorá sídli na Poštovej ulici 1 a je súčasťou Úseku mass 

market segmentu, ktorý je základnou časťou organizačnej štruktúry uvedenej v Prílohe č.1 
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Základná organizačná štruktúra spoločnosti Slovak Telekom. Podrobná organizačná štruktúra 

Úseku mass market segmentu je uvedená na Obrázku č. 3.3 Organizačná štruktúra Úseku 

mass market segmentu.  

Obr. č 3.3 Organizačná štruktúra Úseku mass market segmentu    

 

Zdroj: Interný materiál spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

 

Rezidenčné call centrum v Žiline spadá do Sekcie rezidenčných call centier. Ako je 

z obrázku zreteľné, tá sa skladá z:  

 

 Oddelenia kontaktného centra v Žiline; 

 Oddelenia kontaktného centra v Košiciach; 

 Oddelenia operátorských a asistenčných služieb; 

 Oddelenia technickej podpory; 

 Oddelenia telefonického predaja; 

 Oddelenia back office. 

 

Ako prvé sa utváralo Oddelenie operátorských a asistenčných služieb, ktoré vzniklo 

v roku 2004, neskôr vznikli Oddelenia kontaktného centra. Oddelenie back office a Oddelenie 

technickej podpory sa začali v tomto období formovať a  fungovali v rôznych organizačných 

formách, pretože počas dlhšej doby sa hľadal model, ktorý by najlepšie fungoval.  

https://www.telekom.sk/
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V súčasnosti je oddelenie kontaktného centra v Košiciach jediným oddelením, ktoré sa 

nenachádza v Žiline. Všetky ostatného sa nachádzajú v žilinskej pobočke, pričom v minulosti 

tomu tak nebolo.  

 

3.4.1. Charakteristika jednotlivých oddelení rezidenčného call centra 

Analýza systému vzdelávania a rozvoja pracovníkov vybranej spoločnosti je zameraná 

najmä na pozíciu reprezentantov call centra Oddelenia kontaktného centra, preto bude v  tejto 

časti diplomovej práce charakterizovaná podrobnejšie ako ostatné pozície a oddelenia.  

 

Oddelenie kontaktného centra  

 

Toto oddelenie vybavuje prichádzajúce hovory od zákazníkov. Je to služba, ktorá im je 

poskytovaná pred, počas a po zakúpení či použití tovarov a služieb spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s.. Kontaktné centrum sa špecializuje na služby mobilnej siete, paušálov, 

mobilného internetu, SMS, MMS a na ďalšie mobilné služby ponúkané zákazníkom 

v rôznych balíčkoch. Zamestnanci oddelenia sa v prvom rade zameriavajú na kvalitný 

zákaznícky servis, to zn. dosiahnutie spokojnosti zákazníkov a na plnenie obchodného 

(predajného) plánu spoločnosti. Zamestnanci majú okrem pevnej základnej časti platu 

možnosť získať bonusy na základe ich úspešnosti v predaji, kvality predaja a počtu 

vybavených hovorov za deň. Týmto spôsobom sú motivovaní k lepším výkonom.  

 

 V Žilinskej prevádzke sa nachádza 8 tímov kontaktného centra. 2 z týchto tímov sú 

špeciálne zamerané na nováčikov, pretože ich umiestnenie do iných tímov by mohlo spôsobiť 

oslabenie činnosti oddelenia. V týchto špeciálne zameraných tímoch im je poskytovaná 

špeciálna starostlivosť, to zn. sú zameriavané na adaptáciu a  školenia týchto zamestnancov. 

Pracovné pozície na tomto oddelení sa delia na výkonné, podporné a riadiace.  

 

Výkonné pracovné pozície sú: 

 

 reprezentant call centra – pracovníci na tomto pracovnom mieste sú pri svojej činnosti 

vystavovaní stresu, vysokému pracovnému tempu, musia dosahovať vysoký výkon 

a zároveň predávať produkty a služby. Z týchto dôvodov a ešte z dôvodu prestupu na 

iné pracovné miesta v rámci spoločnosti Slovak Telekom, a.s., sa na tomto pracovnom 
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mieste vyskytuje vysoká fluktuácia. Pracovná pozícia však môže byť dobrou 

štartovacou čiarou pre budovanie kariéry v spoločnosti. Hlavnou pracovnou náplňou 

reprezentantov call centra je prijímanie, evidencia a riešenie požiadaviek zákazníkov 

prostredníctvom telefonického kontaktu, prezentovanie a aktívne predávanie 

produktov a služieb existujúcim zákazníkom a získavanie nových zákazníkov, 

poskytovanie informácií o produktoch a službách a zadávanie dát v zákazníckych a 

iných systémoch; 

 senior reprezentant call centra – náplň ich práce je rovnaká, ako v prípade 

reprezentantov call centra, no však pracujú so zaujímavejšou skupinou zákazníkov 

s vyšším predajným potenciálom, čo im môže zabezpečiť väčšiu úspešnosť, a tým 

pádom vyššie platové bonusy. Na túto pozíciu sú zamestnanci nominovaní v prípade 

výborných výsledkov na obdobie pol roka, počas ktorého sú ich výkony podrobne 

sledované. V závislosti od ich výkonu majú možnosť zotrvať na tejto pracovnej 

pozícií alebo posunúť sa na vyššiu, no však v prípade nedosahovanie požadovanej 

výkonnosti môžu byť opätovne nominovaní na pozíciu reprezentanta call centra. 

Zamestnanci pracujúci na tejto pozícií musia spĺňať určité výkonnostné kritéria, musia 

dokázať vybaviť určitý počet hovorov a dokázať splniť konkrétne ciele; 

 špecializovaný reprezentant call centra – zamestnanci pracujúci na tejto pozícií 

fungujú ako coachi, ktorých úlohou je v prvom rade podpora znalostí a rozvoja 

reprezentantov call centra; 

 

Podporné pracovné pozície sú: 

 

 špecialista služieb zákazníkom – zamestnanci na tejto pozícií sú zameraní na riadenie 

prevádzky, to zn., že musia predovšetkým optimálne stanovovať počty pracovníkov na 

prevádzke tak, aby boli pokryté všetky hovory zákazníkov. Takéto plánovanie zmien 

musí zabezpečiť čo najefektívnejšiu prevádzku rezidenčného call centra a viesť 

k spokojnosti zákazníkov; 

 špecialista podpory prevádzky služieb zákazníkom – úlohou špecialistov podpory 

prevádzky služieb zákazníkom je spracovávanie rôznych reportov, štatistík 

a informácií, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie a riadenie; 

 senior špecialista optimalizácie predajného kanála – pracovník zamestnaný na tejto 

pozícií napomáha pri riadení prevádzky s manažérom, venuje sa veľkému množstvu 
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rozvojových aktivít. Funguje ako podporný pracovník pre vedúcich tímov a zároveň 

im poskytuje spätnú väzbu. 

 

Riadiace pracovné pozície sú: 

 

 manažér rezidenčného call centra – funguje ako hlavný riadiaci pracovník celého 

oddelenia; 

 vedúci tímu kontaktného centra – úlohou vedúcich tímov je riadenie zverených 

zamestnancov, ktorí tvoria jeho tím. Vedúci tímu má zvyčajne na starosti 10 až 12 

zamestnancov, ktorých predovšetkým motivuje, rozvíja ich schopnosti a  vedie ich 

k dosahovaniu stanovených cieľov, ktoré sú od neho očakávané. 

 

Oddelenie operátorských a asistenčných služieb  

 

Oddelenie je zamerané na vybavovanie prichádzajúcich hovorov od zákazníkov, ktorí 

kontaktujú informačné linky ohľadom všeobecných požiadaviek napr. informácií v súvislosti 

s cestovných poriadkov – odchody vlakov, autobusov, lietadiel; informácií týkajúcich sa 

otváracích hodín rôznych inštitúcií, telefónnych čísel na taxi službu a mnoho ďalších 

informácií. Tento druh biznisu je však najmä vďaka vplyvu internetu v trvalom poklese, preto  

pracovníci pracujú najmä na čiastočný úväzok. K základnej mzde majú možnosť zamestnanci 

tohto oddelenia získavať bonusy za kvalitné vybavenie hovorov.  

 

Oddelenie technickej podpory   

 

Toto oddelenie sa skladá zo siedmych tímov, ktoré sa venujú prichádzajúcim hovorom od 

zákazníkov.  Poskytujú im kompletnú technickú podporu, riešia nehodové situácie týkajúce sa 

produktov a služieb, a to napr. hlasové služby, pripojenie k internetu, digitálnu a satelitnú 

televíziu a pod. Zákaznícka linka je pre klientov zdarma prístupná nonstop. Najčastejšie 

riešeným problémom je internetové pripojenie. Zamestnanci oddelenia technickej podpory 

musia často spolupracovať aj s inými oddeleniami, najmä s IT oddelením.  Zamestnanci majú 

možnosť okrem základnej mzdy byť ohodnotení aj bonusom v prípade spokojnosti 

zákazníkov, vysokej kvality hovorov a vďaka vysokému počtu odbavených hovorov.  
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Oddelenie telefonického predaja 

 

Na oddelení pracujú 2 telefonické tímy, ktoré vybavujú odchádzajúce hovory, 

prostredníctvom ktorých predstavujú zákazníkom ponuky produktov a služieb. Ich hlavnou 

úlohou je ponúknuť zákazníkom čo najlepšie možné riešenie pokrývajúce ich potreby 

v oblasti telekomunikačných produktov. K dispozícií majú databázu zákazníkov, ktorých 

kontaktujú s rôznymi ponukami zo širokého portfólia produktov a  služieb spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s..  Okrem základnej mzdy tvoria veľkú časť ich ohodnotenia prémie za splnenie 

plánu predaja na daný mesiac.  

 

Oddelenie back office 

 

Oddelenie back office sa v žilinskej pobočke venuje najmä starostlivosti o zákazníkov 

a jeden tím je zameraný na riešenie poistných udalostí. Hlavnú pracovnú náplň zamestnancov 

na tomto oddelení tvorí vybavovanie objednávok vytvorených prostredníctvom internetového 

obchodu, odpovedanie na e-maily a požiadavky zákazníckeho chatu, spracovanie všetkých 

zákazníckych objednávok prichádzajúcich z iných oddelení a zadávanie údajov o zákazníkoch 

do špeciálneho systému. K základnému platu sa zamestnanci majú možnosť získať bonusy za 

kvalitu a množstvo vybavených objednávok. 
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4. Analýza systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranej 

organizácií 

V tejto kapitole diplomovej práce sú na úvod popísané najpoužívanejšie vzdelávacie 

a rozvojové aktivity, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ponúka svojim zamestnancom na 

celopodnikovej úrovni, to zn.  bez ohľadu na prevádzku či oddelenie, na ktorom pracujú. 

Predovšetkým je však možné tieto aktivity zovšeobecniť pre riadiace pozície.  V ďalšej časti 

je konkrétne charakterizovaný systém vzdelávania a rozvoja v Rezidenčnom call centre na 

základe teórie, dostupných internetových zdrojov a pološtruktúrovaného rozhovoru s pani Ing. 

Ivanou Severínovou v spolupráci s trénermi z Oddelenia tréningov (zoznam otázok je 

uvedený v Prílohe č. 4 Otázka k pološtruktúrovanému rozhovoru). Analýza systému 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov je vypracovaná pre Oddelenie kontaktného centra 

v Žiline na pozícií reprezentant call centra, pretože v možnostiach diplomovej práce nie je 

analyzovať systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov na každom oddelení a pracovnej 

pozícií. Poslednú časť kapitoly tvorí dotazníkové šetrenie a jeho výsledky. Dotazník je 

uvedený v Prílohe č. 3 Dotazník. 

 

4.1. Rozvojové a vzdelávacie aktivity v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Rozvojové a vzdelávacie aktivity na celopodnikovej úrovni má na starosti Sekcia 

vzdelávania a rozvoja v rámci Úseku ľudských zdrojov. Táto sekcia tvorí a realizuje 

koncepciu vzdelávania a rozvoja zamestnancov prostredníctvom externých a interných 

rozvojových programov a nástrojov, ktoré majú možnosť zamestnanci využívať na základe 

pracovnej pozície, na ktorej pracujú. Zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých oblastiach ako je 

rozvoj mäkkých zručností, technologické či jazykové kurzy. Taktiež zastrešuje a podporuje 

získavanie nových talentov prostredníctvom spolupráce so strednými a vysokými školami 

a rieši otázky ohľadom talentového programu či transformačno-motivačného programu.  

 

 Slovak Telekom, a.s., poskytuje širokú ponuku rozvojových aktivít, od školení 

a tréningov, až po coaching či interné rozvojové nástroje, akými sú mentoring, či dokonca 

dobrovoľnícke aktivity. Potreby každého zamestnanca spoločnosť považuje za jedinečné, 

a tomu prispôsobuje aj prístup k rozvoju jednotlivcov. Zamestnanci spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., majú možnosť v rámci externých vzdelávacích aktivít zúčastňovať sa na 

rôznych školeniach, odborných konferenciách, otvorených verejných kurzoch, ktoré sú 
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organizované priebežne počas roka. Aktuálnu ponuku nájdu na internetových stránkach 

a prostredníctvom počítačovej aplikácie sa majú možnosť do nich prihlásiť.  

 

V roku 2014 bolo zrealizovaných 1 076 interných a externých vzdelávacích aktivít, 

na ktorých sa zúčastnilo 7 500 účastníkov. Priemerné externé náklady na vzdelávanie 

na jedného zamestnanca dosiahli 240 eur. Interné vzdelávanie je zabezpečované 

prostredníctvom trénerov, ktorí za uplynulý rok odtrénovali 10 339 tréningových hodín.  

 

V roku 2009 zaviedla spoločnosť koncept Samoučiacej sa spoločnosti – Učíme sa 

navzájom, ktorý neustále rozširuje a dopĺňa ho, a prostredníctvom ktorého realizuje interné 

vzdelávacie aktivity. Externé vzdelávacie aktivity spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom 

externých vzdelávacích agentúr.  

 

Jedným z najvyužívanejších vzdelávacích nástrojov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,  

sú Interné workshopy. Predstavujú poldňové až jednodňové workshopy, ktorých cieľom je 

venovať sa špecifickým témam na základe interných potrieb zamestnancov. Sú 

zabezpečované internými zamestnancami HR alebo iných úsekov spoločnosti s bohatými 

skúsenosťami s ich prípravou a realizáciou. V rámci nich je kladený dôraz na praktické 

precvičovanie a riešenie situácií, s ktorými sa zamestnanci stretávajú v bežnej praxi, podporu 

tímovej spolupráce, komunikácie a vzájomného zdieľania skúseností. Sú to napríklad: 

 

 Zákonník práce  (e-learning plus workshop); 

 Riadenie výkonnosti pre manažérov; 

 Vedenie kariérnej diskusie a Grow (rozvoj tímu a zamestnancov); 

 Tréning pozorovateľov assessment centra; 

 Projekty a procesy (odborné tréningy); 

 Six Sigma – Green belt (súbor štatistických nástrojov pre podporu rozhodovania 

a zlepšovania kvality). 

 

Ďalej školenia Soft Skills (mäkkých zručností): 

 

 Spätná väzba (správne používanie spätnej väzby, rozdiel medzi spätnou väzbou 

a kritikou); 
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 Aktívne počúvanie; 

 Tímová práca; 

 Ako jednať s ľuďmi; 

 Motivácia; 

 I am T (I am Telekom); 

 Riadenie zmien. 

 

Ďalšou vzdelávacou aktivitou sú Interné leadership sessions, ktoré predstavujú približne 

3-hodinové stretnutia s lídrami spoločnosti (vrcholovým manažmentom), ako 

aj zamestnancami spoločnosti, ktorých výkon a prozákaznícke správanie je ocenené celou 

firmou. Súčasťou týchto stretnutí sú diskusie, ktoré prinášajú zúčastneným množstvo 

zaujímavých informácií a praktík, ako čo najlepšie zlepšiť svoj výkon. 

 

V spoločnosť Slovak Telekom, a.s., je vedenie a riadenie tímov jednou z kľúčových rolí 

manažérov. Preto Úsek ľudských zdrojov ponúka svojim zamestnancom niekoľko 

rozvojových aktivít a nástrojov zameraných na oblasti, ktorých význam narastá predovšetkým 

v podmienkach integrovanej spoločnosti ako napr. budovanie dôvery, riadenie tímu v rôznych 

vývojových štádiách, nastavovanie kultúry v novom tíme, riešenie konfliktov a pod. pod 

názvom Sprievodca pre riadenie tímu. Takéto vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým 

pre riadiacich zamestnancov, ktorým sa mení veľkosť, štruktúra, či personálne obsadenie 

tímu. Rovnako sú však prospešné pre všetkých riadiacich zamestnancov, ktorí chcú 

efektívnejšie a úspešnejšie riadiť svoje tímy.  

 

Slovak Telekom, a.s. realizuje programy na podporu začínajúcich manažérov 

a potenciálnych talentov v rámci firmy. V priebehu roka 2014 začala spoločnosť s rozvojovou 

aktivitou Lead and Engage pre všetkých riadiacich zamestnancov. Jej cieľom je zlepšenie 

firemnej kultúry a motivácie zamestnancov. Prvým krokom bola 180 stupňová diagnostika 

štýlov vedenia a klímy, ktorú lídri vytvárajú a neskôr ich vedenie k štýlom riadenia pozitívne 

vplývajúcim na klímu v spoločnosti.  

 

Zamestnanci často využívajú aj vzdelávanie prostredníctvom Webinárov (semináre 

v elektronickej podobe) či interných prednášok a konferencií, ktoré sú pravidelne 

organizované.  Prostredníctvom spomínaných Webinárov (celkovo 26) sa vzdelávalo 1 656 
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zamestnancov. Webináre majú možnosť zamestnanci nájsť on-line, musia si vybrať 

vyhovujúcu tému a zaregistrovať sa. On-line školenie môže absolvovať priamo na pracovisku 

alebo z domu.  

 

Rozvoj Talentov zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom talent programu T-Drive, 

v rámci ktorého zhromažďuje skupinu talentovaných pracovníkov pripravujúcich sa na 

riadiacu rolu. Hlavnou náplňou tohto programu sú „on the job“ vzdelávacie aktivity 

a spolupráca s mentorom. Okrem toho majú účastníci individuálne, ale aj skupinovo možnosť 

využiť rozvojové aktivity spojené s prednáškami zaujímavých spíkrov. 

 

Spoločnosť v uplynulom roku začala organizovať konferenciu TEDxTelekom zameranú 

na motiváciu a angažovanosť zamestnancov, kde sú organizátori, ale aj rečníci z radov 

zamestnancov. V rámci interných motivačných aktivít organizuje spoločnosť motivačné 

súťaže, ako napr. Service Hero, so silným zameraním na podporu prozákazníckeho správania 

a Best Performer, podporujúcu dlhodobú iniciatívu vysokého výkonu spoločnosti. 

 

Pre nových manažérov v Slovak Telekome, a.s., má spoločnosť pripravený jednoročný 

cyklus vzdelávacích aktivít pod názvom New Manager Program. Jednotlivé aktivity sú 

doporučeným rozvojom pre manažérov ihneď po ich nástupe na pozíciu. Jeho cieľom je 

podporiť manažérov na novej pozícii a oboznámiť ich bližšie s internými procesmi z oblasti 

riadenia a vedenia ľudí. Program je zameraný hlavne na riadenie výkonnosti, výber a rozvoj 

zamestnancov, zákonník práce, firemnú kultúru a firemné princípy. Tiež je kladený dôraz na 

individuálny rozvoj spôsobilosti manažéra. 

 

V marci v roku 2015 bola spustená ďalšia vlna Programu externého dobrovoľníctva, 

v rámci ktorého je dostupných 41 nových príležitostí pre mladých expertov. Jeho účelom je 

nájsť šikovných a angažovaných mladých ľudí, ktorí nájdu v pomáhaní záľubu a prispejú 

svojou pomocou niečomu užitočnému a zároveň získajú nové pracovné skúsenosti.  

 

4.2. Systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

Analýza systému vzdelávania a rozvoja bola vykonávaná v pobočke Rezidenčného call 

centra v Žiline spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a to konkrétne na Oddelení kontaktného 

centra na pracovnej pozícií reprezentant call centra. Táto pracovná pozícia sa vyznačuje 
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vyššou fluktuáciou, preto sú na ňu častejšie prijímaní noví pracovníci. Z tohto dôvodu má 

oddelenie detailne rozpracovaný systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov.  

 

Zodpovednosť za vzdelávanie v tomto organizačnom úseku (Úsek mass market segmentu) 

nesie Oddelenie tréningov, ktoré je súčasťou organizačnej štruktúry uvedenej na Obrázku č. 

3.3 Organizačná štruktúra Úseku mass market segmentu. Patrí pod Sekciu rozvoja a podpory 

predaja a služieb zákazníkom. Toto oddelenie sa venuje príprave a realizácií vzdelávacích 

a rozvojových aktivít. S ostatnými pracovníkmi jednotlivých oddelení konzultujú, aké 

tréningy sú potrebné za účelom dosahovania čo najlepších znalostí pre výkon jednotlivých 

pracovných pozícií. Toto oddelenie sa špecializuje na pozície, ktoré sú v kontakte so 

zákazníkmi. V rámci svojej činnosti sa zameriava hlavne na znalosti o produktoch a službách 

a komunikačné schopnosti.  

 

Na každú pozíciu na danom oddelení je vypracovaný iný systém vzdelávania, ktorý je 

špeciálne prispôsobený potrebám pracovnej pozície. Pre riadiacich pracovníkov sú používané 

predovšetkým vyššie uvedené vzdelávacie aktivity a programy (kapitola 4.1 Rozvojové 

a vzdelávacie aktivity v spoločnosti Slovak Telekom, a.s.). Všetci zamestnanci bez rozdielu na 

danom oddelení však musia byť vzdelávaní v oblasti nových produktov a služieb spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.. V rámci systému vzdelávania sa na danom oddelení snažia všetky 

potrebné informácie digitalizovať. 

 

4.2.1. Analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb zamestnancov 

Identifikácia vzdelávacích potrieb sa na Oddelení kontaktného centra na pozícií 

reprezentantov call centra odohráva na základe požiadaviek. Požiadavky majú rôzny pôvod. 

Jedným z nich sú reporty, ktoré zostavujú vedúci pracovníci a týkajú sa činnosti 

reprezentantov. Pokiaľ sa zistí v ich pracovnom výkone určitá chybovosť, tak sa po vzájomnej 

komunikácií oddelenia tréningov s manažérom call centra a vedúcim tímu kontaktného centra 

nastavuje tréningový plán. Zmena tohto tréningové plánu je nastavená tak, aby odstránila 

chyby pri výkone ich práce.  

 

Ďalšou požiadavkou sú ukazovatele, ktoré musí každý reprezentant spĺňať. Tieto 

ukazovatele sú pevne stanovené a ich cieľové hodnoty zaznamenané v plánoch. Vzdelávanie 

je nastavené tak, aby ciele v rámci hodnoty ukazovateľov boli dosiahnuté. Ukazovatele sa 
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týkajú napr. predajnosti produktov, počtu vybavených hovorov, kvality hovorov a pod. 

Ďalšou požiadavkou na vzdelávanie zamestnancov je zameranie call centra. Napr. iné 

zameranie má call centrum je v Žiline, iné je v Košiciach. Call centrum v Žiline je zamerané 

na prioritné vybavovanie zákazníckych hovorov ohľadom mobilných služieb. Rezidenčné call 

centrum v Košiciach je zamerané skôr na fixné produkty. Tréningy sú následne prispôsobené 

tomuto zameraniu.  

 

Vzdelávacie aktivity sú prispôsobené aj požiadavkám vedúcich pracovníkov na 

zamestnancov. Identifikujú sa aj na základe dĺžky pôsobenia na pracovnej pozícií. Tréningy 

služobne starších reprezentantov call centra sú zamerané skôr na ich osobný rozvoj v oblasti 

tzv. mäkkých zručností, ako je napr. komunikácia, tímová spolupráca či motivačné tréningy. 

Služobne mladší reprezentanti musia absolvovať viacero školení zameraných na produkty 

a služby, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s., poskytuje, aby sa s nimi čo najviac 

oboznámili. Nastavenú sú teda aj podľa individuálnych potrieb zamestnancov.  

 

Identifikácia požiadaviek na vzdelávanie a rozvoj pracovníkov prebieha v súčasnej dobe 

náhodne, na základe aktuálnej potreby. V minulosti boli všetky vzdelávacie aktivity presne 

naplánované pre dlhší časový horizont, no však vzhľadom na aktuálnu prevádzku 

rezidenčného call centra a denne stúpajúci počet hovorov od tohto plánovania vedenie 

upustilo. Po vzájomne diskusií vedenia s oddelením tréningov sú aktuálne vzdelávacie 

a rozvojové aktivity využívané podľa potreby. 

 

4.2.2. Plánovanie vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

Vzdelávacie a rozvojové aktivity pre reprezentantov call centra sú jasne definované 

v plánoch. Tieto plány obsahujú jasne stanovený cieľ tréningu a predmet tréningu. Ďalšou 

zložkou plánu je časový harmonogram, ktorý označuje presný časový horizont, to zn., od 

kedy do kedy bude vzdelávacia aktivita prebiehať. V plánoch je jasne stanovená cieľová 

skupina zamestnancov, pre ktorú je vzdelávanie určené. Samozrejmosťou je zoznam 

školiteľov a priestorov, kde bude aktivita prebiehať. 

 

Za zostavenie týchto plánov je zodpovedné Oddelenie tréningov. Toto oddelenie ho však 

zostavuje v spolupráci s Oddelením kontaktného centra, aby prese vyhovoval požiadavkám 

pracovnej pozície a aktuálnym cieľom, ktoré plánuje oddelenie dosiahnuť.  
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Špeciálne adaptačné plány sú zostavované v rámci orientácie nových pracovníkov na 

pozícií reprezentanta call centra. V Rezidenčnom call centra v Žiline v súčasnosti adaptačný 

plán obsahuje školenia v troch blokoch, ktoré sú prepojené priamo s praxou, to zn. s hovormi 

s reálnymi zákazníkmi. Dĺžka každého bloku je 12 dní. Hodnotenie plnenia adaptačného 

plánu je realizované na základe cieľov, ktoré stanovuje manažér call centra. Tieto ciele 

predstavujú dopredu stanovené, merateľné hodnoty. To zn., že po skončení adaptačného 

procesu môžu nadriadení pracovníci jasne definovať, či je nováčik v adaptácií úspešný alebo 

nie. Vzor adaptačného plánu je uvedený v Prílohe č. 2 Program adaptácie pre reprezentanta 

call centra v Žiline.  

4.2.3. Realizácia vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

Realizácia vzdelávania a rozvoja reprezentantov rezidenčného call centra začína vopred 

stanoveným cieľom tréningov a časovým harmonogramom. Časový harmonogram je uvedený 

v spomínaných plánoch a zamestnanci a školitelia sú o ňom vopred informovaní, nachádza sa 

v internom plánovacom systéme. S cieľom sú zamestnanci oboznámení už pri obdržaní 

časového harmonogramu tréningov, no však v úvode vzdelávacej aktivity ich s ním opäť 

oboznámi zamestnanec, ktorý aktivitu vedie.  

 

Časový horizont, v ktorom dopredu informujú zamestnancov o vzdelávacích aktivitách 

záleží od typu tréningu. Pokiaľ sa jedná o aktuálne kampane či akcie, reprezentanti sú 

informovaní pár dní pred spustením akcie. Záleží to aj od dohody s Marketingovým 

oddelením a od dátumu, kedy tieto akcie a kampane verejne predstavia a uvedú do 

komerčného používania zákazníkom. Pokiaľ sa jedná skôr o rozvojové aktivity 

reprezentantov, sú informovaní dostatočne dopredu. Takéto aktivity nevznikajú zo dňa na deň 

a pracovníkov sa snaží spoločnosť vždy dostatočne dopredu informovať o realizácií. Dĺžka 

vzdelávacích aktivít závisí od konkrétneho typu školenia. Celková dĺžka vzdelávacích aktivít 

v rámci adaptačného programu nových zamestnancov je jeden a  pol mesiaca. 

V rámci vzdelávacích a rozvojových aktivít sú používané na oddelení pri výcviku 

reprezentantov rôzne metódy. Väčšinou sú to metódy „on the job“, to znamená vzdelávacie 

metódy priamo na pracovisku. Vzdelávacie aktivity sa málokedy organizujú mimo 

pracoviska. Takéto rozvojové tréningy sú určené skôr pre pracovníkov na vyšších pracovných 
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pozíciách a reprezentanti call centra sa do nich nemajú možnosť zapojiť. K používaným 

metódam využívaným pri školení reprezentantov patria napr.: 

 Face to Face tréning – tieto tréningy sa realizujú v školiacej miestnosti s trénerom 

z Oddelenia tréningov alebo v spolupráci so zamestnancami z Oddelenia marketingu. 

Táto situácia nastáva najmä v prípade, keď sa tréning týka produktov a služieb, najmä 

nových kampaní. Veľmi výnimočne sa využívajú externí školitelia. Pokiaľ sa Face to 

Face tréning týka skôr komunikačných štandardov, sebamotivácie či predajných 

zručností, vedú ho väčšinou interní tréneri z Oddelenia tréningov a je pre neho určená 

špeciálna školiaca miestnosť bez počítačov. Naopak tréning v rámci počítačovej 

aplikácie Siebel 8.1, v ktorej reprezentanti pracujú, prebieha prostredníctvom názornej 

ukážky na počítači. Najmä noví zamestnanci sa v nej učia, ako vyhľadávať zákazníkov 

či zaznamenávať ich požiadavky a objednávky.  Face to Face tréning môže byť rôzne 

tematicky zameraný;  

 Coaching – coaching prebieha v špeciálnej coachingovej miestnosti. Je buď 

skupinový alebo prebieha individuálne s jedným konkrétnym zamestnancom. Prebieha 

tým spôsobom, že reprezentanti si vypočujú nahrávky telefonických hovorov 

uskutočnených so zákazníkmi. Coach tieto telefonáty zhodnotí v hľadiska pozitívnych 

a negatívnych stránok a následne majú možnosť vyjadriť sa k nim samotní 

zamestnanci. Zamestnanci hodnotia svoje vlastné hovory, no v prípade skupinového 

coachingu majú možnosť hodnotiť aj svojich kolegov. Na konci spolu preberajú 

návrhy a odporúčania na zlepšenie kvality hovorov a predajnosti. Skupinový coaching 

sa využíva najmä v prípade aktuálnych zmien v produktovom portfóliu, prípade pri 

zmenách pracovných postupov, aby o nich boli informovaní všetci pracovníci 

a využívali ich v praxi; 

 Rotácia práce – je využívaná, aby mali reprezentanti call centra prehľad o fungovaní 

celého oddelenia. Pracovníci sa oboznamujú s ostatnými pracovnými pozíciami 

a úlohami, aké ich kolegovia zastávajú. Začleňujú sa tak do sociálnej siete na 

pracovisku; 

 Mentoring – mentor v tomto prípade funguje ako pomocník a tréner najmä pre nových 

zamestnancov, ktorým  pomáha napr. pri riešení telefonických požiadaviek 

zákazníkov či pri otázkach týkajúcich sa počítačovej aplikácie, v ktorej pracujú; 

 Pracovné porady – uskutočňujú sa za účelom komunikácie, koordinácie 

a vyhodnocovania práce reprezentantov call centra. Za prítomnosti vedúcich 
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pracovníkov sa tu hodnotí najmä dosahovanie cieľov a návrhy na zlepšenie 

pracovných výkonov; 

 eLearning – predstavuje vzdelávanie v elektronickej podobe formou Webinárov, 

ktorých popis bol uvedený v kapitole 4.1 Rozvojové a vzdelávacie aktivity 

v spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Zamestnanci sa majú takto možnosť on-line 

vzdelávať aj z domu. Sú využívané najmä preto, že v Rezidenčnom call centre v Žiline 

sa snažia vzdelávanie zamestnancov čo najviac digitalizovať. Takýmto spôsobom 

majú zamestnanci možnosť naštudovať si napr. informácie o nových produktov či 

službách; 

 Agent v akcií – táto vzdelávacia aktivita je určená najmä pre nových zamestnancov, 

ktorí sú priradení k služobne starším reprezentantom call centra. Tých sledujú 

a počúvajú priamo počas hovorov so zákazníkmi a takýmto spôsobom sa od nich učia, 

ako viesť správne hovor. 

 

Zamestnanci majú počas tréningov možnosť vyjadrovať svoj názor a pýtať sa na 

nejasnosti. Pravidlá tréningov sú pevne stanovené a jedným z nich je „žiadna otázka nie je 

hlúpa“, to zn. že kedykoľvek počas školenia majú zamestnanci možnosť pokladať otázky. 

Zamestnancov sa vedúci pracovníci snažia neustále motivovať k vzdelávaniu a zdôrazňovať 

im dôležitosť ich osobného rozvoja tak, aby si uvedomili jeho dôležitosť a sami mali potrebu 

vzdelávať sa. 

4.2.4. Vyhodnocovanie vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

Vzdelávanie a rozvoj reprezentantov v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., v Žiline je vyhodnocované najmä na základe ukazovateľov. Tieto ukazovatele 

predstavujú napr. predajné výsledky či plnenie plánov za určitú dobu po absolvovaní 

tréningov. Pokiaľ nie sú požadované hodnoty ukazovateľov dosahované, sú s manažérom call 

centra nastavované vzdelávacie a rozvojové plány tak, aby boli požadované výsledky 

dosiahnuté v stanovenom období.  

 

 Taktiež po  absolvovaní vzdelávania sú hovory reprezentantov so zákazníkmi počúvané 

a ich kvalita vyhodnocovaná. Takýmto spôsobom sa zisťuje, či mal daný tréning pre 

zamestnanca prínos a či zlepšil kvalitu svojich hovorov so zákazníkmi. Zistené nedostatky sa 

riešia individuálne.  
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Pre vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít sú využívané aj testy po ich absolvovaní, a to 

najmä v prípade eLearningu, či v prípade vzdelávacích aktivít v rámci adaptačného plánu 

nových zamestnancov. Takto si má možnosť zamestnanec ihneď overiť svoje vedomosti.  

 

Úspešnosť vzdelávacích aktivít sa vyhodnocuje aj v súvislosti s vynaloženými 

prostriedkami na vzdelávanie, ale to je už úlohou Marketingového oddelenia, kde sa 

vyhodnocujú napr. v súvislosti s úspešnosťou novej kampane. V prípade, že sú náklady na 

vzdelávanie vyššie ako výnosy, sú vyvodzované dôsledky a prijímané nápravné opatrenia.  

 

Vzdelávanie majú možnosť hodnotiť aj samotní zamestnanci, ktorí ho absolvovali. Po 

každom tréningu sú zamestnancom rozdané dotazníky na zistenie spätnej väzby, kde majú 

možnosť vyjadriť svoj názor na absolvovanú aktivitu. Otázkami je zisťované, či tréning splnil 

ich očakávania, či si znalosti dokonale osvojili a dokážu ich previesť do praxe, či potrebujú 

pri ich prevedení do praxe pomoc alebo to zvládnu samostatne. Taktiež hodnotia výkon 

trénera a majú možnosť napísať svoje poznatky a komentáre k školeniu. Dotazníky sú 

väčšinou v elektronickej podobe.  

 

4.3. Analýza spokojnosti zamestnancov so systémom vzdelávania a rozvoja 

prostredníctvom dotazníku 

Pre získavania informácií týkajúcich sa pohľadu zamestnancov na systém vzdelávania 

a rozvoja v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., bolo zvolené dotazníkové šetrenie. Dotazníkové 

šetrenie bolo vykonávané na Oddelení kontaktného centra Rezidenčného call centra 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., konkrétne na pozícií reprezentantov call centra. 

V dotazníku zamestnanci odpovedali na 19 otázok, ktoré sa týkali vzdelávania a rozvoja a na 

3 identifikačné otázky. Dotazník je uvedený v Prílohe č. 3 Dotazník.  

 

Dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo všetkých 64 zamestnancov pracujúcich na pozícií 

reprezentantov call centra na Oddelení kontaktného centra v Žiline. Odoslanie dotazníku 

zamestnancom zabezpečila pani Ing. Ivana Severínová pracujúca na pozícií HR konzultant 

v Rezidenčnom call centre v Žiline. Dotazník vyplnilo 48 respondentov, to zn. návratnosť 

dotazníku bola 75 %. Všetky navrátené dotazníky boli správne vyplnené.  
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Otázka č. 1: Ste spokojný/á so súčasným stavom systému vzdelávania a  rozvoja 

zamestnancov v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak Telekom v Žiline? 

 

Účelom prvej otázky bolo zistiť, či sú zamestnanci celkovo spokojní so systémom 

vzdelávania a rozvoja pre pozíciu reprezentantov call centra. Zamestnanci mali možnosť 

vybrať práve jednu z možností, otázka bola uzatvorená. 8 zamestnancov odpovedalo na 

otázku určite áno, 36 zamestnancov odpovedalo skôr áno a 4 zamestnanci odpovedali skôr 

nie. Žiadny zo zamestnancov si nevybral možnosť určite nie.  

 

Graf č. 4.1: Spokojnosť zamestnancov so systémom vzdelávania a rozvoja  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 2: Pokiaľ ste odpovedali na predchádzajúcu otázku skôr nie alebo určite nie, 

uveďte, z akého dôvodu ste so súčasným stavom nespokojný/á? 

 

Táto otázka bola určená pre respondentov, ktorí na predchádzajúcu otázku odpovedali 

skôr nie alebo určite nie. Na otázku odpovedali 4 zamestnanci. Jej účelom bolo zistiť dôvod 

nespokojnosti zamestnancov so systémom vzdelávania a rozvoja v Rezidenčnom call centre 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v Žiline. Otázka bola otvorená, takže na ňu mohli uviesť 

svoje vlastné dôvody nespokojnosti. Na základe ich odpovedi možno usúdiť, že ich hlavným 

dôvodom nespokojnosti je to, že vzdelávanie je na oddelení, na ktorom pracujú, je vedené len 

ako nutnosť, aby získali vedomosti o produktoch a službách pre realizáciou nových 

predajných kampaní. Vzdelávacie aktivity sú podľa nich veľmi málo orientované na 
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individuálny rozvoj jednotlivých zamestnancov. Tréningy zamerané na rozvoj sa podľa nich 

nerealizujú dostatočne často. 

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že je neustále vzdelávanie potrebné pre výkon Vašej pracovnej 

činnosti? 

 

Účelom tejto otázky bolo zistiť, či zamestnanci považujú neustále vzdelávanie za potrebné 

pre výkon ich pracovnej činnosti. Všetkých 48 respondentov sa zhodlo na odpovedi áno. 

Žiadny z respondentov neodpovedal na otázku záporne, to zn. nikto si nevybral možnosť nie. 

Otázka bola uzatvorená, museli si vybrať jednu z dvoch možností. 

 

Otázka č. 4: Ako často sa zúčastňujete vzdelávacích aktivít (školení, kurzov atď.)?  

 

Účelom otázky bolo zistiť, ako často sa zamestnanci zúčastňujú vzdelávacích aktivít. 

Otázka bola uzatvorená, respondenti mali možnosť vybrať si z viacerých odpovedí. 16 

zamestnancov odpovedala na otázku, že sa vzdelávacích aktivít zúčastňuje menej ako raz 

mesačne. 10 zamestnancov odpovedalo, že sa vzdelávania zúčastňuje raz mesačne, 10 

zamestnancov viackrát mesačne, 6 zamestnancov raz týždenne a 6 zamestnancov viackrát 

týždenne.  

 

Graf č. 4.2: Frekventovanosť vzdelávacích aktivít 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 5: Považujete frekventovanosť vzdelávacích aktivít za dostatočnú? 

 

Účelom otázky bolo zistiť, či zamestnanci považujú frekvenciu vzdelávacích aktivít za 

dostatočnú. 8 respondentov odpovedalo na otázku určite áno, 24 respondentov skôr áno, 14 

respondentov skôr nie a 2 respondenti ju považujú za nedostačujúcu, to zn. odpovedali určite 

nie. Otázka bola uzatvorená, respondenti si museli vybrať práve jednu z možností.  

 

Graf č. 4.3: Spokojnosť s frekventovanosťou vzdelávacích aktivít 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 6: Aký je podľa Vás prínos absolvovania týchto vzdelávacích aktivít?  

 

Zamestnanci si v uvedenej otázke mohli zvoliť viacero možností. Jej účelom bolo zistiť, 

aký prínos majú podľa nich vzdelávacie aktivity. 46 respondentov zvolilo ako prínos 

vzdelávacích aktivít získavania nových poznatkov vo svojom odbore, 42 respondentov 

zvyšovanie výkonnosti a produktivity práce, 34 respondentov zvyšovanie komunikačných 

schopností, 32 respondentov možnosť sebarealizácie a rozvoja a 18 respondentov možnosť 

kariérneho rastu. Poslednou možnosťou bola odpoveď žiadny prínos, tú však nezvolil nikto 

z opýtaných. 
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Graf č. 4.4: Prínos vzdelávacích aktivít 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 7: Uplatňujete nové získané poznatky po absolvovaní vzdelávacích aktivít pri 

výkone práce? 

 

Účelom otázky bolo zistiť, či zamestnanci nové získané poznatky po absolvovaní 

vzdelávacej aktivity uplatňujú v praxi. Otázka bola uzatvorená, opýtaní si museli vybrať 

práve jednu z možností. 24 respondentov odpovedalo na otázku veľmi často, 22 respondentov 

odpovedalo pomerne často a 2 respondenti odpovedali, že poznatky uplatňujú v praxi len 

občas. Nikto z opýtaných si nezvolil možnosť, že poznatky neuplatňujú v praxi vôbec.  

 

Graf č. 4.5: Uplatňovanie nových poznatkov pri výkone práce  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 8: Sú počas priebehu vzdelávacej aktivity zisťované Vaše názory na priebeh 

aktivity?  

 

Uvedená otázka bola uzatvorená, zamestnanci si museli vybrať jednu z ponúkaných 

možností. Jej účelom bolo zistiť, či sú počas priebehu vzdelávacej aktivity zisťované reakcie 

a názory zamestnancov na ňu. 40 respondentov odpovedalo na otázku kladne, to zn. áno. 8 

opýtaní odpovedali na otázku záporne, to zn. nie.  

 

Graf č. 4.6: Zisťovanie názorov zamestnancov počas priebehu vzdelávacej aktivity 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 9: Pokiaľ ste odpovedali na predchádzajúcu otázku nie, privítali by ste, aby 

boli Vaše názory počas priebehu vzdelávacej aktivity zisťované? 

 

Uvedená otázka bola určená pre respondentov, ktorí na predchádzajúcu otázku odpovedali 

nie. Jej účelom bolo zistiť, či by si priali, aby ich názory na vzdelávaciu aktivitu boli 

zisťované počas jej priebehu. Otázka bola uzatvorená, museli si vybrať práve jednu 

z možností. 6 respondentov odpovedalo na otázku áno, 2 respondenti odpovedali na otázku 

záporne, to zn. zvolili odpoveď nie.  
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Graf č. 4.7: Záujem zamestnancov o zisťovanie ich názoru na vzdelávaciu aktivitu 

počas jej priebehu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 10: Sú po absolvovaní vzdelávacej aktivity zisťované Vaše názory na priebeh 

aktivity? 

 

Účelom uvedenej otázky bolo zistiť, či sú názory a pripomienky zamestnancov zisťované 

po ukončení vzdelávacej aktivity. Otázka bola uzatvorená, museli si zvoliť jednu z dvoch 

možností. 42 respondentov odpovedalo na otázku kladne, to zn. áno, 6 respondentov zvolilo 

možnosť nie.  

 

Graf č. 4.8: Zisťovanie názorov zamestnancov po absolvovaní vzdelávacej aktivity 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 11: Pokiaľ ste odpovedali na predchádzajúcu otázku nie, privítali by ste, aby 

boli Vaše názory po absolvovaní vzdelávacej aktivity zisťované? 

 

Táto otázka bola určená pre respondentov, ktorí na predchádzajúcu otázku odpovedali 

možnosťou nie. Jej účelom bolo zistiť, či majú záujem, aby ich názory a pripomienky 

k vzdelávacím aktivitám boli zisťované po jej ukončení. Otázka bola uzatvorená, museli si 

vybrať jednu z dvoch možností. Všetci opýtaní odpovedali na otázku kladne, to zn. zvolili 

možnosť áno. Možnosť nie nezvolil nikto z opýtaných. 

 

Otázka č. 12: V ktorých z uvedených oblastí by ste mali záujem svoje znalosti a 

schopnosti rozširovať? 

 

Účelom tejto otázky bolo zistiť, v akých oblastiach by mali zamestnanci záujem ďalej sa 

rozvíjať. Mali možnosť vybrať si viacero možnosť a taktiež doplniť ich vlastnú odpoveď. 34 

respondentov zvolilo ako oblasť ich záujmu zlepšovanie komunikačných schopností, 26 

respondentov zvolilo odpoveď jazykové znalosti, 16 respondentov produktové znalosti, 16 

respondentov zvolilo výpočtovú techniku. 4 respondenti uviedli aj svoje vlastné odpovede, 

z toho dvaja by chceli rozšíriť svoje znalosti v oblasti manažmentu, personalistiky a vedenia 

ľudí. 2 zamestnanci by si chceli rozšíriť svoju úroveň znalostí v počítačovom programe MS 

Excel.  

 

Graf č. 4.9: Oblasti záujmu zamestnancov v rámci ich rozvoja 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 13: Ktoré z metód vzdelávania „ na pracovisku“ považujete za najprínosnejšie 

pre výkon Vašej pracovnej činnosti? (môžete označiť viacero možností) 

 

Účelom otázky bolo zistiť, ktorú z metód vzdelávania „na pracovisku“ považujú 

zamestnanci za najdôležitejšiu a najprínosnejšiu. V otázke mali možnosť označiť viacero 

možností. Mali taktiež možnosť zvoliť aj vlastnú odpoveď, túto možnosť však nikto 

z opýtaných nevyužil. 32 respondentov považuje za dôležitú metódu coaching, 22 

respondentov asistovanie skúsenejšiemu pracovníkovi, 22 respondentov briefing, 20 

respondentov couselling, 20 respondentov inštruktáž vedenú skúsenejším pracovníkom, 18 

respondentov označilo za dôležitú rotáciu práce, 12 respondentov mentoring, 10 respondentov 

formálne pracovné porady a 6 respondentov zvolilo za dôležité poverenie úlohou od 

skúsenejšieho pracovníka. 

 

Graf č. 4.10: Prínosnosť jednotlivých metód „na pracovisku“  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 14: Ktoré z metód vzdelávania „mimo pracoviska“ považujete za 

najprínosnejšie pre výkon Vašej pracovnej činnosti?  

  

Účelom danej otázky bolo zistiť, ktorú z metód „mimo pracoviska“ považujú zamestnanci 

za najdôležitejšiu a najprínosnejšiu pre výkon ich práce. Opýtaní mali možnosť zvoliť viacero 

možností a taktiež svoju vlastnú odpoveď. Tú však niekto z opýtaných neuviedol. 36 
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respondentov označilo za dôležitú metódu workshop, 22 opýtaných zvolilo prednášku spojenú 

s diskusiou, 20 respondentov hranie rolí, 18 respondentov outdoor training, rovnako 18 

respondentov simuláciu a taktiež E - learning, 16 respondentov brainstorming, 14 assessment 

centre, 14 respondentov demonštrovanie a 12 respondentov prípadovú štúdiu. 

 

Graf č. 4.11: Prínosnosť jednotlivých metód „mimo pracoviska“ 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 15: Ste ochotný/á zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít aj mimo pracovnej doby 

bez náhrady mzdy? 

 

Uvedená otázka bola uzatvorená, opýtaní si museli vybrať práve jednu z dvoch možností.  

Jej účelom bolo zistiť, či sú zamestnanci ochotní vzdelávať sa aj mimo pracovnej doby bez 

nároku na náhradu mzdy. 16 respondentov na otázku odpovedalo kladne, to zn. áno, 32 by 

však nebolo ochotných vzdelávať sa mimo pracovnej doby bez náhrady mzdy, to zn. 

odpovedali nie.  
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Graf č. 4.12 Ochota zamestnancov vzdelávať sa mimo pracovnej doby 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 16: Aká je Vaša hlavná motivácia k vzdelávaniu? 

 

Účelom tejto otázky bolo zistiť, čo zamestnancov motivuje k tomu, aby sa vzdelávali. 

Mali možnosť označiť viacero odpovedí a dopísať taktiež svoju vlastnú. Túto možnosť však 

nikto z opýtaných nevyužil. 34 respondentov odpovedalo, že ich najviac motivuje kariérny 

rast. Rovnako 34 respondentov zvolilo možnosť finančnej odmeny a  22 respondentov 

možnosť sebarealizácie a rozvoja. 

 

Graf č. 4.13: Motivácia zamestnancov k vzdelávaniu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 17: Cítite sa dostatočne motivovaný/á k vzdelávacím aktivitám svojim 

nadriadeným pracovníkom? 

 

Účelom uvedenej otázky bolo zistiť, či nadriadení pracovníci dostatočne motivujú 

reprezentantov call centra k vzdelávacím aktivitám. Otázka bola uzatvorená, opýtaní si museli 
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vybrať práve jednu z dvoch ponúkaných možností. 44 opýtaných odpovedalo na otázku áno, 

to zn. že sa cítia zo strany vedúcich dostatočne motivovaní. 4 opýtaní odpovedali na otázku 

záporne, to zn. nie.  

 

Graf č. 4.14: Motivácia k vzdelávaniu vedúcimi pracovníkmi 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 18: Ste dostatočne dopredu informovaný/á o prebiehajúcich a plánovaných 

vzdelávacích aktivitách? 

 

Uvedená otázka bola uzatvorená, opýtaní si mali možnosť vybrať práve jednu z dvoch 

možností. Jej účelom bolo zistiť, či zamestnanci považujú časový horizont, v ktorom sú 

dopredu informovaní o konaní vzdelávacej aktivity za dostatočný. 44 respondentov 

odpovedalo na túto otázku kladne, to zn. áno. 4 opýtaní sa necítia dostatočne dopredu 

informovaní, to zn. odpovedali nie.  
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Graf č. 4.15: Včasnosť poskytnutia informácií o plánovaných vzdelávacích aktivitách 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 19: Uveďte prosím Vaše návrhy a odporúčania na zlepšenie systému 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak Telekom 

v Žiline. 

 

Uvedená otázka bola nepovinná a otvorená. Jej účelom bolo zistiť, aké pripomienky  

a návrhy na zlepšenie vzdelávacích aktivít majú samotní zamestnanci. Traja opýtaní uviedli, 

že nemajú žiadne pripomienky a so vzdelávacím systémom sú spokojní. Zvyšní respondenti 

uviedli viacero návrhov a pripomienok. V rámci nich by mali zamestnanci záujem o 

ponuku vzdelávacích kurzov na dobrovoľnej báze, a to konkrétne o jazykové kurzy (najmä 

o kurzy angličtiny), ďalej počítačové kurzy najmä v oblasti programového vybavenie MS 

Office (špeciálne MS Word a MS Excel). Ďalej by uvítali viacero rozvojových vzdelávacích 

aktivít v oblasti mäkkých zručností, ktoré by viedli k ich osobnému rozvoju a kariérnemu 

rastu. Nie sú spokojní s tým, že väčšina školení je zameraná len na oblasť produktov a služieb 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s..  

 

Zamestnanci by mali taktiež záujem zúčastňovať sa podobných vzdelávacích programov a 

aktivít, akých sa zúčastňujú vedúci zamestnaci. Ako príklad bol uvedený outdoor training, 

ktorí by mohol slúžiť pre vzájomné spoznávanie členov tímu a odovzdávanie si skúseností. 

S tým súvisí aj ďalšia pripomienka zamestnancov, podľa ktorých by malo byť realizovaných 

viacero tímových vzdelávacích aktivít za účelom zocelenia tímu. Druhým príkladom boli 

workshopy v oblasti mäkkých zručností dostupné len vyššie postaveným spolupracovníkom. 
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Opýtaní taktiež uviedli sťažnosť na nejednotnosť informácií, ktoré im poskytujú tréneri 

a vedúci pracovníci. Ďalšia pripomienka bola v súvislosti s poradami, ktorých realizujú na 

oddelení podľa niektorých respondentov príliš často. Čas by podľa nich mohol byť radšej 

venovaní iných vzdelávacím aktivitám, špeciálne tým s dlhším trvaním a lepším precvičením 

si prebranej problematiky. V prípade problémov, ktoré vznikajú na zákazníckej linke 

v súvislosti s nedostatočnou znalosťou danej problematiky alebo jej nepochopením, by 

reprezentanti uvítali viac individuálny prístup. 

Ďalším návrhom bola realizácia vzdelávacích aktivít vo forme rôznych simulácií 

a modelových situácií, s ktorými sa reprezentanti môžu stretnúť pri svojej pracovnej činnosti. 

Noví zamestnanci spoločnosti neboli spokojní najmä so základným školením komunikačných 

schopností, ktoré nepovažujú za dostatočné. Rovnako úvodné produktové školenia podľa 

niektorých respondentov neposkytujú dostatočné množstvo informácií.  

Otázka č. 20: Aké je Vaše pohlavie?  

 

Uvedená otázka je identifikačná, uzatvorená. Respondenti si museli vybrať práve jednu 

z možností. Na základe odpovedí možno konštatovať, že 40 respondentov bolo ženského 

pohlavia a 8 respondentov mužského pohlavia. 

 

Graf č. 4.16: Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 21: Aký je Váš vek? 

 

Uvedená otázka slúžia ako identifikačná otázka. Bola uzatvorená, respondenti mali 

možnosť vybrať si práve jednu z možností. Jej účelom bolo zistiť vekovú štruktúru 

respondentov. Na základe výsledkov možnosť usúdiť, že 30 respondentov bolo vo veku od 26 

– 35 rokov, 16 respondentov bolo vo veku do 25 rokov a 2 respondenti boli vo veku 36 – 45 

rokov. Žiadny z respondentov nebol starší ako 45 rokov. 

 

Graf č. 4.17: Veková štruktúra zamestnancov 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 22: Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

 

Posledná otázka bola taktiež identifikačná, jej účelom bolo zistiť štruktúru zamestnancov 

podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Otázka bola uzatvorená, museli si vybrať práve 

jednu z možností. Z výsledkov vyplýva, že 26 respondentov sú absolventi stredoškolského 

štúdia s maturitou a 22 respondentov je vysokoškolsky vzdelaných. Žiadny z respondentov 

nezvolil možnosť základné vzdelanie či výučný list.  
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Graf č. 4.18: Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

4.4. Zhrnutie výsledkov z dotazníkového šetrenia 

Výsledky dotazníkového šetrenia vypovedajú o spokojnosti zamestnancov so systémom 

vzdelávania a rozvoja v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v Žiline, 

pracujúcich na pozícií reprezentantov call centra. Na základe výsledkov dotazníkov je možné 

skonštatovať, že väčšina zamestnancov je s aktuálnym systémom vzdelávania a rozvoja 

spokojná. Menšia časť zamestnancov, ktorá predstavuje 8,33 %, má určité výhrady k systému 

vzdelávania. Tie sa týkajú predovšetkým nedostatočného množstva vzdelávacích aktivít 

vedúcim k individuálnemu rozvoju zamestnancov.  

Všetci zamestnanci spoločnosti považujú vzdelávania za potrebné pre výkon ich 

pracovnej činnosti. Najväčšia časť zamestnancov (33,33 %) sa zúčastňuje vzdelávacích 

menej často ako raz mesačne. Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít raz či 

viackrát týždenne tvoria naopak najmenšiu skupinu. Väčšina zamestnancov frekventovanosť 

vzdelávacích aktivít považuje za dostatočnú, pretože 50 % zamestnancov je s ňou 

jednoznačne spokojná a 16,67 % skôr spokojná ako nespokojná. 

Takmer všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastnili dotazníkového šetrenia, považujú za 

najväčší prínos vzdelávacích aktivít, ktoré sa v súčasnosti na oddelení realizujú, získavanie 

nových poznatkov vo svojom odbore. Ako druhý najväčší prínos určili zvyšovania výkonnosti 

a produktivity práce. Žiadny zo zamestnancov neoznačil možnosť, že by pre neho vzdelávanie 

nemalo žiadny prínos. Informácie a poznatky, ktoré si zamestnanci odnášajú zo vzdelávacích 

aktivít, sú pre nich jednoznačne užitočné, pretože 50 % zamestnancov ich využíva pri výkone 
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veľmi často a 45,83 % pomerne často. Názory zamestnancov na vzdelávacie aktivity sú na 

základe výsledkov väčšinou zisťované počas aj po absolvovaní vzdelávacích aktivít. 

Zamestnanci, u ktorých zisťované neboli, by túto možnosť z väčšiny privítali.  

Zamestnanci by mali záujem rozširovať svoje znalosti a schopnosti najmä v oblasti 

komunikačných schopností (70,83 %) a v oblasti jazykových znalostí (54,17 %). Z metód 

vzdelávania „na pracovisku“ považujú zamestnanci na najprínosnejší coaching, asistovania 

skúsenejším pracovníkom a briefing. Čo sa týka metód vzdelávania „mimo pracoviska“, za 

najprínosnejší považujú zamestnanci workshop, prednášku s diskusiou a hranie rolí. Na 

otázku, či by boli zamestnanci ochotní vzdelávať sa aj mimo pracovnej doby bez náhrady 

mzdy, odpovedalo 66,67 % zamestnancov záporne. 33,33 % zamestnancov by však bolo 

ochotných vzdelávať sa v rámci vlastného rozvoju aj mimo pracovnej doby. 

Za najväčšiu motiváciou k vzdelávaniu považujú zamestnanci možnosť kariérneho rastu 

(70,83 %) a finančnú odmenu (70,83 %). Až  91,67 % sa cíti dostatočne motivovaných 

k vzdelávacím aktivitám svojim nadriadeným pracovníkom. Podľa 91,67 % pracovníkov sú 

im vzdelávacie aktivity oznamované dostatočne dopredu.  

Pripomienky a návrhy zamestnancov sa týkajú najčastejšie nedostatočnej možnosti 

individuálneho rozvoja najmä v oblasti komunikačných schopností. Väčšie množstvo 

zamestnancov navrhuje dobrovoľné školenia v oblasti jazykových schopností či počítačových 

znalostí, zameraných hlavne na programy MS Office. Zamestnanci by taktiež privítali tímové 

vzdelávacie aktivity, kde by mohli upevniť svoj tím a odovzdať si navzájom skúsenosti, 

a rovnako aj vzdelávanie zamerané na simulácie a modelové situácie. Noví zamestnanci by 

uvítali väčšiu časovú intenzitu školení. 

Na základe identifikačných otázok je možné skonštatovať, že väčšinu zamestnancov 

tvoria ženy (83,33 %). Najväčšia časť opýtaných je vo veku od 26 do 35 rokov (62,5 %). 

54,17 % zamestnancov sú absolventi stredoškolského štúdia s maturitou a 45,83 % je 

vysokoškolsky vzdelaných. 
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5. Návrhy a odporúčania 

Na základe zistených informácií , ktoré boli získané zo štruktúrovaného rozhovoru s HR 

konzultantkou pani Ing. Ivanou Severínovou v spolupráci s trénermi z Oddelenia tréningov 

a z iných dostupných zdrojov, je možné skonštatovať, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 

venuje vzdelávaniu a rozvoju svojich zamestnancov značnú pozornosť. Táto pozornosť je 

však venovaná predovšetkým rozvoju zamestnancov, ktorí pracujú na vedúcich pozíciách. 

 

Tento fakt vyplynul aj z dotazníkového šetrenia, ktoré bolo realizované v Rezidenčnom 

call centre spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Táto analýza spokojnosti zamestnancov so 

systémom vzdelávania a rozvoja bola vykonávaná na Oddelení kontaktného centra na pozícií 

reprezentant call centra. Z výskumu vyplynulo, že zamestnanci oddelenia sú celkovo so 

systémom vzdelávania a rozvoja spokojní, no však výsledky ukázali viacero nedostatkov 

a pripomienok zamestnancov najmä v oblasti ich individuálneho rozvoja. Na základe analýzy 

systému vzdelávania a rozvoja a na základe dotazníkového šetrenia boli teda navrhnuté 

viaceré odporúčania. 

 

Všetci zamestnanci sa jednoznačne zhodli na tom, že neustále vzdelávanie je potrebné pre 

výkon ich pracovnej činnosti, možno teda konštatovať, že si uvedomujú jeho dôležitosť. 

Práve preto by spoločnosť mala venovať ich pripomienkam zvýšenú pozornosť.  Hlavným 

dôvodom nespokojnosti zo strany zamestnancov je to, že školenia a tréningy, ktorých sa 

zúčastňujú, sú zamerané predovšetkým na získavanie vedomostí ohľadom produktov 

a služieb, ktoré spoločnosť Slovak Telekom, a.s., svojim zákazníkom ponúka. Rozvojové 

vzdelávacie aktivity sa podľa nich nerealizujú dostatočne často. O tom vypovedá aj fakt, že 

najväčší prínos súčasného systému vzdelávania a rozvoja zamestnanci vidia v získavaní 

nových poznatkov vo svojom odbore. Naopak najmenší v možnosti kariérneho rastu 

a možnosti sebarealizácia a rozvoja.  

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., by teda mala venovať väčšiu pozornosť individuálnym 

rozvojovým aktivitám na pozícií reprezentantov call centra. Tieto aktivity by mali byť 

zamerané predovšetkým na zlepšenie komunikačných schopností. Väčšina zamestnancov by 

mala na základe dotazníkového šetrenia záujem ďalej sa vzdelávať práve v tejto oblasti. 

Rovnako noví zamestnanci neboli spokojní s dĺžkou úvodného školenia zameraného na 

komunikačný štandard. Preto by som spoločnosti odporúčala realizovať viacero školení 



 

 

73 

 

zameraných na zlepšenie komunikačných schopností, pretože práve tie predstavujú ten 

najdôležitejší predpoklad pre výkon práce reprezentanta call centra. Výborné komunikačné 

schopnosti reprezentantov call centra spoločnosti zabezpečia rovnako väčšiu spokojnosť 

zákazníkov s ich službami.  

 

Ďalšou oblasťou, v ktorej by sa zamestnanci mali záujem vzdelávať, sú jazykové znalosti. 

V dnešnej dobe globalizácie prichádza aj na územie Slovenskej republiky veľké množstvo 

cudzincov, ktorí tu dlhodobo pôsobia, či už z pracovných, študijných alebo iných dôvodov. 

Preto je pre nich nutnosťou využívať na území krajiny telekomunikačné služby, a tým pádom 

aj služby Oddelenia kontaktného centra spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Jazykovo zdatní 

reprezentanti call centra by im mohli zabezpečiť komplexný zákaznícky servis, rovnako ako 

je zabezpečený pre slovensky hovoriacich zákazníkov. Zamestnanci zatiaľ nemajú možnosť 

zúčastňovať sa jazykových kurzov, no však na základe výsledkov dotazníkového šetrenia 

majú o túto aktivitu záujem. Viac ako tretina zamestnancov by mala záujem vzdelávať sa aj 

mimo pracovnej doby bez náhrady za mzdu, preto by som navrhovala realizovať jazykového 

kurzy napr. po pracovnej dobe. Spoločnosť by mala takýmto spôsobom umožniť rozvíjať sa 

zamestnancom, ktorí o to majú záujem, pretože by to pre činnosť tohto oddelenia mohlo byť 

prospešné.  

 

Práca s počítačom je pre výkon práce reprezentanta call centra nevyhnutnosťou, no však 

na základe výsledkov dotazníkového šetrenia v tejto oblasti pociťujú niektorí zamestnanci 

medzery. Jedná sa o programy MS Office, a to najmä MS Word a MS Excel. Preto by som 

navrhovala realizovať intenzívnejšie školenia zamerané práve na tieto programy, a to počas 

pracovnej doby, pretože práca s nimi je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. 

 

Veľkou motiváciou pre zamestnancov je možnosť kariérneho rastu a niektorí by mali 

záujem zúčastňovať sa školení v oblasti manažmentu, personalistiky a vedenia ľudí. 

Spoločnosť by im mohla vyhovieť tým spôsobom, že by im dovolila zúčastňovať sa 

workshopov, ktoré sú v súčasnosti určené pre vedúcich zamestnancov. Spoločnosť by túto 

výnimku mohla povoliť v prípade talentovaných zamestnancov s veľkým potenciálom 

a vyberať ich napr. podľa dosahovaných výsledkov a individuálnych pohovorov, aby zistila 

ich motiváciu. V dotazníkovom šetrení bolo zistené, že zamestnanci považujú workshopy za 

najefektívnejšiu a najprínosnejšiu metódu vzdelávania, práve preto by ich malo oddelenie 
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pripravovať pre svojich zamestnancov viacero, a to najmä na tému zlepšovania tzv. mäkkých 

zručností, pretože práve o to majú zamestnanci najväčší záujem.  

 

Na základe otázok súvisiacich s dôležitosťou jednotlivých metód vzdelávania pre 

zamestnancov  je možné skonštatovať, že Rezidenčné call centrum v Žiline využíva metódy 

vzdelávania, ktoré považujú jeho pracovníci na pozícií reprezentantov za dôležité a prínosné, 

preto by som im odporúčala v ich využívaní pokračovať. Veľkú dôležitosť zamestnanci však 

priradili metóde simulácia a outdoor training, ktoré oddelenie v rámci tréningu zamestnancov 

na tejto pozícií zatiaľ nevyužíva.  Rovnako sa vyskytli aj v návrhoch na zlepšenie systému 

vzdelávania samotných zamestnancov. Preto by som spoločnosti odporučila zaradiť ich do 

vzdelávacieho programu. Prostredníctvom simulácií by mohli školitelia pripravovať 

zamestnancov na situácie, s ktorými sa bežne stretnú pri telefonickom rozhovore so 

zákazníkom, aby boli pripravení na každú nečakanú situáciu a reakciu zákazníka a napr. aj na 

konfliktné situácie na linke. Pri metóde outdoor training by sa mohol upevniť tímový duch, 

členovia jednotlivých tímov by mali možnosť lepšie sa spoznať a vymeniť si navzájom svoje 

skúsenosti. Keďže sú zamestnanci počas výkonu ich práce rozdelení do tímov, súdržnosť 

a funkčnosť tímu by mala byť pre spoločnosť prvoradá. Túto aktivitu nemusí spoločnosť 

realizovať ako finančne náročný víkendový pobyt, ale môže začať napr. jednodňovými 

aktivitami v okolí Žiliny, keďže v tomto okrese sa nachádza veľa možností športové vyžitia 

napr. v prírode.  

 

Na základe výsledkov dotazníku možno usúdiť, že väčšina zamestnancov považuje 

produktovo zamerané školenia a tréningy za dostatočné, no však určité námietky na ich 

nedostatočnosť sa vyskytli zo strany nových zamestnancov. K nim by mala spoločnosť 

pristupovať viac individuálne a ich coach/mentor by sa mal presvedčiť o tom, či sú ich 

znalosti v oblasti produktov a služieb dostatočné a zistiť, či je problematika pre nich 

zrozumiteľná. Nedostatky by mali riešiť so zamestnancami individuálne, aby boli schopní 

poskytovať zákazníkom na linke kvalitný zákaznícky servis, čo bez pochopenia danej 

problematiky nie je možné. Zamestnanci v dotazníkoch uviedli sťažnosť na nejednotnosť 

informácií, ktoré im poskytujú tréneri a vedúci pracovníci. Zamestnanci musia poskytovať na 

telefonickej linke zákazníkom správne informácie, preto by som odporúčala vedúcim 

pracovníkom vyvarovať sa do budúcnosti takýmto situácia a nejasnosti v poskytovaných 

informáciách si s Oddelením tréningov ihneď ujasniť, aby mohli reprezentanti vykonávať 

svoju prácu bezchybne. 
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Na záver by som už len dodala, že zamestnanci pracujúci na pozícií reprezentantov call 

centra na Oddelení kontaktného centra predstavujú pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 

veľmi potenciálne ľudské zdroje, pretože ich znalosti v oblasti produktového portfólia firmy 

a zákazníckych preferencií sú veľmi široké a rovnako sú školení v oblastiach mäkkých 

zručností, ktoré sú prínosné pre každú inú vedúcu pracovnú pozíciu. Preto by spoločnosť 

vzdelávacím aktivitám venovaný práve pracovníkom na tejto pozícií mala venovať veľkú 

pozornosť, a taktiež sa viac začať zameriavať na ich individuálny rozvoj. 
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6. Záver 

V dnešnej podnikateľsky náročnej dobe je vysoká výkonnosť a presadenie sa v rámci 

konkurenčného prostredia možné len vtedy, pokiaľ majú podniky na svojich pracoviskách 

kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa orientujú v danej problematike a neboja sa prevziať 

zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Pre každú organizáciu predstavuje vzdelávanie a rozvoj 

jej zamestnancov nemalú investíciou, práve preto sa musia snažiť o to, aby ich systém bol čo 

najefektívnejší. Každý zamestnanec, ktorý sa chce uplatniť na trhu práce, musí na sebe 

neustále pracovať a prehlbovať svoje znalosti a zručnosti. V teoretickej aj praktickej časti 

tejto diplomovej práce je práve táto myšlienka dôležitosti vzdelávania ľudských zdrojov 

v organizácií dominantnou. 

 

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov            

v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., konkrétne v pobočke Rezidenčného call centra v Žiline, 

ďalej vyhodnotiť spokojnosť zamestnancov s aktuálnym stavom tohto systému a navrhnúť 

odporúčania pre jeho zlepšenie. Analýza systému vzdelávania bola prevedená hlavne na 

základe pološtruktúrovaných rozhovorov s HR konzultantkou pani Ing. Ivanou Severínovou 

a pracovníkmi Oddelenia tréningov. Vyhodnotenie spokojnosti zamestnancov s aktuálnym 

stavom systému vzdelávania a rozvoja bolo vykonané na základe dotazníkového šetrenia. 

Vďaka zisteným informáciám bolo možné zostaviť niekoľko návrhov a odporúčaní týkajúcich 

sa zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s..  

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa môže pochváliť skutočne prepracovaným systémom 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov, no však orientuje sa hlavne na rozvoj vedúcich 

pracovníkov spoločnosti. Analýza spokojnosti zamestnancov so systémom vzdelávania 

a rozvoja bola vykonaná na neriadiacej pozícií reprezentantov call centra. Na základe 

dotazníkového šetrenia boli zistené určité nedostatky najmä v oblasti individuálneho rozvoja 

zamestnancov.  

 

Práve na túto oblasť boli zamerané návrhy a odporúčania v poslednej časti práce. Tie 

súviseli najmä s rozvojom jazykových znalostí, komunikačných schopností a výučbou nových 

tréningových metód, ako je simulácia či outdoor training. Verím, že návrhy a odporúčania 

budú pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s., prínosom. Na základe týchto skutočností možno 

skonštatovať, že cieľ diplomovej práce bol splnený. 
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Zoznam skratiek 

3G    tretia generácia mobilných technológií 

4G   štvrtá generácia mobilných technológií 

ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line 

B2B    Business to Business 

EN    európska norma 

FTTP   Fiber to the Premises 

GPRS   General Packet Radio Service 

GSM   Global System for Mobile Communications 

HR    Human Resources 

HSPA   High Speed Packet Access 

IEC    International Electrotechnical Commission 

ISO   International Organization for Standardization 

IT   informačné technológie 

LTE    Long Term Evolution 

MHz    Megahertz 

MMS    Multimedia Messaging Service 

SZ    služby zákazníkom 
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Príloha č. 1 Základná organizačná štruktúra spoločnosti Slovak Telekom 
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Príloha č. 2 Program adaptácie pre reprezentanta call centra v Žiline

 

Zdroj: Interný materiál spoločnosti Slovak Telekom
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Príloha č. 3 Dotazník 

 

Analýza spokojnosti reprezentantov Rezidenčného call centra spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., so systémom vzdelávania a rozvoja 

 

Vážení respondenti, 

som študentkou druhého ročníka magisterského štúdia odboru Management na VŠB-TU v 

Ostrave. V rámci diplomovej práce na tému Tvorba systému vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov vo vybranej organizácií by som si Vás dovolila požiadať o vyplnenie 

dotazníka. Dotazník je anonymný, získané informácie budú použité iba pre tento prieskum, 

zaberie Vám len pár minút. O výsledkoch dotazníkového šetrenia Vás môžem po vyhodnotení 

informovať. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za ochotu. 

 

1. Ste spokojný/á so súčasným stavom systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v Žiline? 

a. Určite áno 

b. Skôr áno 

c. Skôr nie 

d. Určite nie 

 

2. Pokiaľ ste odpovedali na predchádzajúcu otázku SKÔR NIE alebo NIE, uveďte, 

z akého dôvodu ste so súčasným stavom nespokojný/á. 

 

 

3. Myslíte si, že je neustále vzdelávanie potrebné pre výkon Vašej pracovnej činnosti?  

a. Áno 

b. Nie 

 

4. Ako často sa zúčastňujete vzdelávacích aktivít (školení, kurzov atď.)?  

a. Viackrát týždenne 

b. Raz týždenne 

c. Viackrát mesačne 

d. Raz mesačne 

e. Menej ako raz mesačne 

 

5. Považujete frekventovanosť vzdelávacích aktivít za dostatočnú? 

a. Určite áno 

b. Skôr áno 

c. Skôr nie 

d. Určite nie 

 

6. Aký je podľa Vás prínos absolvovania týchto vzdelávacích aktivít? (môžete vybrať 

viacero možností) 

a. Zvyšovanie výkonnosti a produktivity práce 

b. Získavanie nových poznatkov vo svojom odbore 
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c. Možnosť sebarealizácie a rozvoja 

d. Možnosť kariérneho rastu 

e. Zvyšovanie komunikačných schopností 

f. Žiadny prínos 

 

7. Uplatňujete nové získané poznatky po absolvovaní vzdelávacích aktivít pri výkone 

práce? 

a. Veľmi často 

b. Pomerne často 

c. Len občas 

d. Neuplatňujem 

 

8. Sú POČAS priebehu vzdelávacej aktivity zisťované Vaše názory na priebeh aktivity? 

a. Áno 

b. Nie 

 

9. Pokiaľ ste odpovedali na predchádzajúcu otázku NIE, privítali by ste, aby boli Vaše 

názory počas priebehu vzdelávacej aktivity zisťované? 

a. Áno 

b. Nie 

 

10. Sú PO absolvovaní vzdelávacej aktivity zisťované Vaše názory na priebeh aktivity?  

a. Áno 

b. Nie 

 

11. Pokiaľ ste odpovedali na predchádzajúcu otázku NIE, privítali by ste, aby boli Vaše 

názory po absolvovaní vzdelávacej aktivity zisťované? 

a. Áno 

b. Nie 

 

12. V ktorých z uvedených oblastí by ste mali záujem svoje znalosti a schopnosti 

rozširovať? (môžete označiť viacero možností) 

a. Výpočtová technika 

b. Komunikačné schopnosti 

c. Jazykové znalosti 

d. Produktové znalosti 

e. Iné (uveďte) ........................................ 

 

13. Ktoré z metód vzdelávania „ na pracovisku“ považujete za najprínosnejšie pre výkon 

Vašej pracovnej činnosti? (môžete označiť viacero možností) 

a. Asistovanie skúsenejšiemu pracovníkovi 

b. Briefing – neformálne porady 

c. Formálne pracovné porady 

d. Inštruktáž vedená skúsenejším pracovníkom 

e. Coaching – podpora, dohľad, pomoc podľa progresu vzdelávaného 

f. Mentoring – podpora, dohľad, pomoc na základe požiadaviek vzdelávaného 

g. Counselling – vzájomné konzultácie medzi podriadeným a nadriadeným podľa 

potrieb a priebehu vzdelávania 

h. Poverenie úlohou od skúsenejšieho pracovníka 

i. Rotácia práce – plnenie rôznych úloh na rôznych oddeleniach 
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j. Iné (uveďte) ........................................ 

 

14. Ktoré z metód vzdelávania „mimo pracoviska“ považujete za najprínosnejšie pre 

výkon Vašej pracovnej činnosti? (môžete označiť viacero možností) 

a. Prednáška spojená s diskusiou 

b. Demonštrovanie – praktické názorné vyučovanie 

c. Prípadová štúdia - diagnostikovanie a navrhovanie riešenia naznačenej situácie 

d. Workshop – tímové a komplexné riešenie rôznych praktických problémov 

e. Brainstorming – ústne alebo písomné návrhy riešení problému a po ich 

predložení diskusia 

f. Hranie rolí – aktívne prebranie určitej role pri riešení konkrétnej situácie 

g. Simulácia – vytváranie zjednodušených modelových situácií 

h. Assessment centre – riešenie reálnych situácií či prípadových štúdií 

predkladaných v rôznych časových intervaloch pod meniacou sa mierou stresu 

i. Outdoor training – športové aktivity v otvorenom priestranstve slúžiace 

k rozvoju komunikačných, koordinačných a iných schopností 

j. E – learning – vzdelávanie prostredníctvom počítačov 

k. Iné (uveďte) ..................................... 

 

15. Ste ochotný/á zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít aj mimo pracovnej doby bez 

náhrady mzdy? 

a. Áno 

b. Nie 

 

16. Aká je Vaša hlavná motivácia k vzdelávaniu? 

a. Finančná odmena 

b. Kariérny rast 

c. Možnosť sebarealizácia a rozvoja 

d. Iná motivácia (uveďte) ................................. 

 

17. Cítite sa dostatočne motivovaný/á k vzdelávacím aktivitám svojim nadriadeným 

pracovníkom? 

a. Áno 

b. Nie 

 

18. Ste dostatočne dopredu informovaný/á o prebiehajúcich a plánovaných vzdelávacích 

aktivitách? 

a. Áno 

b. Nie 

 

19. Uveďte prosím Vaše návrhy a odporúčania na zlepšenie systému vzdelávania 

a rozvoja zamestnancov v Rezidenčnom call centre spoločnosti Slovak Telekom 

v Žiline. 

 

20. Aké je Vaše pohlavie? 

a. Žena 

b. Muž 

 

21. Aký je Váš vek? 

a. Do 25 rokov 
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b. 26 – 35 rokov 

c. 36 až 45 rokov 

d. 46 až 55 rokov 

e. 56 a viac rokov 

 

22. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

a. Základné 

b. Výučný list 

c. Stredoškolské v maturitou 

d. Vysokoškolské 

 

Ďakujem veľmi pekne za Vaše odpovede a čas strávený vyplneným dotazníku. 

 

S pozdravom 

Patrícia Kolmanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha č. 4 Otázky k pološtruktúrovanému rozhovoru 

1) Môžete prosím charakterizovať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., z hľadiska základných 

údajov, činnosti, ponúkaných produktov, služieb a histórie?  

2) Aké sú základné hodnoty spoločnosti Slovak Telekom, a.s.?  

3) Aká je základná organizačná štruktúra spoločnosti Slovak Telekom, a.s.?  

4) Kto je zodpovedný za komplexný systém vzdelávania spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 

ako celku? 

5) Ako základné vzdelávacie programy spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ponúka svojim 

zamestnancom? 

6) Môžete prosím charakterizovať pobočku Rezidenčného call centra spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., v Žiline z hľadiska základných údajov, činnosti, produktov, služieb 

a histórie? 

7) Pod akú časť organizačnej štruktúry toto Rezidenčné call centrum spadá? 

8) Môžete prosím bližšie charakterizovať oddelenia a pracovné pozície spadajúce pod Sekciu 

rezidenčných call centier? 

9) Kto je na Oddelení kontaktného centra v Žiline zodpovedný za vzdelávanie 

zamestnancov? 

10) Máte pre zamestnancov pracujúcich na pozícií reprezentant call centra spracovaný systém 

vzdelávania? 

11) Ako identifikujete vzdelávacie potreby na tejto pracovnej pozícií?  

12) Akým spôsobom plánujete vzdelávacie aktivity na tejto pracovnej pozícií?  

13) Ako realizujete vzdelávacie aktivity na tejto pracovnej pozícií? 

14) Akým spôsobom hodnotíte absolvované vzdelávacie aktivity na tejto pracovnej pozícií?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 


