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1 ÚVOD 

V současné době oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jakoţto součást řízení 

lidských zdrojů, nabývá na čím dál větší důleţitosti. Vedení podniků si totiţ začíná 

uvědomovat, jakou hodnotu mají kvalifikování zaměstnanci, kteří jsou pak zdrojem 

konkurenčních výhod. Období, kdy zdrojem největších konkurenčních výhod byly materiální 

zdroje, jsou pryč.  Důleţitost a nutnost vzdělávání a rozvoje podtrhují také neustále zvyšující 

se poţadavky na znalosti a dovednosti člověka, které jsou dány vědecko technickým 

pokrokem. Organizace proto musí vycházet z dobře zmapované současné i budoucí 

vzdělávací potřeby. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je obousměrný proces. Podnik zaměstnanci 

poskytne moţnost se vzdělávat a rozvíjet a očekává určitou protisluţbu ve formě zvýšení 

výkonu nebo motivace. Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců slouţí nejen jako 

prostředek pro zvyšování výkonu, ale je to také interní zdroj kvalitní pracovní síly. Jelikoţ 

kvalifikovaný pracovník je v současnosti vysoce ceněnou komoditou, je nezbytné takovéhoto 

zaměstnance si udrţet. 

Cílem této diplomové práce je popsat a důkladně analyzovat současně nastavený 

systém vzdělávání a rozvoje ve společnosti OKD, a. s. a na základě této analýzy navrhnout 

doporučení, které by vedly ke zlepšení systému. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících celků, které se pak dále 

dělí na dílčí části. První část je tvořena teoretickými východisky. Obsahuje zejména důkladný 

popis jednotlivých fází systémového vzdělávání a úvod do procesu řízení talentů.  

Druhý celek je rozdělen do několika částí. První část obsahuje stručnou 

charakteristiku společnosti OKD, a. s. Účelem je seznámit se především s jejím předmětem 

podnikání, historií a ekonomickou situací. V další části je provedena uţ samotná analýza 

současného systému vzdělávání a rozvoje, na základě které jsou formulovány klady  

a nedostatky tohoto systému. Posuzování je realizováno prostřednictvím ústního a písemného 

dotazování a analýzy dokumentů. V poslední části jsou pak na základě zjištěných nedostatků 

uvedeny návrhy a doporučení ke zlepšení systému.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

ZAMĚSTNANCŮ 

2.1  Metodika zpracování diplomové práce 

Diplomová práce je rozdělena do dvou ucelených částí, které jsou dále rozpracovány 

do jednotlivých kapitol. První část je teoretického charakteru a bude slouţit jako východisko 

pro aplikační část. Při vypracování obou částí bude vyuţita kombinace logických metod jako 

analýza, komparace, abstrakce a syntéza. 

Zvolené téma posouzení vzdělávání a rozvoje vychází z oblasti řízení lidských zdrojů 

a bude aplikováno na společnost OKD, a. s. Teoretická část je koncipována tak, aby 

odpovídala zvolenému tématu diplomové práce a potřebám aplikační části. Pomocí analýzy 

odborné literatury bude podrobně rozpracován teoretický systém vzdělávání a rozvoje  

v organizaci. Následnou abstrakcí se oddělí nepodstatné části a vznikne ucelený soubor 

informací, vhodný jako základ pro aplikační část. Páteří teoretické části tedy bude 

systematické vzdělávání zpracováno do čtyř kapitol. Teoretickou část bude doplňovat 

kapitola, týkající se objasnění procesu talent managementu, jelikoţ právě tento druh 

vzdělávání a rozvoje bude posuzován v aplikační části. 

Úvod aplikační části diplomové práce je tvořen základní charakteristikou společnosti 

OKD, a. s. Tato část slouţí především k seznámení se se zkoumanou společností, jejím 

předmětem podnikání, zaměstnaneckou a organizační strukturou a historií. Následuje stěţejní 

část diplomové práce, a to analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci. Vyuţity 

budou metody dotazníkového výzkumu, polostandardizovaného rozhovoru se členem vedení 

a analýza vnitropodnikových dokumentů. Analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců bude 

provedena ze dvou hledisek. Pomocí syntézy informací, zjištěných z rozhovorů a jednotlivých 

vnitropodnikových dokumentů, bude popsán systém vzdělávání ve společnosti OKD, a. s. 

Následnou komparací skutečného systému s teoretickým, který byl zpracován v teoretické 

části, budou vyzdviţeny nedostatky a navrţeny doporučení k jejich odstranění. Druhé 

hledisko pak představuje vyuţití dotazníkového výzkumu k posouzení aktuálního nastavení 

systému vzdělávání a rozvoje na konkrétní vzdělávací akci, a to talent managementu. 

Výstupem bude opět zhodnocení provedeného výzkumu a formulace potenciálních 

doporučení. 
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2.2  Systematické vzdělávání 

Systematické vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí řízení lidských zdrojů 

v organizaci. Podniky se prostřednictvím tohoto přístupu snaţí o rozšiřování a zdokonalování 

znalostí i dovedností, kterými zaměstnanci v dané chvíli disponují. Rovněţ dochází  

k přípravám zaměstnanců na neustálé změny v pracovní náplni v průběhu jejich kariéry. 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, společně s rozvíjením jejich adaptability, vede ve 

finálním důsledku ke zvýšení konkurenceschopnosti.
1
 

Systematické vzdělávání je v zásadě nepřetrţitý cyklus, který by měl být v souladu 

nejen s firemní politikou vzdělávání, ale také s cíli strategie vzdělávání. Nedílnou součástí 

efektivního systematického vzdělávání je existence personálu, který zajišťuje jeho odbornou  

a organizační sloţku. Neméně důleţité je i vytvoření odpovídajícího zázemí, ve kterém můţe 

být vzdělávání realizováno, a to včetně nabídky široké škály vzdělávacích programů  

a kvalifikovaných vzdělavatelů. Systematické vzdělávání nabízí mnoho předností nejen pro 

zaměstnance ale také pro zaměstnavatele:
 2
 

- poskytuje odborně vzdělané a připravené pracovníky bez nutnosti jejich 

hledání na trhu práce, 

- umoţňuje průběţné formování pracovních schopností pracovníků podle 

potřeb organizace, 

- zlepšuje pracovní výkon a celkovou produktivitu společnosti, 

- zlepšuje vzájemný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

- zvyšuje motivaci zaměstnance, 

- zvyšuje cenu pracovníka na trhu práce, 

- urychluje funkční a platový postup, 

- zlepšuje pracovní i mezilidské vztahy, 

- průměrné náklady na vzdělání jednoho pracovníka bývají niţší, neţ při 

vyuţití jiného způsobu vzdělávání.  

Základní podoba cyklu systematického vzdělávání obsahuje čtyři fáze, které jsou pak 

dále podrobněji rozpracovány. Ve většině případů si společnosti tento cyklus přizpůsobují, 

                                                 

1
 ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 124 

2
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 259-261 
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aby odpovídal firemním zájmům. První fáze cyklu je tvořená identifikací potřeby vzdělávání 

pracovníků, kde se v podstatě analyzuje současný stav výkonnosti, pomocí celé škály metod  

a porovnává se s poţadovanou úrovní. Druhá fáze je fáze plánování vzdělávání. V této části 

se řeší především nákladové a rozpočtové záleţitosti, otázky týkající se obsahu a vzdělávacích 

metod a koho se bude vzdělávání týkat. Třetí fází cyklu je samotná realizace vzdělávacího 

procesu. Poslední a tedy čtvrtou fází je vyhodnocení výsledků vzdělávání. Poslední fáze je 

také tou nejdůleţitější, jelikoţ se v ní posuzuje efektivita a přinos vzdělávacích akcí.
3
 

Obr. č. 2.1 – Cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace 

 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 260 (upraveno) 

2.3  Fáze jedna – Identifikace potřeby vzdělávání pracovníků  

Identifikace potřeb organizace na vzdělávání pracovníků je nelehký krok. Můţe za to 

především obtíţné stanovování souladu mezi kvalifikačními poţadavky pracovních míst  

a pracovními schopnostmi zaměstnance. Z velké části se na tom podílí také nemoţnost 

kvantifikace vztahu mezi kvalifikací pracovníka a výsledky jeho práce. Díky těmto důvodům 

                                                 

3
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 259 

Identifikace potřeby 
vzdělávání pracovníků 

organizace 

Plánování vzdělávání 

Realizace vzdělávacího 
procesu 

Vyhodnocování 
výsledků vzdělávání a 
účinnosti vzdělávacích 

programů 
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je nutné brát v úvahu, ţe fáze identifikace potřeby organizace v oblasti vzdělávání je zaloţena 

především na odhadech. Zjednodušeně řečeno, je nutné nalézt nesoulad v oblasti kvalifikace  

a vzdělání na straně pracovníka a tím co vyţaduje pracovní místo.
4
 Při identifikaci 

vzdělávacích potřeb lze vycházet z různých interních nebo externích zdrojů informací jako 

např.:
 5

 

- pravidelné hodnocení pracovníků a hodnocení jejich pracovního výkonu, 

- plány týkající se strategických cílů podniku, které by měly za následek 

zvýšení nároků na vzdělávání (restrukturalizace, expanze, diverzifikace 

výrobků, apod.), 

- změny v konkurenčním prostředí, 

- rozvoj nových technologií a informačních systémů (zvýšení nároků na 

obsluhu), 

- změny řízení a výkonnosti (pokles produktivity povede k hledání příčin, 

z nichţ některé mohou pramenit v nedostatečné kvalifikaci). 

Potřebu vzdělávání mohou vyvolat vzniklé změny v některém segmentu vnějšího 

prostředí firmy (makroprostředí, mezoprostředí), nebo změny ve vnitřním prostředí 

organizace (ve strategii, v organizační struktuře, v technologii atd.).
6
 Existuje obecné 

pravidlo, které udává, ţe pokud jsou splněny následující podmínky, pak je vzdělávání ve 

společnosti zapotřebí. Podmínka 1. – Nejefektnější a nejvhodnější způsob pro překonání 

poklesu výkonu je vzdělávání. Popřípadě dosahuje-li společnost standardních výkonů, tak 

vzdělávací akce budou mít za následek ekonomičtějšího dosaţení podnikových cílů 

s moţností vyuţití ušetřených zdrojů pro alternativní cíle. Podmínka 2. – Aktuální a budoucí 

pracovní cíle jsou jasně propojeny a ve vzájemném souladu s podnikovými cíli a strategiemi. 

Např. pokud podnik plánuje zrušení nadbytečného pracovního místa, pak není vhodné 

plánovat pro toto místo vzdělávací akce. 

                                                 

4
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 261 
5
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 89 
6
 BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 119 
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2.3.1 Druhy vzdělávacích potřeb 

Lze rozlišit dva základní druhy vzdělávacích potřeb:
 7

 

a) reaktivní – neboli výkonnostní nastává v případě, ţe je na pracovišti 

zaznamenán okamţitý pokles výkonnosti, který lze odůvodnit nedostatkem ve 

vzdělávání, 

b) proaktivní – tento druh vzdělávací potřeby je vázán k podnikové strategii 

organizace a plánu lidské síly – očekávaný technický vývoj, kroky personální 

výměny, podnikatelská politika atd.  

2.3.2 Analýza vzdělávacích potřeb 

Podstata analýzy vzdělávacích potřeb má podobu shromaţďování co největšího 

mnoţství informací o současném stavu znalostí, schopností, dovedností a výkonnosti 

jednotlivců, týmů a podniku. Následuje srovnání těchto informací s vytyčenou úrovní. 

Výsledkem analýzy je odhalení mezer ve výkonnosti. Výkonnostní mezerou se rozumí rozdíl 

mezi plánovanou výkonností a reálnou výkonností. Dalším krokem je identifikovat nedostatky 

výkonnosti, které je moţné eliminovat vzděláváním a na ty se zaměřit.
8
 

Aby bylo moţné efektivně měřit změnu výkonnosti na všech třech úrovních je 

nezbytná existence standardů, se kterými se zjištěné informace porovnávají. Při porovnávání 

je moţné vyuţít i standardy jiných podniků nebo organizací v rámci skupiny podniků, 

případně národní standardy. 

Samotná analýza vzdělávacích potřeb je tvořena třemi etapami. V první etapě se 

analyzují podnikové cíle a celková podniková strategie. Jedná se o rozbor informací na 

celoorganizační úrovni. Výstupem je zjištění skutečné velikosti výkonnostní mezery  

a způsoby, jakými lze tuto mezeru zmenšit za pomocí vzdělávání. Obecně pro podnik  

a podnikovou výkonnost je důleţité, aby i řádoví zaměstnanci, nejenom vrcholový 

management, byli obeznámeni s podnikovou strategií a ztotoţnili se s ní. 

Ve druhé etapě se porovnávají specifikace a kvalifikační charakteristiky pracovních 

míst se skutečným stavem schopností zaměstnanců. Analyzují se znalosti, schopnosti, 

                                                 

7
 BUCKLEY, Roger, Vilém JUNGMANN a Jim CAPLE. Trénink a školení. Brno: Computer Press, 2004, xii,  

s. 32-33 
8
 BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013, s. 124 
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dovednosti a vykonávané úkoly. Kaţdý zaměstnanec má individuální potřeby vzdělávání  

a rozvoje, pojící se k jeho pracovní pozici. To je důvod, proč se klade velký důraz na 

hodnocení individuálních potřeb kaţdého zaměstnance. Díky tomu lze snáze připravit 

vzdělávání na míru a přizpůsobit jej potřebám jednotlivce. Rovněţ se zjišťuje styl vedení 

manaţerů a kultura pracovních vztahů. Je věnována zvýšená pozornost manaţerům, protoţe 

svým chováním a výkonností zásadně ovlivňují své spolupracovníky a motivují je ke 

zlepšování osobní výkonnosti. 

Ve Třetí etapě se analyzují individuální charakteristiky zaměstnance a porovnávají 

se s poţadavky podniku. Údaje se čerpají především z osobních záznamů pracovníka, jako je 

hodnocení, kvalifikace, vzdělání, absolvování vzdělávacích programů apod.
9
 

Analýzu vzdělávacích potřeb lze rozdělit podle rozsahu do tří úrovní:
 10

 

1. Komplexní analýza – jedná se o nejnáročnější a nejnákladnější variantu. 

Podstatou je vytvoření detailního záznamu o kaţdém úkolu či podúkolu, které 

jsou zaměstnancem vykonávány, včetně znalostí, dovedností, schopností  

a přístupů nezbytných pro efektivní výkon. Zkoumají se všechny aspekty 

daného zaměstnání. 

2. Analýza klíčových otázek – tato analýza je vhodná pouze pro určité pozice. 

Vyuţívá se především u manaţerských a kontrolních funkcí resp. u funkcí, 

které se stávají z mnoha úkolů, a ne kaţdý je podstatný pro efektivitu výkonu. 

Proto se zkoumají pouze klíčové nebo základní otázky, týkající se 

zaměstnání. Analýza můţe být vyuţita také u funkcí měnících svůj obsah 

nebo zaměření. Výsledkem je identifikace a osvětlení zásadních úkolů a 

nástin poţadovaných znalostí, dovedností a přístupů. 

3. Analýza zaměřená na problémy – poslední analýza vychází z reaktivního 

přístupu. Nezkoumá se celek, ani klíčové úkoly, ale stránky současného 

výkonu, který je pod úrovní stanovených standardů. 

Při provádění analýzy vzdělávacích potřeb se zkoumají prakticky pouze tři skupiny 

údajů. Jednotlivé skupiny, včetně jejich popisu, jsou pro přehled uvedeny v tabulce č. 2.1. 

                                                 

9
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 90-91 
10

 BUCKLEY, Roger, Vilém JUNGMANN a Jim CAPLE. Trénink a školení. Brno: Computer Press, 2004, xii, 

 s. 70 
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Údaje jsou pak analyzovány prostřednictvím specifických metod. Některé metody jsou 

rozebrány v kapitole č. 2.2.3. Výsledkem zmiňovaných analýz je identifikace vzdělávacích 

potřeb, případně návrh programu vzdělávání. Lze vypozorovat analogii mezi jednotlivými 

etapami analýzy vzdělávacích potřeb a skupinami údajů. 

Tab. č. 2.1 – Přehled analyzovaných údajů 

Skupina údajů Popis údajů 

Údaje týkající se celé 

organizace 

Údaje o struktuře organizace, jejím výrobním programu, 

zdrojích (vybavení, finanční zdroje, lidské zdroje a jejich 

potřeba). Nezanedbatelnou úlohu zde mají údaje o počtu, 

struktuře a pohybu pracovníků, o vyuţívání kvalifikace  

a pracovní doby, o pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz,  

o absenci apod. 

Údaje týkající se 

jednotlivých pracovních 

míst a činností 

Popisy pracovních míst a jejich specifikace (poţadavky na 

pracovníky a jejich pracovní schopnosti), ale také informace o 

stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod. Jde v podstatě o 

jakousi inventuru pracovních úkolů a potřeby práce ve spol. 

Údaje o jednotlivých 

pracovnících 

Tyto údaje je moţné získat např. z personální evidence, ze 

záznamu o hodnocení pracovníka, záznamů o vzdělání, 

kvalifikaci (plnění kvalifikačních poţadavků) a absolvování 

vzdělávacích programů, z výsledků testů, ze záznamu o 

rozhovorech s pracovníkem či různých průzkumů, v nichţ se 

zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků a jejich 

nadřízených. 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 262 (upraveno) 

2.3.3 Sběr údajů pro analýzu vzdělávacích potřeb 

Sběr údajů je podstatnou části procesu analýzy vzdělávacích potřeb. Kaţdá etapa 

tohoto procesu začíná právě sběrem informací. Existuje celá škála metod, pomocí nichţ 

můţeme zjistit informace, týkající se např. dosahované úrovně výkonnosti, nebo podstaty 

činnosti pracovního místa. Níţe jsou uvedeny některé jednodušší a snáze pouţitelné metody. 

První čtyři metody (rozhovor, pozorování, dotazník, skupinová diskuze) jsou pouţitelné pro 
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sběr údajů o jednotlivcích i celé organizaci. Zbylé dvě (participace, popis práce) pak slouţí 

především ke zjišťování nedostatků jednotlivce.
 11

 

Strukturovaný rozhovor je rozhovor se zaměstnancem, který je zaloţený na 

předem připraveném seznamu otázek. Podstatou je získat zpětnou vazbu přímo od 

dotazovaného a zjistit, proč není dosahováno potřebného výkonu. Zaznamenávají se postřehy, 

názory a postoje od klíčových zaměstnanců. Výhodou strukturovaného rozhovoru je moţnost 

flexibilního přizpůsobení a detailního zkoumání situace. Hlavní nevýhodou je pak časová 

náročnost při rozhovoru s větším počtem osob a nezbytnost dostatečně kvalifikované osoby, 

která rozhovor vede. 

Další metodou je pozorování. Jde o cílené sledování jednotlivců nebo skupiny 

zaměstnanců při výkonu. Subjekty by měly být pozorovány v jejich běţném pracovním 

prostředí. Pozorovatel můţe srovnávat vlastní výkon zaměstnanců s popisem práce, normami 

a postupy. Výhoda spočívá v získání realistické představy o plnění úkolů v prostředí 

organizace. Nevýhodou je moţné zaskočení zaměstnance a tím i přizpůsobení jeho chování, 

resp. začne se chovat netypicky. 

Obdobou strukturovaného rozhovoru je dotazník. Stejně jako u první zmíněné 

metody, se zde prolíná struktura různých typů otázek. Získávají se údaje o zaměstnancových 

úkolech a postojích k různým aspektům jeho práce. Hlavní výhodou pouţití jsou nízké 

náklady a moţnost zapojení do šetření více osob. Nevýhodou je nesprávné pochopení otázek, 

špatná formulace otázek atd. 

Skupinová diskuze představuje hromadné prodiskutování těţkostí a problémů, 

nějakým způsobem spojených s danou prací. Podstatou je získat potřebné informace týkající 

se aspektů práce a názor na to, jak by se měla realizovat. Výhodou je rychlé získání informací 

z různých pohledů. Nevýhodou jsou vysoké nároky na moderátora diskuze, časová náročnost 

a potenciální moţnost vzniku zábran otevřeně hovořit. 

Participace je jednoduše přebírání úkolů a zodpovědnosti zaměstnance na 

výzkumníka po určitý časový úsek. Uplatňuje se především u obtíţně vysvětlitelných 

pracovních úkolů nebo u nových postupů. Výhodou je detailní porozumění podmínkám práce. 

                                                 

11
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 91-92 
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Nevýhodou je nemoţnost aplikace této metody u všech pracovních pozic, kvůli speciálním 

dovednostem nezbytným pro výkon práce. 

Popis práce vytvořený zaměstnancem, jak uţ vyplývá z názvu, realizuje samotný 

zaměstnanec. Výstupem je vypracování úplného popisu práce, ve kterém ze své perspektivy 

popisuje důleţitost a obtíţnost pracovních úkolů a povinností, z nichţ se jeho práce skládá. 

Výhoda spočívá v odrazu zkušeností zaměstnance v případě, ţe absolvoval více zaměstnání a 

odlišného úhlu pohledu. Nevýhodou je náročnost pro zaměstnance popsat vlastní práci, 

neúplnost informaci, které je potřeba prověřit, a nedocenění nebo přecenění důleţitosti a 

obtíţnost své práce.  

Výčet zmíněných metod není ani zdaleka konečný. V tabulce č. 2.2 jsou přehledně 

znázorněny další metody, které je moţné při sběru údajů vyuţít. Metody jsou uvedeny ve 

vazbě na skupiny údajů, definovány v podkapitole 2.2.2, ze kterých čerpají. V praxi se často 

jednotlivé techniky a metody kombinují, aby byla eliminována slepá místa a zajistila se 

věrohodnost. Činit rozhodnutí pouze na základě jedné metody je riskantní a nedoporučuje se. 

Tab. č. 2.2 – Metody sběru údajů 

Skupina údajů Metody 

Údaje týkající se celé 

organizace 

analýza budoucích trendů  

analýza strategických plánů 

analýza podnikových cílů 

analýza vněj. a vnitř. prostředí 

práce s dokumenty 

funkční/procedurální analýza 

mezipodnikové srovnávání 

brainstorming 

procedurální analýza 

personální audit 

spotřebitelské průzkumy 

stanovisko expertů (delfská m.) 

Údaje týkající se 

jednotlivých pracovních 

míst a činností 

analýza pracovní náplně 

analýza problémů 

analýza z popisu práce 

analýza plánů lidských zdrojů 

personální audit 

technika kritických událostí 

brainstorming 

deníková metoda 

komparace, porovnávání 

řízení podle cílů 

práce s dokumenty 
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Zdroj: BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 123-125 (upraveno) 

Informace získané některou z uvedených metod jsou dále tříděny a analyzovány, více 

kapitola 2.3.4. Je nezbytné identifikovat problémy ve výkonnosti a určit jejich příčiny. 

Následuje určení priorit v problémových oblastech a stanovení vzdělávacích a dalších 

opatření, které by vedly k vyřešení těchto problémů. Finálním krokem první fáze je 

vypracování programu vzdělávání, který je v souladu s podnikovými cíli a strategiemi. Celý 

proces identifikace potřeb vzdělávání je schematicky znázorněn na obrázku č. 2.2. 

2.3.4 Analýza nashromážděných údajů 

Jakmile je nashromáţděno dostatečné mnoţství údajů o jednotlivých pracovnících, 

pracovních místech a společnosti, je nezbytné provést jejich analýzu. Ta slouţí k nalezení 

problému ve výkonnosti prostřednictvím symptomů. Symptomy poukazují na to, čím se 

problémy projevují. Je zvykem pouţívat dva přístupy při hodnocení a měření získaných 

údajů: 
12

 

1. Srovnávací přistup – vyuţívá technik jako stanovení pořadí (seřazení od 

nejlepšího po nejhorší), nucené rozdělení (dělení do skupin, intervalů, bodové 

ohodnocení), nebo párové srovnávání (vzájemné srovnávání podle určitého 

kritéria). 

                                                 

12
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 94-95 

Údaje o jednotlivých 

pracovnících 

360 zpětná vazba 

brainstorming 

deníková metoda 

hodnocení pracovního výkonu 

hodnocení pracovníků 

kariérový plán 

komparace, porovnávání 

modelování a analýza chování 

testy a zkoušky 

vstupní interview 

analýza manuálních dovedností 

assessment centrum 

personální audit 

pozorování 

práce s dokumenty 

průzkum postojů 

řízení podle cílů 

sebehodnocení 

simulace 

technika kritických událostí 

osobní dokumentace 

názory podřízených 
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2. Absolutní přistup – vyuţívá oproti srovnávacímu přístupu např. písemný 

popis hodnotitele, číselné hodnocení (v určitém rozsahu bodů), popisnou 

stupnici (vyuţití slov k ohodnocení úrovně), grafickou hodnotící stupnici 

(obvykle se kombinuje s číselnou nebo popisnou stupnicí), výkonnostní 

stupnici nebo nucenou volbu (výběr z určitého počtu popisů chování v kaţdé 

části). 

Výsledkem analýzy údajů by měl být seznam zjištěných vzdělávacích potřeb 

zaměstnanců a případně uţ i návrh vzdělávacích programů, které by tyto potřeby odstranily. 

Zjednodušeně to je určení, kdo a proč potřebuje vzdělávat. Následující schéma shrnuje celou 

první fázi systematického vzdělávání. Podstatou je sběr údajů, týkajících se jak jednotlivců, 

tak i celé organizace. Následuje analýza těchto zjištěných údajů a určení problémových 

oblastí. Mezifází pak je stanovení priorit problémových oblastí, na základě kterých se uţ 

identifikují vzdělávací potřeby. Někdy je v rámci zmíněného posledního kroku vypracován 

návrh programu vzdělávání. 

Obr. č. 2.2 – Schéma modelového procesu identifikace potřeb vzdělávání 

 

Zdroj: VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 95 (upraveno) 
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Rozpoznávání přičin problémů 

Stanovení priorit 
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Identifikace vzdělávacích potřeb 
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2.4  Fáze dvě – Plánování vzdělávání 

Jak uţ bylo řečeno, výstupem identifikace potřeby vzdělávání pracovníků je určení, 

kdo a proč potřebuje vzdělávat. Rovněţ to můţe být i určitý návrh programu vzdělávání, který 

se pak dále upřesňuje a zpracovává. Stejně jako první fáze bude se i tato členit na několik 

dílčích částí. 

Přípravná část zahrnuje specifikaci potřeb, analýzu účastníků a především 

stanovení cílů. Cíle slouţí v pozdější fázi jako měřítko dosahovaných výsledků. Mělo by být 

zajištěno, aby definované cíle byly v souladu se strategií vzdělávání a rozvoje ve společnosti. 

Cíle lze rozdělit do tří kategorií: 

1. Hlavní cíle – bývají stanovovány pro celý vzdělávací program a mají podobu 

spíše vizí, kterých má být dosaţeno v delším časovém horizontu. 

2. Studijní cíle – jsou to cíle jednotlivých vzdělávacích aktivit. Definují 

konkrétní vědomosti, dovednosti či způsoby chování, které by si měli 

účastnící po ukončení vzdělávací akce osvojit. Pro účastníky jsou to cíle 

s největší výpovědní hodnotou. Mohou se členit do dílčích cílů. 

3. Dílčí cíle – podobně jako studijní cíle se váţou na konkrétní vzdělávací akci. 

Definují úroveň, kterou by měli účastníci splnit na konci kaţdé dílčí etapy. 

Součástí dílčího cíle by měl být stanoven způsob, jakým účastník prokáţe 

dosaţení poţadované úrovně.
13

 

Realizační část zahrnuje zpracování jednotlivých etap vzdělávacího projektu  

a stanovení pořadí témat. Volí se vhodné techniky a způsoby, jakým bude vzdělávání 

probíhat. Měly by se zohledňovat počty účastníků, jejich intelektuální úroveň, vzdělání  

a priority podniku. 

Zdokonalovací část je část procesu, v níţ se průběţně hodnotí jednotlivé etapy 

vzhledem ke stanoveným cílům. Hledají se cesty pro zlepšení celého procesu, za vyuţití 

vhodných technik a hodnotících modelů. Mimo jiné se v této části prověřuje informovanost 

                                                 

13
 BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013, s. 125  
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účastníků vzdělávací akce, úroveň organizačního zajištění, ekonomické nákladovosti  

a vhodnosti vybraných lektorů.
14

 

Kaţdý dobře vyhotovený plán vzdělávání zaměstnanců by měl odpovědět na 

následující otázky: 

Jaké vzdělání má být zabezpečeno? Vzdělávání by mělo být dimenzováno tak, aby 

účastníky posunulo výše ve svém osobním rozvoji. Měli by si osvojit nové schopnosti, 

znalosti a dovednosti. V ideálním případě je vzdělávání šité na míru konkrétnímu podniku, 

tzn., zohledňuje jeho specifika. 

Komu bude určeno? Definuje se cílová skupina. Takřka nezbytností je stejnorodost 

účastníků v oblasti postavení, vědomostí a schopností. Pokud se vzdělávacího procesu účastní 

i vedoucí pracovník je to plus, jelikoţ to můţe mít pozitivní vliv na motivaci ostatních. 

Jakým způsobem bude realizováno? Určují se metody a techniky, které budou 

vyuţity, zda se vyuţijí didaktické pomůcky a učební pomůcky atd. Existuje celá řada metod 

probíhajících na pracovišti či mimo něj. Prostor pro rozbor jednotlivých metod je vyhrazen 

v kapitole č. 2.4.4.  

Kým bude vzdělávání zabezpečeno? Vzdělávání můţe být provedeno interními 

vzdělavateli ve vlastním školicím středisku, nebo externími institucemi. Záleţí na kaţdé 

společnosti, zda vyuţívá externích lektorů, nebo investují do vlastních školících odborníků. 

Výběr můţe být ovlivněn specifickými nároky, předchozími zkušenostmi, ochotou,  

profesionalitou a atd. 

Kdy se uskuteční? Stanovuje se termín a časový harmonogram. Rozhoduje se, zda 

vzdělávání bude pouze jednorázovou akcí, nebo bude mít charakter opakovacích akcí 

v průběhu delšího časového období. 

Kde bude realizováno? Určuje se místo konání. Můţe to být přímo v podniku nebo 

mimo něj, vzdělávací zařízení organizace nebo jiné instituce. Řeší se otázky dopravy, 

ubytování a stravování. Je doporučováno realizovat vzdělávací aktivity mimo pracoviště, kde 

účastnící nejsou rušeni a jsou schopni se lépe soustředit. 
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 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 96-97 
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Kolik to bude stát?  Určuje se celkový rozpočet akce. Započítávají se jednak přímé 

náklady spojené s akcí (studijní materiál, doprava, strava, ubytování, odměny lektorů, atd.)  

a také náklady alternativní (vyčíslený vynaloţený čas účastníků). 

Jakým způsobem se budou hodnotit výsledky a účinnost vzdělávání? 

Rozhodující je stanovení způsobu, jakým se bude provádět závěrečné, případně průběţné 

hodnocení. Rovněţ je důleţité, kdo bude hodnotit a kdy. Hodnocení by mělo zohledňovat  

i propojenost mezi vzdělávacím plánem a strategií podniku, případně strategií rozvoje 

lidských zdrojů. 

2.5  Fáze tři – Realizace vzdělávacího procesu  

Po skončení plánování logicky nastává realizace vzdělávacích aktivit. Samotná 

realizační fáze se skládá ze šesti na sebe navazujících prvků. Jsou jimi cíle, program, 

motivace, metody, účastníci a lektoři. Jejich návaznost je uvedena na obr. č. 2.4. Jednotlivým 

prvkům bude dále věnován prostor v podkapitolách. 
15

 

Obr. č. 2.4 – Prvky procesu realizace vzdělávání

 

Zdroj: VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 99 
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aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 99 
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2.5.1 Cíle 

Druhy cílů byly probrány uţ v kapitole č. 2.3. Při jejich stanovování by měl být 

zohledněn jejich počet. Zatíţení účastníků vzdělávací akce přílišným počtem cílů můţe být 

v konečném důsledku kontraproduktivní. Rovněţ je třeba rozlišovat mezi cíli a záměry. 

Záměr je určen především pro lektora, který jím vyjadřuje, co chce v průběhu vzdělávací akce 

dělat, a proč to tak bude dělat. Oproti tomu cíle jsou směřovány především na účastníky  

a vyjadřují, co jsou schopni po absolvování kurzu dělat. Aby došlo k efektivnímu dosaţení 

cílů i záměrů měly by být dodrţeny tyto tři zásady: 

1. Mělo by být zajištěno, aby účastníci byli dostatečně v předstihu seznámeni 

s cíli a záměry vzdělávací akce. To můţe zvýšit motivaci a zlepšit příjem 

informací. 

2. Provázanost mezi cíli a záměry vzdělávací akce s cíli a strategiemi celého 

podniku. 

3. Měly by splňovat základní poţadavky na vhodně stanovené cíle (konkrétnost, 

měřitelnost, akceptovatelnost, relevantnost a časovou vymezitelnost). Rovněţ 

by měly ve fázi hodnocení slouţit jako měřítko úspěšnosti. 

2.5.2 Program 

Pro účastníky je ţádoucí, aby byli seznámeni s programem nadcházející vzdělávací 

akce. Program by měl obsahovat základní údaje, týkající se termínu, času, místa a probíraných 

témat. Mohou v něm být obsaţeny i základní informace, týkající se lektorů, metod a 

pomůcek, které budou vyuţity. Kaţdému účastníkovi by měl být vymezen prostor pro 

vyjádření se k atributům programu, čímţ se odstraní nesrovnalosti hned na začátku. Účastníci 

by rovněţ měli vyjádřit svá očekávání. Pokud lektoři umoţní doplnění programu o nově 

sjednaná témata, je to výhodou. V závěru by měl být vymezen dostatečný časový prostor pro 

opakování probraných témat a srovnání očekávání s výsledkem. 

2.5.3 Motivace 

Motivace k učení můţe mít zásadní vliv na efektivitu vzdělávání, proto je nutné ji 

v zaměstnancích podnítit. Mezi nejvyuţívanější způsob patři např. diskutování o případech, 

kdy učení mělo uţitečný dopad, organizování návštěv u týmů, které se staly úspěšné díky 

učení, nebo prezentace literatury, kde je prokázán přínos učení. Pokud se u zaměstnanců 
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vybuduje vysoká motivace k učení nových věcí, a tedy i ke vzdělávání a rozvoji, zajistí se tím 

vysoká transformace nově nabytých znalostí a dovedností do výkonnosti podniku. Hlavními 

projevy je pak např.:  

- zlepšení vztahů pracovníků ke vzdělávání a ochotě neustále se učit a rozvíjet, 

- zvýšená flexibilita zaměstnanců a zlepšení ochoty reagovat na změny týkající 

se jednotlivých pracovních míst, 

- pozitivní změna postojů zaměstnanců k podniku, kolegům a zákazníkům. 

V tabulce č. 2.3 jsou uvedeny některé faktory, které motivují pracovníky 

k podnikovému vzděláváni. Posouzení jednotlivých faktorů je zcela individuální, jelikoţ 

kaţdého motivuje jiný faktor v jiné míře.
16

 

Tab. č. 2.3 - Příklady motivačních faktorů 

Motivační faktory vzdělávání 

Zlepšení postavení v týmu, ve skupině 

Udrţení pracovního místa (funkce) 

Pracovní postup, získání pracovního místa 

Moţnost vyuţití získané kvalifikace – seberealizace 

Získání kvalifikace (titulu) 

Zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce 

Zvýšení flexibility a připravenosti na změny 

Vyšší platové ohodnocení 

Získání sociálních výhod 

Moţnost uplatnění vlastního potenciálu při nových příleţitostech 

Zdroj: VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání 

zaměstnanců. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 99 
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 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 99-104 
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2.5.4 Metody 

 V nejednom zdroji literatury se lze dozvědět, ţe správný výběr vzdělávacích metod 

je stěţejním krokem. Metoda se dá označit jako postup k určitému cíli. Postup pro výběr 

vhodné metody takřka neexistuje, jelikoţ volba závisí na celé řadě faktorů, týkající se podniku 

(druh podnikání, finanční situace, strategie podniku atd.), jednotlivců (věk, počet, vzdělání, 

úroveň dovedností atd.) a stanovených cílů. Metody by měly být uzpůsobeny individuálním 

potřebám podniku a odráţet současné trendy. Faktory ovlivňující volbu metody lze rozdělit do 

několika skupin. Diagram na obrázku č. 2.5 vyobrazuje některé z nich. 
17

 

Obr. č. 2.5 – Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod 

 

Zdroj: BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013, s. 127 
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V praxi se často vyuţívá kombinace většího počtu metod. Zajistí se tím větší šance 

dosaţení stanovených cílů. Vzdělávací metody se obecně dělí do dvou základních skupin: 

1. Metody vzdělávání na pracovišti (on the job), tedy při výkonu práce. 

Vztahuje se ke konkrétnímu pracovnímu místu, při vykonávání běţných 

pracovních úkolů. Tato skupina metod se povaţuje za vhodnější pro 

vzdělávání manuálních pracovníků. 

2. Metody vzdělávání mimo pracoviště (off the job). Vzdělávání můţe 

probíhat v organizaci, ve speciálních vzdělávacích střediscích, nebo i mimo 

ni např. ve vzdělávacích institucích. 

První zmíněná skupina je tvořena zejména metodami individuálními. Důraz je kladen 

na vztah mezi vzdělávaným a vzdělavatelem a na individuální přistup. Níţe je rozebráno šest 

nejčastěji pouţívaných metod při výkonu práce. Jejich shrnutí s výhodami a nevýhodami lze 

nalézt v tabulce č. 2.4.
1819

 

 Instruktáž – je nejčastěji pouţívanou metodou. Vyuţívá se např. při zácviku 

nového nebo méně zkušeného zaměstnance. Podstata spočívá v předvedení 

pracovního postupu zkušeným pracovníkem, přičemţ vzdělávaný se snaţí 

osvojit si tento postup pozorováním a napodobováním. Výhodou je rychlé  

a jednoduché provedení, nevýhodou pak omezená moţnost pouţití 

(jednoduché a dílčí pracovní postupy). 

 Coaching – představuje dlouhodobější instruování, zahrnující pravidelnou 

kontrolu výkonu zaměstnance. Vzdělávaný je záměrně směřován k vlastní 

individualitě, nejčastěji vedoucím pracovníkem nebo vzdělavatelem. Výhoda 

spočívá v dlouhodobé informovanosti zaměstnance o hodnocení své práce, 

oboustranné spolupráci mezi vzdělávaným a vzdělavatelem (zlepšuje se 

vzájemný vztah a komunikace). Nevýhodou je prostředí a pracovní klima, ve 

kterém coaching probíhá (pod tlakem plnění pracovních úkolů apod.).  

  Mentoring – je určitá forma coachingu. Pracovník si sám vybírá svůj osobní 

vzor, který mu radí, stimuluje, pomáhá v kariéře a prosazuje jej. Pokud 

                                                 

18
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 265-269 
19

 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 

s. 150-154 
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mentor nabídku přijme, stává se jakýmsi patronem vzdělávaného. Mentor by 

měl být zkušený odborník a osobnost. Zahrnuje v sobě výhody coachingu, 

navíc vnáší prvek konkrétní volby vzoru a neformální vztah. Nevýhodou je 

potenciální nebezpečí volby špatného mentora. Rovněţ se nedoporučuje 

v případech, kdy jsou jedinci různého pohlaví. Vztah, který si vytvářejí 

mentor a ochránce je silnějšího charakteru, a proto hrozí jeho špatná 

interpretace. 

 Asistování – je tradiční a všudypřítomná metoda formování pracovních 

schopností. Pouţívá se především v případech, kdy osvojení si pracovních 

schopností trvá delší dobu. Podstatou je přidělení vzdělávaného ke 

zkušenému pracovníkovi jako výpomoc. Ten mu pomáhá při plnění úkolů  

a na práci se podílí stále větší mírou, aţ do chvíle, kdy je schopen vykonávat 

práci zcela samostatně. Metoda je vhodná nejen pro vzdělávání dělnických 

pozic, ale také řídících pracovníků a specialistů. Výhodou je soustavné 

působení a důraz na praktickou stránku vzdělávání. Nevýhodou můţe být 

osvojení si nevhodných pracovních návyků a oslabení vlastního tvůrčího 

přístupu.  

 Pověření úkolem – je závěrečnou fázi metody asistování. Pracovník je svým 

nadřízeným pověřen splnit určitý úkol. Má vytvořeny všechny potřebné 

podmínky a k dispozici příslušné zdroje i kompetence, přičemţ jeho práce je 

podrobně sledována. Výhoda spočívá ve výchově samostatně rozhodujících 

pracovníků, kteří si otestují své schopnosti a řeší problém tvůrčím způsobem. 

Nevýhodou je potenciální hrozba dopuštění se chyb nebo selhání, coţ vede 

k ohroţení sebedůvěry. 

 Rotace práce – je metoda, ve které je vzdělávaný pracovník, zpravidla na 

přesně stanovené časové období, prověřován pracovními úkoly v různých 

segmentech organizace. Vyuţívá se především u řídících pracovníků, nebo 

při seznamování nováčků s organizací. Zaměstnanec získává celou řadu 

výhod, z nichţ nejvyzdvihovanějšími jsou např. rozšíření svých zkušeností  

a schopností, komplexnější poznání struktury organizace a hlavně rozvoj 

flexibility jeho pracovní síly. Metoda velkým podílem přispívá k flexibilitě 

celé organizace. Nevýhodou je dílčí neúspěch na některém pracovišti, a tím  

i zhoršení hodnocení nadřízenými. 
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Tab. č. 2.4 – Přehled metod vzdělávání na pracovišti 

Metoda Výhody Nevýhody 

Instruktáţ Rychlý zácvik u jednodušších 

pracovních postupů 

 

Spíše jednorázové působení 

Coaching Oboustranná spolupráce 

Individuální přistup 

Informovanost o hodnocení své 

práce 

Pracovní prostředí a klima 

Časová náročnost 

Větší nároky na osobní kvality 

kouče 

Mentoring Individuální volba mentora 

Neformální vztah 

Nebezpečí volby špatného 

mentora 

Nevhodný pro různá pohlaví 

Asistování Prakticky zaměřeno 

Soustavné působení na 

vzdělávaného 

Jeden zdroj informací 

Osvojení si nevhodných 

pracovních postupů 

Pověření úkolem Rozvoj samostatného 

rozhodování a tvůrčího myšlení 

Hrozba chyb a selhání 

Ztráta sebedůvěry 

Rotace práce Rozšíření znalostí a zkušeností 

Větší flexibilita vzdělávaného 

Seznámení se s organizací 

Dílčí neúspěch na jednotlivých 

pracovištích 

Zhoršení hodnocení 

Zdroj: BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013, s. 128 (upraveno) 

Druhá skupina metod se hodí spíše ke vzdělávání řídících pracovníků a specialistů. 

Reţim, ve kterém se realizují, často připomíná ten školní. Ve většině případů se jedná  

o metody určené k hromadnému vzdělávání účastníků. Stejně jako u předchozí skupiny bude 

proveden rozbor těch nepouţívanějších a jejich přehled je uveden v tabulce č. 2.5.
20

  

 Přednáška – nejjednodušší metoda zaměřená na zprostředkování informací 

nebo teoretických znalostí. Výhodou je rychlost zprostředkování informací  

a nákladová nenáročnost. Jelikoţ se jedná o jednostranný tok informací 

směřujících k účastníkům přednášky, pak hlavní nevýhodou je absence 

zpětné vazby. 

                                                 

20
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 269-274 
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 Přednáška s diskuzí – bývá také označována jako seminář. Funguje na 

stejném principu jako předchozí metoda, navíc je alespoň z časti překonána 

hlavní nevýhoda. Výhodou této metody je moţnost reagovat na obdrţené 

znalosti, vznikají tím nápady a účastníci jsou stimulováni k aktivitě. 

Nevýhodou jsou větší organizační nároky. 

 Demonstrování – stejně jako přednáška zprostředkovává informace, nicméně 

k tomu vyuţívá názornou ukázku. Jsou vyuţity moderní technologie 

(audiovizuální technika, počítače, atd.) a trenaţéry. Demonstrace probíhá ve 

výukových dílnách, vývojových pracovištích, nebo přímo v továrně 

vyrábějící zařízení. Oproti předchozím metodám vnáší prvek lepšího 

praktického vyuţití znalostí. Výhodou tedy je zprostředkování nejen znalostí, 

ale uţ i dovedností. Nevýhodou můţe být rozdílnost provedení na 

demonstraci, neţ ve skutečnosti, případně zjednodušení problémů. 

 Případové studie – je populární metodou vzdělávání. Účastníkům je 

předloţen problém, který samostatně nebo ve skupinách studují s cílem 

analyzovat jej a navrhnout řešení. Řešený problém můţe být smyšlený a nebo 

vycházet ze skutečných událostí. Různit se můţe také rozsah případové 

studie. Můţe se řešit krátký organizační problém nebo rozsáhlá komplexní 

situace. Pokud je případová studie dobře připravená, pak výhodou je rozvoj 

analytického myšlení a schopnost řešit problémy. Vychází-li problém ze 

skutečné situace v podniku, pak je uţitečné porovnat řešení navrţené 

účastníky vzdělávání se skutečným řešením pouţitým v praxi. Nevýhodou 

jsou mimořádně vysoké poţadavky, které jsou kladeny na přípravu  

i vzdělavatele. 

 Workshop – označován někdy jako skupinové cvičení. Jedná se o modifikaci 

případových studií, kde se problémy řeší týmově a z komplexnějšího 

hlediska. Výhodou je posouzení problému z většího počtu hledisek  

a posouzení více nápadů. Je to vhodný prostředek pro výchovu k týmové 

práci. Nevýhodou můţe být absence potřebných znalostí nebo zkušeností  

u řešitelů, a tím nemoţnost diagnostikovat a vyřešit problém. 

 Brainstorming – se dá označit jako určitou variantu případových studií. 

Účastníkům je předloţen určitý problém a jejich cílem je vygenerovat co 

moţná největší mnoţství řešení. Po předloţení návrhu řešení probíhá diskuze 
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a hledá se nejoptimálnější návrh nebo kombinace návrhů. Jedná se o velmi 

účinnou metodu, podporující kreativní myšlení, s nevýhodami obsaţených 

v případových studiích. 

 Simulace – je metoda orientující se více na praxi a aktivní zapojení 

jednotlivců. Účastníci obdrţí podrobný scénář, kterým se mají řídit a jsou 

poţádáni, aby v jeho průběhu učinili několik rozhodnutí. Scénář obvykle 

představuje řešení běţné situace v průběhu práce vedoucích pracovníků. 

V průběhu řešení se přechází od jednoduchých problémů ke sloţitějším. 

Výhodou je formování schopností vyjednávat a efektivně rozhodovat, 

nevýhodou je náročnost na organizaci a vzdělavatele. 

 Hraní rolí (manažerské hry) – u této metody je uţ z názvu patrné, ţe bude 

určena především vedoucím pracovníkům a rozvoji jejich praktických 

schopností. Od účastníků je vyţadována značná aktivita a samostatnost. 

Vzdělávání na sebe berou předem stanovené role, přičemţ scénář jím můţe 

ponechat určitý prostor pro dotváření role. Vţdy se řeší konkrétní situace  

a účastníci se snaţí osvojit si sociální role a s nimi potřebné sociální 

vlastnosti. Pro účastníky je to výhodné v tom, ţe je učí samostatně myslet, 

reagovat a ovládat své emoce. Nevýhoda této metody spočívá ve vysokých 

nárocích na organizaci a vzdělavatele. 

 Assesment centre (AC) – lze přeloţit jako diagnosticko – výcvikový 

program. Jedná se o moderní a velmi populární metodu, která je vyuţívána 

v současné době téměř v kaţdé prestiţní společnosti u přijímacích pohovorů. 

Patrné tedy je, ţe můţe slouţit nejen k výběru uchazečů ale také k vzdělávání 

manaţerů. Účastníci AC plní úkoly a řeší problémy, týkající se kaţdodenní 

náplně práce manaţera. Lze navodit různou úroveň stresu změnou intenzity 

generování úkolů. Návrhy a řešení bývají vyhodnocovány a porovnávány 

s optimálními, čímţ je zajištěna okamţitá zpětná vazba. V podstatě lze říci, ţe 

AC je skloubení a dovedení k dokonalosti případových studií, simulací  

a hraní her. U této hojně vyuţívané a účinné metody je výhod celá řada. 

Hlavními jsou osvojení si manaţérských dovedností, zvýšení odolnosti vůči 

stresu, zlepšení schopnosti jednat s lidmi aj. Nevýhoda tkví znovu ve vysoké 

náročnosti na přípravu, organizaci a technickou vybavenost.  
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 Outdoor training – lze označit v češtině jako „učení se hrou či pohybovými 

aktivitami“. Je to moderní metoda vzdělávání manaţerů. Realizace je spojená 

se skutečnými hrami, nebo sportovními aktivitami dimenzovanými tak, aby 

při jejich plnění docházelo k uplatňování manaţerských dovedností, jako je 

např. hledání optimálního řešení problému, umění koordinovat činnosti, 

komunikace se spolupracovníky, vedení spolupracovníků, spolupráce v týmu, 

atd. Vzdělávání probíhá volně v přírodě, tělocvičnách nebo ve 

specializovaných učebnách. V současné době existují střediska přizpůsobená 

přímo této metodě. Na začátku je účastníkům zadán úkol, který má podobu 

hry či pohybové aktivity. Úkol se řeší kolektivně, přičemţ vedení se ujímá 

někdo spontánně, nebo předem určený účastník. Po vyřešení problému se 

diskutuje o pouţitých manaţerských dovednostech a o lepších moţnostech 

řešení. Výhodou je propojení rekreačních aktivit se zdokonalováním 

schopností manaţerů. Pro účastníky je to zpestření, ve kterém se učí 

manaţérským dovednostem zábavnou formou. V praxi se jedná o efektivní 

metodu. Nevýhodou je náročnost na přípravu a náklady. Rovněţ hrozí 

neochotný přístup manaţerů ke hraní si, případně k pohybovým aktivitám. 

V určitých případech bývá program fyzicky náročný a nedoporučuje se 

starším jedincům a osobám se zdravotními problémy. 

 E-learning – neboli vzdělávání pomocí počítačů. Moderní metoda, která je 

v současné době na vzestupu. Tento trend podtrhuje existence velkého 

mnoţství programů ze všech oborů lidské činnosti. Díky moderním 

technologiím lze snadno simulovat pracovní situace. Počítače usnadňují učení 

pomocí schémat, grafů a obrázků a kontakt se vzdělavateli a ostatními 

účastníky akce. Nabízejí velké mnoţství informací, celou řadu testů a cvičení 

a moţnost průběţného hodnocení procesu osvojování si znalostí  

a dovedností. Pokud organizace disponují interní počítačovou sítí, pak mají 

v této oblasti velkou výhodu. Výhodou je pouţitelnost metody 

k individuálnímu i kolektivnímu vzdělávání, rychlost zpětné vazby a moţnost 

přizpůsobení tempa podle potřeb jedince. Vyzdvihuje se i variabilita forem, 

kterou můţe zaujmout. Snáze se časově přizpůsobuje nárokům vzdělávaného, 

kdy jedinci mohou podstupovat e-learning v průběhu pracovní doby, a to 

konkrétně v době, kdy nemají tolik práce. Existuje i potenciální moţnost 
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přenesení vzdělávání mimo pracoviště, a to např. přímo do soukromí 

pracovníka. Jedná se o univerzální metodu, pouţitelnou ke vzdělávání na  

i mimo pracoviště. Nevýhodou je logicky náročnost na vybavení a pořízeni 

vzdělávacích programů. 

Tab. č. 2.5 – Přehled metod vzdělávání mimo pracoviště 

Metoda Výhody Nevýhody 

Přednáška Předávání velkého mnoţství 

informací velkým skupinám 

Nízké náklady 

Nemoţnost interakce účastníků s 

přednášejícím 

Přednáška s diskuzí Podpora a rozvoj myšlenek 

Okamţitá zpětná vazba 

Důkladnější příprava akce 

Demonstrování Zprostředkování znalostí i 

dovedností 

Nepřesnost demonstrace 

Rozdílné postupy ve skutečnosti 

Případové studie Rozvoj analytického myšlení 

Moţnost komparace řešení a 

výsledků s praxí 

Vysoké poţadavky na přípravu i 

vzdělavatele 

Workshop Moţnost řešení konkrétních 

pracovních problémů 

Posouzení z většího počtu 

hledisek 

Absence znalostí a schopností u 

řešitelů 

Náročnost na facilitační 

schopnosti lektora 

Brainstorming 

 

Podpora kreativního myšlení Vysoké poţadavky na přípravu i 

vzdělavatele 

Simulace Formování schopnosti 

vyjednávat a rozhodovat se 

Nácvik reálných situací 

Náročnost na přípravu a 

vzdělavatele 

Hraní rolí Rozvíjí interaktivní dovednosti 

Rozvíjí schopnost samostatně 

myslet, rychle reagovat a zvládat 

emoce 

Náročnost na přípravu 

Nutnost zkušených lektorů 

Assesment centre Osvojení si manaţerských 

dovedností 

Zvýšení odolnosti vůči stresu 

Náročnost na přípravu a 

organizaci 

Vysoké náklady  
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Outdoor training Zábavná forma 

Rozvoj interaktivních i 

manaţérských dovedností 

Podpora týmové práce 

Náročnost na přípravu a náklady 

Neochota hrát hry 

Věkové a zdravotní omezení 

E-learning Dostupnost kdykoliv a 

odkudkoliv 

Studium dle vlastních potřeb 

Individuální i kolektivní pouţití 

Vysoké náklady na zavedení 

Absence kontaktu se školitelem 

Zdroj: BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013, s. 128 (upraveno) 

2.5.5 Účastníci 

Předposledním prvkem realizace vzdělávacího procesu jsou sami účastníci. Postoj, 

jaký účastníci zaujmou ke vzdělávací akci, bude mít vliv na celkovou efektivitu vzdělávací 

akce. Jednotlivé metody vzdělávání vyţadují různé styly učení, a proto je důleţité sladit styl 

vzdělávací metody se stylem učení, který preferuje vzdělávaný. Pokud se tyto dvě věci podaří 

zharmonizovat, zvýší se i efektivita vzdělávacího procesu.  

Je uţ na samotném jedinci, jestli dává přednost praktickým ukázkám, odborné 

diskuzi nebo poslechu informací. Důleţité je vytvořit homogenní skupiny, kterým bude 

vyhovovat stejný styl. Existuje celá řada členění učících stylů podle různých hledisek. Níţe 

jsou rozebrány čtyři styly (aktivisté, reflektor, teoretici, pragmatici), které definovali Kolb, 

Honey a Mumford. Preference jednotlivých stylů lze od účastníků zjistit pomocí dotazníků 

nebo pozorováním.
 21

  

1. Aktivisté – se projevují v krátkodobých krizích a fungují jako hasiči poţárů. 

Preferují okamţité zkušenosti a naopak neradi realizují dlouhodobé činnosti. 

Rádi přijímají nové výzvy. Pokud jsou jim vytvořeny vhodné podmínky, pak 

je jejich schopnost učit se umocněna. Mezi tyto podmínky patří např. řešení 

nějakého problému v týmu, kterému mohou předávat mnoţství nápadů, nebo 

řešení komplikovaného úkolu bez přípravy. 

2. Reflektoři – stojí nejraději v pozadí a pozorují situace z nejrůznějších úhlů. 

Typické pro ně je shromaţďovat údaje a analyzovat je dřív, neţ dojdou 

                                                 

21
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 106-107 
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k závěru. Mají tendence k opatrnosti, jelikoţ zvaţují různé aspekty  

a důsledky, před tím, neţ jednají. Při vzdělávacích akcích je pro ně typické 

sedat si do zadních lavic a pozorovat ostatní.  Pokud je reflektorům 

umoţněno o činnostech a problémech přemýšlet, mají dostatečný čas na 

přípravu a následnou kontrolu, pak je jejich schopnost učit se efektivnější. 

3. Teoretici – je styl preferující, jak je moţné zjistit uţ z názvu, teoretické 

předpoklady, modely a systémy. Upřednostňují racionalitu a logiku. Snaţí se 

být analytičtí a objektivní, nebývají spokojeni se subjektivními zkušenostmi. 

Jejich schopnosti učit se jsou umocněny, pokud jsou splněny následující 

okolnosti: zprostředkované informace jsou součástí nějakého systému, 

modelu či teorie, a mají moţnost se ptát a zkoušet si základní metodologii, 

předpoklady a logiku. 

4. Pragmatici – pátrají po nových věcech a oceňují nově zjištěné myšlenky, 

které se snaţí vyzkoušet v praxi. Vyuţívají jakoukoliv příleţitost pro 

experimentování s aplikacemi. Pragmatici se nejlépe učí, pokud je jasné 

spojení mezi probíranou látkou a zaměstnáním, jsou jim představovány 

myšlenky a postupy, mající praktické výhody, a mají moţnost si nové 

postupy vyzkoušet a procvičit pod dohledem odborníka. 

2.5.6 Lektoři 

Posledním prvkem realizačního procesu jsou zprostředkovatelé informací, neboli 

lektoři. Na lektory se v současné době kladou velké poţadavky, jelikoţ jejich kvalitativní 

předpoklady jsou podmínkou úspěšného vzdělávání. Měli by si zajistit respekt a důvěru 

klientů, zachovat nezaujatost a odstup i ve vypjatých situacích a slouţit potřebám účastníků. 

Nezbytností je vysoká sociální inteligence, tzn. kromě schopnosti dobře fungovat 

v mezilidských vztazích, by lektor měl mít i cit pro situaci, empatii a zvládat své emoce. 

Schopnost lektora podat skupině informace správným způsobem, je přímo úměrná úspěchu 

vzdělávací akce. Tyto kvality, které se vyskytují u dobrých lektorů, vypozorovali Vodák  

a Kucharčíková: 
22

 

 umějí dobře poslouchat a vhodně klást otázky, 

                                                 

22
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 119 
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 jejich zájem o lidi není předstíraný, 

 jsou flexibilní při vyuţívání školících strategií a taktik, 

 jsou trpěliví, vnímaví a přátelští, 

 dokáţí dostát svých kvalit, 

 prokazují vrozenou schopnost učit a mají z toho radost, 

 akceptují svůj podíl odpovědnosti za budoucí výkon posluchačů. 

2.6  Fáze čtyři – Vyhodnocování výsledků 

Poslední fází systematického vzdělávání je vyhodnocení efektivity vzdělávání  

a rozvoje. Jak uţ bylo nastíněno na začátku, jedná se o nejdůleţitější a zároveň obtíţnou etapu 

tohoto cyklu. Na problémy lze narazit jiţ na začátku. Vzdělávání a kvalifikace jsou obecně 

špatně kvantifikovanými a hodnoty lze zjistit nepřímo, a to pomocí odhadů. Další problém 

nastává při stanovování kritérií hodnocení. Koubek vyčlenil tří základní skupiny kritérií, 

pomocí kterých se můţe posuzovat účinnost vzdělávacího programu a vyzdvihl jejich 

nevýhody.
23

 

1. Jako první uvedl porovnání výsledků vstupních testů účastníků, s testy po 

ukončení vzdělávací akce. Sestavit takovýto test, který by objektivně 

porovnal vstupní a výstupní úroveň jedince je problémové. Testovaný můţe 

být ovlivněn momentálním rozpoloţením a dalšími okolnostmi, přičemţ se 

často zapomíná i na působení náhody. 

2. Další skupinou kritérií je monitorování vzdělávacího procesu a programu. 

Pod tímto názvem si lze představit hodnocení vhodnosti a účinnosti 

jednotlivých metod, případně samotné práce vzdělavatelů. Pokud je kvalita 

lektorů hodnocena na základě výsledků testů změny znalostí, pak lze narazit 

na stejný problém jako u předchozího kritéria. V jiném případě, pokud je 

hodnocení vykonáváno samotnými lektory, pak dochází k lepšímu hodnocení 

těch metod a postupů, které sám upřednostňuje. 

3. Nejproblematičtějším kritériem je snaha kvantifikace praktických přínosů 

vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů (zvýšení produktivity, sníţení 

nákladů, pokles zmetkovitosti, zvýšení prodeje aj.). Hlavními důvody jsou 

                                                 

23
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: 

Management Press, 2015, s. 274-275 
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různé projevy efektu vzdělávání u různých pracovních pozic. V případě, kdy 

se porovnávají přínosy vzdělávání a vynaloţené náklady, zjištěné výsledky 

budou téměř vţdy zkreslené.  

Zmíněná kritéria jsou dosti obecná. V praxi se k hodnocení vyuţívají několika 

úrovňové modely, které v sobě zahrnují i další měřítka. Některými z těchto modelů se zabývá 

kapitola č. 2.5.3. 

2.6.1 Výhody a nevýhody vyhodnocování 

Vyhodnocování, obecně jako kaţdý proces, má své výhody a nevýhody, na základě 

kterých se rozhoduje, zda bude realizován či nikoliv. Zde je sumarizace některých důvodů 

podporujících vyhodnocování: 
24

 

 umoţňuje manaţerům soustředit pozornost na lidské zdroje a zlepšuje vztahy 

mezi pracovníky a manaţery, 

 přispívá k efektivitě podnikání, 

 vytváří uţší vazbu mezi podnikovými a vzdělávacími cíli, 

 zaměřuje se na osobní a rozvojové funkce, stává se prvkem zlepšování 

výkonnosti, 

 zaměřuje pozornost managementu, kromě tradičních povinností, na lidské 

zdroje, 

 umoţnuje a podporuje integraci vzdělávacích aktivit a jiných pracovních 

činností, 

 zajišťuje orientaci vzdělávacích příleţitostí na správné lidi. 

Na opačném pólu se nachází důvody, resp. nevýhody vyhodnocování: 
25

 

 je náročné získat potřebné informace, navíc výsledky jsou často posuzovány 

subjektivně, 

 izolovat dopady vzdělávání od vlivů, vzniklých působením jiných 

podnikových procesů, je velmi obtíţné, 

 náročnost kvantifikace přínosů vzdělávání, 

                                                 

24
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 126-127 
25

 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 126 
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 vyţaduje mnoho času, úsilí i vynaloţení dodatečných finančních prostředků, 

které mohly být vyuţity jinak, 

 je potřebná spoluúčast lektorů, účastníků vzdělávání i managementu. 

S nevýhodami úzce souvisí bariéry vyhodnocování. Argumenty proti její realizaci lze 

rozdělit do tří základních kategorií podle toho, u které zainteresované skupiny vznikají. Jsou 

jimi bariéry na straně zadavatele, na straně účastníků nebo na straně lektorů. V tabulce č. 2.6 

jsou shrnuty ty nejpodstatnější z nich. 

Tab. č. 2.6 – Bariéry vyhodnocování 

Bariéry na straně 

zadavatele 

Bariéry na straně 

účastníků 

Bariéry na straně lektorů 

Neměl stanoveny cíle 

vzdělávání 

Účastníci se cítí hodnocením 

ohroţeni 

Obavy z výsledků hodnocení 

– obava z ohroţení kariéry 

Hodnocení povaţoval za 

nepotřebné a nákladné 

Díky vysokému postavení 

nepřipustí hodnocení 

Neochota věnovat hodnocení 

čas 

Hodnocení povaţoval za 

časově náročné 

Povaţují metody hodnocení 

za nepřijatelné a překonané 

Další bariéry společné 

s bariérami zadavatele 

Obavy z negativního 

výsledku 

Odchází ze vzdělávací akce 

předčasně 

- 

Management nemá o 

hodnocení zájem 

- - 

Nemá s hodnocením 

zkušenosti, neví jak je zajistit 

- - 

Povaţuje hodnocení za 

nevhodné 

- - 

Zdroj: BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 123-125 (upraveno) 

2.6.2 Přístupy a modely vyhodnocování 

Před definicí přístupů a výběru vhodného modelu pro vyhodnocování bude nastíněn 

postup, který se uplatňuje při realizaci vyhodnocení vzdělávacích aktivit. Prvním krokem je 

určení kritérií vyhodnocování. Některá kritéria byla definována hned na začátku kapitoly  

č. 2.5. Jejich vhodný výběr slouţí k nasměrování na to, co se bude pomocí vyhodnocování 

zjišťovat. Dalším a tedy druhým krokem je zvolení vhodného modelu. Volba modelu se 
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odvíjí např. od typu vzdělávací akce, co je jejím cílem, jaká je délka trvání a rozsah aktivit 

atd. Níţe je rozebrán Kirkpatrickův model, který je jeden z nejpouţívanějších a bude pouţit 

v praktické části diplomové práce. Třetím a zároveň posledním krokem je aplikace 

konkrétních metod pro jednotlivé úrovně pouţitého modelu.
26

 

Přístupů k vyhodnocování vzdělávání je celá řada. To můţe být nevýhodou a zároveň 

i výhodou. Nevýhoda spočívá v nepřeberném mnoţství informací, ve kterých je nelehké se 

rychle orientovat. Paradoxem je, ţe za výhodu se povaţuje téměř ta samá věc, akorát se mění 

úhel pohledu. Díky velkému mnoţství teoretických přístupů je moţné vybrat si ten, který 

podniku nejvíce vyhovuje. Bartoňková uvádí osm základních přístupů, specifikovaných 

v tabulce č 2.7.
27

 

Tab. č. 2.7 – Přístupy k vyhodnocování vzdělávání 

I. přístup z hlediska času  hodnocení před začátkem vzdělávání 

 hodnocení v průběhu vzdělávání 

 hodnocení na konci vzdělávání 

 hodnocení po skončení vzdělávání 

II. přístup z hlediska účelu  hodnocení ex ante (studie proveditelnosti) 

 hodnocení ex post 

III. přístup z hlediska fází a cílů  hodnocení formativní 

 hodnocení sumativní 

IV. přístup z hlediska zadavatele  hodnocení externí 

 hodnocení interní 

V. přístup z hlediska úrovní 

(Kirkpatrickův model) 

 reakce 

 učení 

 chování 

 výsledky 

VI. přístup z hlediska úrovní 

(Hamblinův model) 

 reakce 

 učení 

 pracovní chování 

 výsledky 

                                                 

26
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 137-138 
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 hodnoty 

VII. přístup z hlediska autorství  hodnocení subjektivní 

 hodnocení objektivní 

VIII. přístup z hlediska trvání  hodnocení krátkodobá 

 hodnocení dlouhodobá 

Zdroj: BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 183 

2.6.3 Modely vyhodnocování 

Obsah této kapitoly bude věnován popisu dvou konkrétních modelů. Modelů existuje 

samozřejmě mnoho, nicméně tyto dva jsou velmi populární a jedny z nejvyuţívanějších. 

Jedná se o Hamblinův a Kirkpatrickův model. Oba dva modely mají společné to, ţe 

hodnocení se provádí v několika úrovních, přičemţ v kaţdé úrovni se aplikují různé metody  

a postupy. Jedná se tedy o úrovňové přístupy k vyhodnocování (v tabulce přístupů 

k vyhodnocování zaujímají pátý a šestý přistup). Druhému zmíněnému modelu bude věnován 

větší prostor, jelikoţ bude vyuţit v aplikační části diplomové práce. 

Hamblin definoval pět úrovní vyhodnocování. Jsou jimi:
28

 

1. Úroveň – zkoumají se reakce účastníků vzdělávací akce. Dotazy směřují na 

uţitečnost akce, lektory a probíraná témata, případně co by změnili nebo 

doplnili. 

2. Úroveň – hodnocení poznatků. Zjišťují se, jaké nové znalosti a dovednosti si 

v průběhu vzdělávání účastníci osvojili, nebo k jakým změnám postojů u nich 

došlo. 

3. Úroveň – hodnocení pracovního chování představuje četnost uplatňování 

nově nabytých znalostí a dovedností při plnění pracovních úkolů. Zjišťuje se, 

do jaké míry aplikují nové poznatky i mimo pracoviště. 

4. Úroveň – hodnocení na úrovní organizační jednotky. Zkoumají se dopady 

změn v pracovním chování jednotlivců na fungování organizační jednotky, 

u které jsou zaměstnáni. Porovnává se výstup, kvalita, zvýšení prodeje aj. 

pracovního oddělení. 

                                                 

28
 VODÁK, Jozef, Eva KRTIČKOVÁ a Alţběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 138-139 
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5. Úroveň – hodnocení konečné hodnoty. V této úrovní se posuzují dopady 

vzdělávání na podnik jako celek. Zkoumají se podobná kritéria jako 

v předchozí úrovni, ale ve vztahu na celý podnik. 

Doporučeným postupem je začít hodnotit od první úrovně a postupovat vzhůru, 

nicméně teoreticky lze začít na jakékoliv úrovni. Logicky je nejjednodušší vyhodnotit niţší 

úrovně. Problémy nastávají při kvantifikování dopadu vzdělávání, jak na oddělení, tak na celý 

podnik (čtvrtá a pátá úroveň). V praxi často dochází k realizaci hodnocení pouze na 

zmíněných niţších úrovních, případně hodnocení vyšších úrovní není přikládána taková váha, 

jelikoţ se opírá pouze o odhady. 

V oblasti vyhodnocování firemního vzdělávání je nejvíce vyuţíván Kirkpatrickův 

model. Oproti Hamblinova modelu zkoumá přinos pouze ve čtyřech oblastech. Jsou jimi: 

reakce, učení, chování a výsledky. Tento model se dočkal i několika modifikací. Asi 

nejznámější z nich provedl Jack Phillips, který patří mezi přední HR konzultanty. Phillips 

přidal pátou úroveň, označovanou jako úroveň návratnosti investic. Pro potřeby této 

diplomové práce bude stačit jeho základní podoba. Nikde není stanoveno, ţe vyhodnocování 

musí probíhat ve všech zmíněných úrovních. Počet vyhodnocovaných úrovní se odvíjí 

především od charakteru vzdělávací akce, moţnostech hodnotitelů a hloubce prováděného 

hodnocení. V ideálním případě se analyzují všechny oblasti.
29

 

Obr. č. 2.6 – Diagram Kirkpatrickova/Philipsova modelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 

29
 BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013, s. 130 
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Úrovně hodnocení ve spodních patrech diagramu na obrázku č. 2.6 vyţadují 

nejmenší nároky na měření. S kaţdým dalším stupněm nahoru, se obtíţnost měření zvyšuje. 

Stejný princip platí i o vypovídací hodnotě jednotlivých úrovní. Diagram byl pro zajímavost 

doplněn o pátou úroveň definovanou Jackem Phillipsem – návratnost investic. Níţe jsou 

rozebrány jednotlivé úrovně:
30

 
31

 

1. Úroveň reakce – Hledá se odpověď na otázku: „Líbilo se jim to?“ Účastníci 

hodnotí míru spokojenosti se vzdělávacím programem. Hodnotí se různé 

aspekty, jako např. obsah, lektor, prostředí, pouţité metody a pomůcky, 

organizační zajištění aj. Zjišťuje se, co by do programu zařadili, nebo naopak 

vypustili. Ideální metodou pro ověřování této úrovně je dotazník.  

2. Úroveň učení – Hledá se odpověď na otázku: „Naučili se to?“. Zjišťuje se 

mnoţství naučené látky v kurzu. Posuzuje se, čemu se účastníci naučili, jaké 

dovednosti získali a k jakým změnám v postojích u nich došlo. Nejčastější 

metodou, která se v této úrovni vyuţívá, je test před začátkem programu a po 

jeho ukončení. Jakékoliv zlepšení pak lze přisuzovat absolvované akci. 

Vyuţívají se rovněţ dotazníky a strukturované rozhovory. 

3. Úroveň chování – Hledá se odpověď na otázku: „Použili to na pracovišti?“ 

Analyzuje se, nakolik účastníci vyuţívají nově nabyté znalosti a dovednosti 

při plnění pracovních úkolů. Sledují se dopady vzdělávacího procesu na 

výkon jednotlivce. Výsledkem je posouzení, do jaké míry jsou splněny cíle, 

týkající se aplikace dovedností a znalostí. V praxi se pouţívají pro ověřování 

této úrovně téměř všechny nástroje hodnocení pracovníků a pracovního 

výkonu. Nejčastěji vyuţívanými nástroji jsou dotazník, metoda 360 zpětné 

vazby, pozorování, strukturované rozhovory a další. 

4. Úroveň výsledků – Hledá se odpověď na otázku: „Došlo ke změně 

efektivity organizace?“ Měří se vliv na firemní ukazatele. Porovnávají se 

ukazatele před a po realizaci vzdělávacího programu. Cílem je stanovit, jak 

významně přispěly vzdělávací akce ke zvýšení výkonnosti organizace. Jak uţ 

bylo několikrát zmíněno, jedná se o nelehký úkol, jelikoţ kvantifikace 

konkrétních přínosů vzdělávaní, a oddělit je od ostatních vlivů je, značně 
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problematické. V praxi se porovnávají oblasti jako např. změna produkce, 

změna prodeje, sníţení nákladů, zvýšení produktivity, zvýšení spokojenosti 

zákazníků a mnohé další. 

2.7  Talent management - řízení talentů 

V praktické části diplomové práce bude, mimo analytického posuzování systému 

vzdělávání zaměstnanců, provedena i analýza tohoto systému pomocí dotazníků. Dotazování 

budou účastníci nejaktuálnějšího proběhlého kurzu řízení talentů. Z toho důvodu je nezbytné 

nastínit, co to vůbec talent management je a objasnit některé jeho atributy. 

Talent management spadá do oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o novou 

koncepci, která se objevila na začátku třetího milénia. Talent management v podstatě 

znamená propojení a uzpůsobení podnikových činností tak, aby zabezpečovaly, ţe organizace 

bude přitahovat, udrţovat, motivovat a rozvíjet talentované lidi pro současnou i budoucí 

potřebu. Jedná se o nástroj řízení kariéry a zvyšování výkonnosti. Předpokladem je šance 

objevení potenciálů, nejenom u klíčových lidí, ale v kaţdém jednotlivci. Správná 

implementace talent managementu můţe být zdrojem mnoha konkurenčních výhod. V praxi 

se lze setkat s několika úrovněmi vyspělosti talent managementu. Jednotlivé úrovně jsou 

znázorněny na obrázku č. 2.7.
32

 

Obr. č. 2.7 – Úrovně vyspělosti talent managementu 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 32 

                                                 

32
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. Praha: Grada, 2007, 

s. 327  

TM a podnikatelská strategie jsou propojeny. Talenty jsou 
chápány a brány v úvahu jakou součást strategického procesu. 

Strategie TM je navrţena tak, aby odpovídala podnikatelské 
strategii a strategii řízení lidských zdrojů organizace. 
Formální iniciativy TM jsou horizontálně spojeny s řízením 
lidských zdrojů a vertikálně s procesy zajišťucími splnění 
podnikatelské strategie organizace. 

Integrované a koordinované aktivity TM pro dílčí segment 
pracovní síly organizace. 

Ojedinělé se vyskytující (taktické) činnosti řízení talentů. 
Ţádná celková strategie či plány TM. 

Neexistuje ţadná strategie, politika či formálně vyvinuté 
procesy TM. Řízení talentů je nahodilé. 
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Nezbytností efektivního fungování práce s talenty je vytvoření strategie talent 

managementu, která bude vycházet ze strategie řízení lidských zdrojů a bude v souladu 

s podnikatelskou strategií společnosti. Pokud se docílí tohoto souladu, pak je moţné efektivně 

provádět klíčová rozhodnutí, týkající se aktivit talent managementu. Diagram na obrázku č. 

2.8 znázorňuje vztah mezi podnikatelskou strategií a talent-poolem. Talent-poolem se rozumí 

fond vysoce talentovaných, kvalifikovaných a společnosti oddaných pracovníků, kteří mohou 

přispět společnosti k dosaţení cílů.
33

 

Obr. č. 2.8 – Vztah mezi podnikatelskou strategií a talent-poolem 

 

Zdroj: HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 33 

Horváthová ve své publikaci uvádí různé pohledy na talent management. Vyzdvihuje 

pak dva základní přístupy. Prvním z nich je tradiční lineární model. Tento model je 

uplatňován v organizacích, které nemají k dispozici dostatečné mnoţství talentovaných 

zaměstnanců. Zaměřují se tedy hlavně na koncový a počáteční bod celého procesu, a to 

získání a udrţení talentovaných jedinců. Prostřední činnosti, jako je rozmísťování a rozvoj, 

jsou zcela ignorovány. K negativům tohoto modelu patří jeho finanční náročnost, nepoměr 

vynaloţených prostředků mezi náborem a vzděláváním, neumoţnění flexibilního růstu, 

neprovázanost s dosahováním strategických cílů organizace a absence monitorování výkonu  

a přínosu zaměstnanců pro organizaci. 

Pokročilejší přístup k talent managementu představuje model Develop (rozvoj) – 

Deploy (rozmístění) – Connect (propojení). Oproti lineárnímu modelu, se pozornost 

nezaměřuje jen na krajní body procesu (získání a udrţení), ale především na činnosti, které 

zaměstnance nejvíce zajímají. Klade se důraz na rozvoj jejich schopností, rozmístění v rámci 

organizace, kde jim bude umoţněno maximálně vyuţívat jejich potenciál, a propojení 

s lidmi, kteří jim mohou být nápomocni s učením a při plnění úkolů. Důleţitá je provázanost 

jednotlivých prvků v modelu, čímţ se zajistí, ţe zlepšení v jedné oblasti přirozeně povede ke 

zlepšení v další. Tento model eliminuje negativa předchozího modelu. Zaměřením se na tyto 
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tři prvky můţe organizaci pomoci při dosaţení potřebných schopností, sladění a ztotoţnění 

klíčových segmentů pracovní síly. V celkovém důsledku se zajistí zvýšení výkonnosti 

organizace. Pokud zaměstnanci mají pocit, ţe se organizace o ně skutečně zajímá, mají menší 

tendenci hledat příleţitosti jinde.
34

 

2.7.1 Překážky a přínosy řízení talentů 

Při zavádění systému talent managementu lze narazit na celou řadu typických 

problémů. Níţe jsou uvedeny některé z nich:
35

 

 v organizaci nebyla doposud vůbec řešena otázka identifikace a práce 

s talenty, 

 na trhu i v organizaci je nedostatek kvalifikovaných lidí, 

 počáteční fáze talent managementu jsou úspěšné, nicméně se nedaří talenty 

ve společnosti udrţet, 

 charakter organizace zamezuje efektivnímu nalezení zaměstnanců s vysokým 

potenciálem, 

 v organizaci existuje vysoká fluktuace zaměstnanců v nejdůleţitějších 

segmentech pracovní síly, 

 v organizaci dochází k restruktualizaci vyvolanou jejími potřebami. 

Pokud je systém řízení talentů správně nastaven, a jeho aplikace probíhá v souladu se 

strategií podniku, pak mezi hlavní přínosy patří:
36

 

 talentovaní zaměstnanci přispívají větší měrou k naplňování strategie  

a ekonomických cílů organizace, 

 sníţení nákladů na fluktuaci zaměstnanců, 

 zvýšení atraktivity a prestiţe organizace, 

 efektivnější vyuţívání interních zdrojů zaměstnanců stejně jako plánování 

nástupnictví klíčových pozic, 

 lepší vyuţití potenciálů talentovaných zaměstnanců a zvýšení jejich motivace, 

 minimalizují se ztráty spojené s neobsazenými klíčovými pozicemi. 
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2.8  Metodika výzkumu 

V kapitole č. 2.1 byly nastíněny metody sběru informací. Tyto informace jsou 

základem pro vypracování aplikační části diplomové práce. První metodou, která bude 

vyuţita, je analýza dokumentů. V případě kapitoly charakteristika organizace budou 

analyzovány i dokumenty veřejně přístupné (výroční zprávy, články aj.). Tento krok poslouţí 

jako odrazový můstek pro získání základního přehledu o současně nastaveném systému 

vzdělávání. Další metodou, která bude vyuţita je polostandardizovaný rozhovor 

s ředitelkou centra personálních sluţeb OKD, a. s. a vedoucím centrálního vzdělávacího 

střediska. Účelem bude doplnit informace, které nelze z dokumentů zjistit a osvětlit případné 

nejasnosti. Poloţené otázky, lze, nalézt v příloze č. 3 a 4. Poslední metodou pak je 

dotazníkový výzkum. Dotazování budou účastníci vzdělávací akce talent managementu. 

Dotazník bude kombinací otevřených a uzavřených otázek a jejich struktura bude odpovídat 

modifikaci Kirkpatrickova modelu. Dotazník je rovněţ součástí příloh (příloha č. 2). Zmíněné 

metody jsou krátce charakterizovány v následujících odstavcích. 

 Analýza dokumentů – jedná se o jednoduchou a univerzální metodu. 

Podstatou je pochopení vnitřní struktury věcí a jevů. Metoda samostatně má 

pouze malou vypovídací hodnotu, a tak je její pouţití podmíněno vyuţitím  

i dalších metod. 

 Polostandardizovaný rozhovor – je metoda zaloţená na dotazování. Tazatel 

si předem připraví strukturu rozhovoru, která neobsahuje přímo konkrétní 

otázky, ale spíše okruhy. Tazatel se v průběhu můţe libovolně dotazovat na 

doplňující otázky a rozhovor přizpůsobovat. Jedná se o flexibilní metodu. 

 Dotazníkový výzkum – je jednou z nejpouţívanějších metod určených pro 

získávání dat a jejich následnou analýzu. Podstatou je vyplňování předem 

připravených formulářů, obsahujících několik druhů otázek (otevřené, 

uzavřené, polouzavřené). Výhodou je nenáročné získání velkého mnoţství 

dat. 
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3 Charakteristika vybrané organizace 

OKD, a. s. (déle uţ jen OKD) je jediným černouhelným producentem v České 

republice. Sídlo společnosti je v Karviné. OKD vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje  

a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Společnost rovněţ patří mezi 

největší soukromé zaměstnavatele. Je součástí skupiny New World Resources Plc. Společnost 

OKD je jediným akcionářem OKD, HBZS, a.s., jejíţ hlavním posláním je poskytování 

báňských záchranných sluţeb.  

Obr. č. 3.1 – Logo společnosti OKD, a.s. 

 

Zdroj: www.okd.cz 

Těţba, zpracování a prodej uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako 

třetí největší soukromý zaměstnavatel v České republice a jeden z největších hospodářských 

subjektů v regionu. Společnost má významný vliv nejen na zaměstnanost, ale také na tvář 

krajiny a ţivotní prostředí. Hlavními motivy, o které se společnost OKD při své činnosti 

opírá, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita.  

3.1  Historie 

Zárodek pozdější společnosti OKD vznikl po druhé světové válce, kdy bylo 

tehdejších šest těţařských společností postaveno pod národní správu. Podniky v jejich 

vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, ţelezárny v Třinci  

a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, byly začleněny do národního podniku 

Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava.  Roku 1952 byl se zpětnou platností zrušen 

a vytvořen Kombinát OKD (později státní podnik OKD). Po celou historii těţby uhlí na 

Ostravsku probíhalo tu dobrovolné, jindy méně dobrovolné spojování menších těţebních 

podniků do větších celků, které lépe odolávaly konkurenci a měly lepší pozici na trhu. 

Moderní historie OKD se dělí do dvou zcela odlišných etap: OKD v socialistickém 

Československu a OKD po roce 1990. Obě etapy měly svá specifika vyplývající  

z politického a ekonomického prostředí. 
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3.2  Organizační struktura 

Zde bude pouze nastíněna organizační struktura nejvyššího vedení Celé schéma 

organizační struktury lze nalézt v příloze č. 1. V čele společnosti stoji výkonný ředitel (VŘ), 

který má dva zástupce. Prvním zástupcem je provozní ředitel, jenţ zastupuje VŘ ve věcech 

provozu. Druhým zástupcem je finanční ředitelka, která zastupuje VŘ ve věcech týkajících se 

právních sluţeb. Doposud byly popsány dva stupně řízení, třetí stupeň a zároveň poslední, 

který bude zmíněn, tvoří obchodní ředitel, technický ředitel, ekonomicko – personální ředitel 

a ředitel právní sluţby  

3.3  Zaměstnanci 

Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, kde dává 

práci téměř 15 tisícům zaměstnanců. Její strategie v oblasti lidských zdrojů je postavena na 

bezpečné práci, odpovídajícím a spravedlivém systému odměňování a přípravě nových 

horníků a odborných zaměstnanců pro moţné budoucí uplatnění v OKD. Je nutné si 

uvědomit, ţe společnost OKD poskytuje zaměstnání i několika tisícům pracovníků 

dodavatelských firem. Graf č. 3.1 znázorňuje vývoj zaměstnanců v posledních letech. 

Nejaktuálnější údaje jsou z roku 2013, jelikoţ společnost doposud nezveřejnila výroční 

zprávu za minulý rok.  

Graf č. 3.1 – Vývoj počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V roce 2013 byl v rámci organizačních změn, souvisejících s úspornými opatřeními 

ukončen pracovní poměr s 302 zaměstnanci. Ze dvou třetin se jednalo  

o technickohospodářské zaměstnance, dále pak o 55 důlních dělníků a 44 dělníků na povrchu. 

V rámci dalších úsporných opatření, se dá očekávat pokračování ve sniţování stavu 

zaměstnanců v nadcházejících letech. Dobrovolná fluktuace zaměstnanců zůstala v roce 2013 

na nízké hodnotě 1,29 %. 

Zaměstnance povaţuje společnost OKD za svůj nejcennější kapitál. Jejich náročnou 

práci se snaţí firma odměnit odpovídající mzdou i mnoha nadstandardními benefity. 

Průměrný měsíční výdělek, pro jednotlivé druhy zaměstnanců, v roce 2013 ve srovnání 

s rokem 2012 je znázorněn v tabulce č. 3.1. 

Tab. č. 3.1 – Průměrný měsíční výdělek 

Průměrná mzda (Kč) 2013 2012 

Průměrná měsíční mzda v OKD 35 735 37 149 

Dělník v dole 35 140 35 283 

Dělník na povrchu 24 676 25 017 

THZ 51 901 54 587 

Zdroj: výroční zpráva OKD 

3.4  Ekonomický popis 

V tabulce č. 3.2 jsou uvedeny některé klíčové ukazatele, které charakterizují 

ekonomickou situaci podniku. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny i předešlé roky. Údaje 

znovu vycházejí z veřejně dostupných dat, proto chybí rok 2014.  

Tab. č. 3.2 – Klíčové ukazatele 

Ukazatel Jednotky 2011 2012 2013 

Počet dolů  4 4 4 

Těţba tuny 10 967 000 10 796 000 8 610 000 

Prodej tuny 11 196 000 10 245 000 9 709 600 

Zisk před zdaněním mil. Kč 7 533 1 549 -23 857 

Provozní VH mil. Kč 8 326 2 179 -21 878 

Celková hodnota aktiv mil. Kč 48 434 43 203 22 110 

Zdroj: výroční zprávy OKD (upraveno) 
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Ukazatelé samy o sobě vypovídají, o jak významnou společnost se jedná a jak velký 

vliv má na hospodářskou situaci nejen v Moravskoslezském kraji. Enormní zhoršení 

ekonomických ukazatelů bylo nejen dáno poklesem mnoţství vytěţeného uhlí, ale především 

pádem cen uhlí na trhu. Toto zhoršení se podepisuje na současných úsporných řešeních, které 

se mimo jiné dotknuly i oblasti řízení lidských zdrojů. Pro zajímavost jsou v tabulce č. 3.3 

uvedeny investice za roky 2013 a 2012, kde jsou znovu patrná úsporná opatření. 

Tab. č. 3.3 – Přehled investic 

Přehled investic v tis. Kč 2013 2012 

PERSPektiva 2015 259 154 1 465 644 

Důlní stavební práce 597 941 1 607 879 

Povrchové stavební práce 8 737 31 092 

Technologické dodávky ve stavbách pro důl 510 895 379 176 

Technologické dodávky ve stavbách pro povrch 33 683 86 414 

Další stavební investiční náklady 149 061 894 817 

Stroje a zařízení samostatně pořizované 140 864 1 112 032 

Investice celkem 1 700 335 5 577 054 

Zdroj: výroční zprávy OKD (upraveno) 
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4 Analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci 

Analýza vzdělávání a rozvoje bude rozdělena do dvou částí. V první části bude 

důkladně analyticky posouzen současný systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

společnosti OKD, a.s. (dále uţ jen OKD). V teoretické části diplomové práce byl proveden 

rozbor teoretické podoby ideálního systému. Je potřeba si uvědomit, ţe kaţdá společnost si 

tento systém upravuje na základě svých specifických potřeb, proto se dá očekávat, ţe systém 

společnosti OKD se bude od toho teoretického lišit. Snahou pak bude v podkapitolách nalézt 

analogii mezi oběma systémy, vytknout případné nedostatky a navrhnout doporučení. 

Ve druhé části čtvrté kapitoly bude stejný systém analyzován z jiného pohledu. 

Posuzována bude konkrétní vzdělávací akce pomocí metody dotazníkového šetření. Jako 

referenční akce byl vybrán nejaktuálnější kurz talent managementu. Důvod pro výběr zrovna 

této akce byl dán komplexností kurzu a především tím, ţe je realizován ve společnosti OKD 

poprvé v historii, a proto mohou mít zjištěné poznatky vysokou hodnotu. 

4.1  Úvodní charakteristika 

Společnost OKD má vysoké nároky na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. Ty 

jsou dány především vysokým počtem zaměstnanců, zaváděním moderní techniky do 

jednotlivých provozů a dlouholetou absencí hornických učňovských oborů. Všechny zmíněné 

důvody vedly ke vzniku Centrálního vzdělávacího střediska, které posunulo veškeré 

vzdělávací aktivity kvalitativně na novou úroveň. Středisko má dvě samostatné základny 

vybavené nejmodernějšími výukovými technologiemi. Informace, týkající se jejich kapacity  

a počtu učeben, jsou uvedeny v tabulkách č. 4.1 a č. 4.2.  

Tab. č. 4.1 – Centrální vzdělávací středisko Darkov 

Typ učebny Počet Kapacita 

Teoretická výuka 9 244 

PC výuka 3 70 

Praktická výuka 1 12 

Celkem 13 326 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů 
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Tab. č. 4.2 – Centrální vzdělávací středisko Paskov 

Typ učebny Počet Kapacita 

Teoretická výuka 4 83 

PC výuka 1 17 

Praktická výuka - - 

Celkem 5 100 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů 

Centrální vzdělávací středisko má zvláštní úlohu v systému vzdělávání a rozvoje 

společnosti OKD. Podílí se na veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním, tj. 

plánování vzdělávání, plánování rozpočtu, schvalování poţadavků na vzdělávání, organizační 

zajištění vzdělávání, realizace vzdělávání, administrace, archivace dokumentů k vzdělávacím 

akcím a sledování nákladů na vzdělávání a rozvoj. Mimo to také analyzuje dodavatele 

vzdělávacích akcí, vytváří kvalitní portfolio vzdělávacích společností a v případě potřeby 

realizuje výběrové řízení na dodavatele vzdělávací akce, dle interních předpisů. Z celkového 

počtu hodin školení, kterým zaměstnanci společnosti OKD za loňský rok prošli, bylo 73,62 % 

realizováno v centrálním vzdělávacím středisku. Graf č. 4.1 popisuje vývoj proškolených 

pracovníků v centrálním vzdělávacím středisku za roky 2011, 2012 a 2013. 

Graf č. 4.1 – Celkový počet proškolených pracovníků centrálním vzdělávacím střediskem 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů 
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Faktem, patrným uţ z grafu je, ţe společnost OKD zajišťuje vzdělávání pro vlastní 

zaměstnance, i pro zaměstnance dodavatelských firem. Vzdělávací programy, které je moţné 

v centrálním vzdělávacím středisku absolvovat, lze rozdělit do několika skupin. Kaţdá 

skupina pak v sobě zahrnuje několik druhů vzdělávacích akcí. V tabulce č. 4.3 je zpracován 

přehled jednotlivých skupin vzdělávacích programů. 

Tab.  č. 4.3 – Přehled vzdělávacích programů 

Skupina Vzdělávací akce 

Úvodní školení důlní pracovníci – 1/ 3 dny; důlní THZ pracovníci – 1/ 3 dny; 

povrchoví administrativní pracovníci – 1 den; povrchoví pracovníci 

(dělníci + THZ) – 1 den; důlní pracovníci – prevence proti PUP –  

1 den 

Kvalifikační kurzy hornické minimum; technologie raţení a dobývání; speciální práce  

v hornictví 

Rekvalifikační kurzy hornická činnost v podzemí dolu část I./část II. 

Odborné kurzy střelmistr; instruktor zaškolování; kurz řidič důlních lokomotiv; 

vrtmistr; obsluha přibírkových a nákladních strojů; poţární hlídač 

pásových dopravníků; obsluha vrtacích vozů splétání lan; údrţba 

hydrauliky razících/dobývacích zařízení; strojník těţkých zemních a 

stavebních strojů; údrţba autom. pásových dopravníků; lešenář; 

obsluha motorové pily; obsluha křovinořezu; jeřábník třída O/A/B; 

vazač; vysokozdviţné vozíky; ruční obloukové svařování 

obalenou/tavící se elektrodou; ruční plamenové svařování; zaškolení 

pro ruční stehování; kombajnér rubání/příprav; předák kombajnér 

připrav/rubání; předák pro vedení důlních děl; předák ostatních 

důlních pracovišť; předák pro povrchová pracoviště; VTZ ZZ 

 a vázání břemen pro důl; ostatní odborné kurzy 

Odborná školení angličtina; němčina; MS Excel 1/2/3/4; MS Outlook; MS 

Powerpoint ½; MANEX 1-6; interní konzultant; talent management; 

adaptační školení 

Periodická školení etický kodex OKD; BOZP administrativa; práce v kolejišti; a další 

školení vztahující se na zmíněné odborné kurzy 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů 
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Skupina periodických školení je v tabulce č. 4.3 značně zkrácená. Je to dáno 

především tím, ţe většina periodických školení je zaměřená na prodlouţení kvalifikace, 

kterou účastníci získali absolvováním odborných kurzů. Proto není aţ tak důleţité znovu 

všechny uvádět. Společnost OKD, mimo jiné, eviduje celkový počet hodin školení, připadající 

na jednoho pracovníka. Za loňský rok to činilo 12,38 hodin/pracovník.  

Posledním údajem, který bude v této kapitole zmíněn, je poměr celkových nákladů 

na vzdělání a rozvoj k celkovým mzdovým nákladům, vyjádřený v procentech. 

Celorepublikový průměr, který uvádí ve své publikaci Koubek na základě výzkumu z let  

2003 - 2005 má hodnotu 2,58 %. Ve společnosti OKD tento ukazatel dosahuje hodnoty 

(zaokrouhlené) pouze 0,1 %. Nicméně je třeba si uvědomit, ţe je to dáno hlavně velkým 

počtem legislativně předepsaných školení a kvalitním interním vzdělávacím systémem, který 

zajišťuje tři čtvrtiny všech vzdělávacích akcí za minimální cenu. 

4.2  Analytické posouzení 

K analýze systému vzdělávání a rozvoje společnosti OKD bude vyuţito několika 

metod. V prvé řadě bude pouţita obsahová analýza některých vnitropodnikových dokumentů. 

Analyzována bude zejména příloha č. 3 (příloha č. 3 je konkrétní název dokumentu, nikoliv 

odkaz na přílohy v diplomové práci) směrnice řízení lidských zdrojů (příloha č. 5) a dodatek 

k vnitřnímu personálnímu standardu (příloha č. 6). Na základě těchto analýz bude vypracován 

prvotní popis systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti. V dalším kroku budou vyuţity 

polostandardizované rozhovory s ředitelkou centra personálních sluţeb a vedoucím 

centrálního vzdělávacího střediska, pomocí nichţ bude prvotní popis dopracován. Tyto 

rozhovory rovněţ poslouţí jako základ pro stanovení návrhů a doporučení, které budou 

uvedeny v kapitole č. 5. 

Na začátku je třeba zdůraznit, ţe systém vzdělávání a rozvoje společnosti OKD není 

rozdělen do čtyř fází, jako je to u modelového případu, ale pouze do dvou. První fáze se 

jmenuje tvorba plánu a nákladů na vzdělávání, druhá realizace vzdělávacích potřeb. Pro 

další účely postačí označení jako fáze 1 a fáze 2. Přestoţe je členění ve směrnicích pouze 

dvoufázové, jsou v něm obsaţeny všechny čtyři sloţky teoretického systému vzdělávání a 

rozvoje. Proto bude analýza rozdělena do čtyř samostatných podkapitol. Závěrem kaţdé 

podkapitoly budou uvedeny její klady a největší nedostatky. Pátá kapitola diplomové práce 

pak obsahuje návrhy na jejich odstranění, případně doporučení ke změně procesu. 
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Před samotným popisem systému vzdělávání a rozvoje je ještě nutné objasnit úlohu, 

kterou zastávají informační systémy. Tyto systémy zasahují prakticky do všech čtyř fází, 

proto je jejich funkce v celém procesu velmi významná. Konkrétně se budou v kapitolách níţe 

vyskytovat dva rozdílné termíny, a to SAP HR a HR Portál. První zmíněný systém slouţí 

hlavně vzdělavatelům (organizátorům vzdělávacích akcí) a je spojován se zadáváním 

vzdělávacích akcí. HR Portál slouţí pak především vedoucím pracovníkům, a to k evidenci  

a přihlašování. Toto je pouze nastínění funkce obou systémů, jejich konkrétní pouţití bude 

uvedeno v jednotlivých fázích. 

4.2.1 Fáze 1 – Identifikační část 

Identifikace vzdělávacích potřeb mají na starosti vedoucí pracovníci jednotlivých 

segmentů společnosti. V kontextu vzdělávání a rozvoje společnosti OKD jsou tyto osoby 

označeny konkrétním termínem, a to „kontaktní osoby“. Toto označení vychází z jejich 

postavení v celkovém procesu. Jsou totiţ kontaktování specialistou pro trénink a adaptaci, aby 

vytvořili analýzu vzdělávacích potřeb. Rozlišují se tři typy vedoucích pracovníků, resp. 

kontaktních osob podle toho, ve kterém segmentu společnosti pracují: 

1. typ – směnmistr (vedoucí pracovník pro dělnické profese), 

2. typ – manažer lidských zdrojů (vedoucí pracovník pro technicko - 

hospodářské pracovníky na jednotlivých závodech), 

3. typ – personalista (vedoucí pracovník pro technicko - hospodářské 

pracovníky na vedení OKD). 

Kontaktní osoby po obdrţení poţadavku na tvorbu analýzy vzdělávacích potřeb, 

zpravidla k 1. 9. kalendářního roku, jsou povinny tuto analýzu vypracovat a na jejím základě 

zaslat žádost na vzdělávání specialistovi pro trénink a adaptaci. Ţádost na vzdělávání 

obsahuje odhadované počty zaměstnanců a vzdělávací akce, kterých se zúčastní. Termín 

vypracování analýzy vzdělávacích potřeb je stanoven na polovinu září. Zpracované ţádosti na 

vzdělávání (na základě analýzy vzdělávacích potřeb) jsou klíčovým vstupem pro vypracování 

návrhu plánu a nákladů na vzdělávání. 

V rámci vytváření analýzy vzdělávacích potřeb kontaktní osoby čerpají informace 

z několika zdrojů. V prvé řadě vyuţívají HR Portál, ve kterém jsou evidovány veškeré 

kvalifikační poţadavky pro jednotlivé pracovníky. V případě, ţe zaměstnanci chybí některá 

kvalifikace, nebo se blíţí datum konce její platnosti, vedoucí pracovník tuto skutečnost 
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zaznamená a podle toho pak přizpůsobuje analýzu. Tento postup se vyuţívá především  

u vzdělávání, které je legislativně dané, tzn. zaměstnanci nemohou, bez potřebných školení, 

práci vykonávat. Dalším zdrojem informací pro tvorbu analýzy vzdělávacích potřeb, jsou 

samotní zaměstnanci. Vedoucí pracovníci, nejčastěji pomocí dotazníkových šetření  

a strukturovaných rozhovorů, zjišťují od svých podřízených jejich konkrétní potřeby. 

V neposlední řadě jsou pak vyuţity různé druhy údajů z předešlého roku, jako realizované 

vzdělávací akce a jejich počet, potřeby zaměstnanců, kvalifikační poţadavky aj.  

KLADY 

Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců ve společnosti OKD, je tento systém 

identifikace vzdělávacích potřeb, prostřednictvím kontaktních osob, poměrně efektivní. Tímto 

způsobem se pokryje identifikace potřeb většiny zaměstnanců při nízkých nákladech. Vyuţití 

jiného způsobu (např. specializovaných podniků) zjišťování vzdělávacích potřeb, při tak 

velkém počtu zaměstnanců, by se velmi negativně promítlo do nákladů na vzdělávání  

a rozvoj zaměstnanců. 

To, ţe je vypracování analýzy vzdělávacích potřeb zadáváno vedoucím 

pracovníkům, v sobě obsahuje řadu výhod. Analýza by měla v prvé řadě vycházet 

z podnikových cílů a být v souladu se strategiemi společnosti. Vedoucí zaměstnanci jsou 

s těmito cíli a strategiemi obeznámeni, a proto mohou analýzu přizpůsobovat podle potřeby 

společnosti. Další výhodou je, ţe tito pracovníci mají přístup jak k informacím na 

celopodnikové úrovni, tak k informacím, které se týkají se konkrétního pracovníka nebo 

pracovního místa. Mohou vycházet z  vizí, plánů a analýz, hodnoceních zaměstnanců, 

průzkumů, popisu pracovních míst atd. Tato široká škála informačních zdrojů, ze kterých lze 

čerpat, zajišťuje analýze potřebnou věrohodnost. Výše zmíněné rovněţ umoţňuje reagovat na 

vzdělávací potřeby, jak reaktivního (okamţitý pokles výkonnosti odůvodnitelný potřebou 

vzdělávání), tak i proaktivního (vycházející z podnikových plánů a strategií) typu. Rovněţ se  

i u takto vysoce postavených zaměstnanců očekává bezproblémové osvojení si pokročilejších 

metod a technik pro sběr i vyhodnocení informací. V neposlední řadě se předpokládá dobrá 

znalost svých podřízených a tím i přizpůsobení vzdělávání tomu, aby jím co nejvíce 

vyhovovalo. 

NEDOSTATKY 

Nedostatky se v této fázi hledaly obtíţně, jelikoţ většina původních návrhů byla na 

základě proběhlých rozhovorů vyvrácena a objasněna. Jeden z původních probíraných 
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nedostatků se týkal například nadbytečného přetěţování vedoucích pracovníků tvorbou 

analýz, nebo tendence ke stereotypnosti při jejich vypracování.  

Nicméně jeden nedostatek přece jen byl potvrzen. Nikde v analyzovaných 

dokumentech není stanoveno jakými metodami se má analýza vzdělávacích potřeb provádět. 

Aţ na základě vedených rozhovorů, bylo zjištěno, ţe se vyuţívají pouze nejjednodušších 

techniky, jako jsou dotazníková šetření, strukturované rozhovory případně pozorování. Volba 

metod zároveň vychází pouze ze znalostí a prostředků, kterými vedoucí pracovník v danou 

chvíli disponuje. Tento nedostatek však nelze aplikovat na všechny vedoucí pracovníky, 

jelikoţ kontaktní osoby pro dělnické zaměstnance zcela určitě nepotřebují vyuţívat 

pokročilejší metody. 

4.2.2 Fáze 1 – Plánovací část 

Plánování a následné schvalování vzdělávání a rozvoje je ve společnosti OKD 

relativně zdlouhavý proces, který prochází mnoha stupni řízení. Vstupními údaji pro tvorbu 

návrhu plánů a nákladů jsou, jak uţ bylo zmíněno, ţádosti na vzdělávání zaslané kontaktními 

osobami. Osoba, zodpovědná za vypracování úvodní verze návrhu plánu na vzdělávání, je 

specialista pro trénink a adaptaci. Návrh plánu a nákladů na vzdělávání by měl obsahovat 

tyto předepsané náleţitosti: 

 názvy vzdělávacích akci (nebo zaměření vzdělávací akce), 

 počty zaměstnanců z jednotlivých útvarů, 

 předběţné termíny, 

 potenciální dodavatele (interní/externí), 

 předpokládané náklady. 

Vypracovaný návrh následně putuje k dopracování a schválení vedoucímu 

centrálního vzdělávacího střediska. Ten společně se specialistou pro trénink a adaptaci 

návrh dopracují a předloţí ho ředitelce centra personálních sluţeb. Termín pro zpracování 

návrhu plánu a nákladů na vzdělávání je stanoven na konec září kalendářního roku. 

Na ředitelce centra personálních služeb je, aby posoudila, zda je návrh v souladu 

s předpokládanými náklady na vzdělávání společnosti OKD. Pokud je v souladu, tak návrh 

schválí a předkládá jej, přibliţně v polovině října, ekonomicko – personálnímu řediteli, 

který návrh znova zkontroluje a posoudí, zdali vychází ze strategií řízení lidských zdrojů  
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a reaguje na celkové potřeby vývoje kvalifikační struktury organizace. Tím cesta návrhu 

plánu a nákladů na vzdělávání ještě nekončí. Nicméně poslední krok, před jeho schválením je 

předloţení návrhu ekonomicko – personálním ředitelem představenstvu společnosti. 

Představenstvo návrh posuzuje zejména z nákladového hlediska ve vztahu k celkovému 

rozpočtu společnosti. Pokud je návrh přijatelný, dojde k jeho konečnému schválení. 

Schválení představenstvem se dá označit jako milník této fáze. Takto schválený 

návrh plánu a nákladů je znovu dopracován vedoucím centrálního vzdělávacího střediska 

společně se specialistou pro trénink a adaptaci. Po tomto dopracování se mění označení 

z návrhu, na konkrétní plán nákladů a vzdělávání. V prozatímním shrnutí lze nalézt tři 

stupně kontroly, resp. schválení. Jako první je návrh schválen z hlediska nákladů na 

vzdělávání (ředitelkou centra personálních sluţeb), následuje jeho schválení z hlediska 

provázanosti s podnikovými strategiemi a cíli (ekonomicko – personálním ředitelem). 

Posledním stupněm je jeho odsouhlasení ve vztahu k celkovým nákladům (představenstvem). 

Schéma schvalovacího procesu, včetně znázornění jednotlivých stupňů kontroly, je 

vyobrazeno na obrázku č. 4.1.  

Obr. č. 4.1 – Schéma schvalování návrhu plánu a nákladů na vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Plánovací fáze nyní přechází do konečného stádia. Plán je zaslán zpět kontaktním 

osobám k detailnímu zpracování do úrovně jednotlivce. Kontaktní osoby zpracují ve 

spolupráci s vedoucími útvarů jmenné seznamy pro konkrétní vzdělávací akce. Takto 

dopracovaný plán putuje do centrálního vzdělávacího střediska, kde je jeho vedoucím zajištěn 

dohled nad plněním plánu a čerpáním vymezených finančních prostředků. Reporty o plnění 

plánu jsou pak zasílány specialistou pro trénink a adaptaci ředitelce centra personálních 

sluţeb a ekonomicko – personálnímu řediteli. 

KLADY 

 První předností je, ţe plánování je přímo určené osobám, které k tomu mají potřebné 

předpoklady. Pohybují se v oblasti vzdělávání a rozvoje, a proto se dá očekávat, ţe výsledek 

jejich práce (vypracování plánu a nákladů na vzdělání) tomu bude odpovídat. Další výhodu 

lze spatřit v dílčí části procesu, a to ve schvalování návrhu. Tří úrovňová kontrola dává 

minimální prostor pro vznik nedostatků. Zajistí se tím nezbytná provázanost s podnikovými 

cíli a strategiemi, a také i kontrola nákladů z dvojího pohledu. 

NEDOSTATKY 

Návrh a posléze i konečný plán obsahuje téměř všechny potřebné informace nutné 

pro zodpovězení osmi otázek správně vypracovaného plánu, které definoval Koubek. 

Nicméně jsou v něm zcela vynechány informace, tykající se toho, jakým způsobem se budou 

hodnotit výsledky a účinnost vzdělávání.  

Další nedostatek pramení v naprosté závislosti vypracovatelů plánu (specialista pro 

trénink a adaptaci a vedoucí centrálního vzdělávacího střediska) na kontaktních osobách, a to 

jak v přípravné části, tak i ve fázi dokončování samotného plánu. Výsledná podoba plánu 

závisí na kvalitě a důslednosti provedených analýz kontaktními osobami. Patrná je i časová 

závislost, kdy jakékoliv zdrţení na straně kontaktních osob povede k posunutí termínu 

vypracování plánu nebo zvýšení zatíţení osob, podílejících se na jeho vypracování. Jelikoţ 

schvalování plánu zasahuje v organizační struktuře aţ na úroveň představenstva, posunutí 

termínu vypracování můţe mít váţné důsledky.  

4.2.3 Fáze 2 – Realizační část 

Samotná realizace vzdělávacích akcí probíhá: 
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 interně – centrální vzdělávací středisko Darkov nebo Paskov – Chlebovice, 

případně na jednotlivých závodech v prostorách vyhrazených pro vzdělávání; 

 externě – v prostorách externích dodavatelů. 

Osoby provádějící výuku jsou rovněţ dvojího typu: 

 interní lektoři – kmenoví zaměstnanci, zaměstnanci s odbornými 

certifikacemi; 

 externí lektoři – zaměstnanci externích vzdělávacích společností. 

Specialista pro trénink a adaptaci v dostatečném předstihu naplánuje v systému 

vzdělávací akci, dle plánu vzdělávacích akcí na příslušný rok. Kaţdá vzdělávací akce, musí 

být po objednání u dodavatele (interního/externího) zadána do SAP HR s těmito atributy: 

 název akce, 

 termín akce od – do, 

 místo konání akce, 

 průběh akce (konkrétní dny a časy, od – do v jednotlivých dnech), 

 kapacita akce, 

 cena (náklady) akce, 

 pořadatel akce, 

 účastníci akce. 

Na kontaktní osobě pak je, aby pravidelně kontrolovala HR Portál vzdělávání 

a v případě potřeby jen přihlásí své podřízené pracovníky na plánovanou vzdělávací akci. 

Tento způsob probíhá u akcí, které jsou předem v systému naplánovány.  

Mohou nastat i případy, kdy akce nejsou takto naplánovány, a je nutné vyuţít 

alternativní způsob přihlašování. Ten spočívá ve vyplnění formuláře „poţadavek na vzdělání“ 

(příloha č. 7) kontaktní osobu, ke kterému se přikládá podrobná specifikace vzdělávací akce  

a seznam účastníků. Tento formulář musí opět projít několika kontrolami, aby bylo zajištěno 

opodstatnění akce (je v souladu s plánem, náklady, potřebami aj.). V prvé řadě je nutné získat 

souhlas s realizací vzdělávací akce. To probíhá tak, ţe formulář je předán k odsouhlasení 

řediteli Závodu (na Závodech OKD) nebo odbornému řediteli (na Podniku OKD). Po udělení 

souhlasu je tento formulář doručen specialistovi pro trénink a adaptaci s předstihem 

minimálně sedmi pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce. Následně probíhá kontrola, 
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zda je vzdělávací akce v souladu s plánem vzdělávání a schváleným rozpočtem. V kladném 

případě poţadavek zpracuje a předloţí k podpisu vedoucímu centrálního vzdělávacího 

střediska a u akcí pro podnikovou úroveň OKD ředitelce centra personálních sluţeb. Po 

schválení poţadavku zajistí specialista pro trénink a adaptaci (personalista pro podnikovou 

úroveň OKD) realizaci akce. Pokud vzdělávací akce není v souladu s plánem vzdělávání  

a rozpočtem, nemusí to znamenat její zamítnutí. V tomto případě je na ředitelce centra 

personálních sluţeb, aby akci posoudila a případně i schválila. Posledním krokem je pak 

informování kontaktní osoby o realizaci a zajištění akce. Výše zmíněný proces je pro lepší 

orientaci znázorněn na obrázku č. 4.2 (jedná se o poţadavek na vzdělání, který splňuje 

náleţitosti pro realizaci). 

Obr. č. 4.2 – Proces odsouhlasení a realizace vzdělávací akce 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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KLADY 

Nejdříve je třeba vyzdvihnout zapojení informačních systémů, které zpřehledňují 

celou fázi (eliminuje se tím moţnost vzniku chyb) a ulehčují práci organizátorům vzdělávání. 

Po shlédnutí učeben a vybavení, kde se výuka realizuje, lze jednoznačně konstatovat, ţe oba 

prvky jsou výhodou. To samé lze říct i o prostorách, které evokují v jedinci příjemný dojem. 

Vyuţití moderních technologií při vzdělávání značně zkvalitňuje celou realizaci. Poslední 

výhodou, která bude zmíněna, je moţnost realizace vzdělávací akce, která nevychází přímo 

z podnikových plánů. V praxi často mohou nastat případy, kdy je nutné reagovat na situace, 

se kterými nebylo počítáno (např. reaktivní vzdělávací potřeba). A díky tomuto systému lze 

na tyto potřeby relativně efektivně zareagovat. Realizační fáze má rovněţ velmi dobrý základ 

v katalogu vzdělávacích akcí. Jedná se o vnitropodnikový dokument, který eviduje všechny 

vzdělávací akce, které je moţné absolvovat ve společnosti OKD. Katalog obsahuje detailní 

údaje týkající se jednotlivých akcí a je přístupný všem zaměstnancům. 

NEDOSTATKY 

Analytickým způsobem posouzení, který byl vyuţit doposud, lze realizační část 

vzdělávacího systému zhodnotit jen do určité míry. Je to velmi individuální fáze, ovlivněná 

především typem vzdělávací akce. Kvalitnější a hlubší zhodnocení této fáze bude provedeno 

na základě dotazníkového šetření (kapitola 4.3), kde bude hodnocena konkrétní vzdělávací 

akce.  

Jeden nalezený nedostatek je spíše formálního charakteru. Jedná se o mírnou 

nepřehlednost ve vnitropodnikových dokumentech. Aţ na základě rozhovorů byla realizační 

fáze správně pochopena. Další nedostatek vyplynul z analýzy katalogu vzdělávacích akcí 

a realizovaných rozhovorů. Jedná se o minimální vyuţití metody e-learningu. Vzhledem 

k velkému podílu zastoupení dělnických profesí, je nezbytné vyhodnotit, pro koho je e-

learning vhodný. Vytknout by se rovněţ dal postup schvalování akcí, které nebyly předem 

naplánovány specialistou pro trénink a adaptaci. Schvalovací proces, který protíná tři úrovně 

řízení, evokuje v nezaujaté osobě určitou míru nadbytečnosti. Vtahují se do procesu a 

zbytečně zatěţují některé osoby. 

4.2.4 Fáze 2 – Vyhodnocovací část 

Vyhodnocování se dá rozdělit do dvou skupin podle toho, kým je prováděno. První 

skupinu tvoří hodnocení prováděné samotnými účastníky. Takřka u většiny akcí se vyuţívá 
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kontrolní test znalostí, prováděný po skončení akce, na základě kterého lze posoudit účinnost. 

Úspěšné sloţení testů, bývá často podmínkou absolvování vzdělávací akce. U vybraných akcí 

se rovněţ pouţívají testy znalostí na začátku i v průběhu vzdělávací akce, kterými se sleduje 

počáteční úroveň znalostí a lze na základě výsledků akci přizpůsobit. Hodnocení je rovněţ 

realizováno na konci pomocí dotazníku. Dotazník obsahuje osmnáct otázek  

a hodnotí se komplexnost akce v těchto oblastech:  

 organizační zajištění, 

 obsahová stránka, 

  materiálová zajištěnost, 

 úroveň lektora, 

 celková spokojenost. 

Druhá skupina hodnocení je vykonávána samotnými organizátory vzdělávání. Ti 

prostřednictvím takzvaných náslechů hodnotí komplexní kvalitu celé vzdělávací akce. Takto 

se posuzuje nejenom kvalita výuky ale také úroveň lektorů. Do této skupiny také patří 

hodnocení prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky.  

KLADY 

Prvním nalezeným pozitivem je včlenění hodnotících testů na začátek, v průběhu i po 

skončení vzdělávání téměř do kaţdé akce, ve které mají smysl. Tím je zajištěn jeden stálý 

hodnotící prvek. Testy na začátku vzdělávání navíc zamezí mimo jiné i umělému 

nadhodnocování vzdělávací akce, jelikoţ někteří jedinci mohou určitými vědomosti 

disponovat uţ na začátku. 

To, ţe se společnost OKD nespoléhá pouze na hodnocení ze strany zaměstnanců, je 

další výhodou. Názor, který poskytují zaměstnanci, můţe být značně zkreslený mnoha faktory 

(nepřikládají mu velkou váhu, strach z postihu při negativního hodnocení, označení za 

zbytečné apod.), proto je třeba získat pohledy i z jiných úhlů. Tím, ţe hodnocení provádí  

i samotní organizátoři, kteří mají potřebnou kvalifikaci, z jiného hlediska, mu poskytuje větší 

věrohodnost a výstupy, které z něho plynou, jsou kvalitním podkladem pro další plánování.  

NEDOSTATKY 

U nedostatků je jiţ na začátku třeba zohlednit, ţe většina realizovaných vzdělávacích 

akci, probíhajících ve společnosti OKD jsou dané ze zákona, coţ se projevuje na úrovni  

a kvalitě hodnocení. Dotazník, který je předkládán k vyplnění účastníkům vybraných akcí 
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není anonymní. To lze povaţovat jako nedostatek, jelikoţ se vytrácí upřímnost a vznikají 

obavy z postihu. Protiargumentem je, nemoţnost odůvodnění (proč zrovna on takhle 

reagoval) negativních reakcí od konkrétního účastníka.  

Posledním nedostatkem je pouţití pouze několika elementárních metod 

vyhodnocování. Zmíněno bylo dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor a vyuţití 

znalostních testů na konci akce. Těmito metodami se dobře posuzují konkrétní vzdělávací 

akce, nicméně vliv na celou organizaci jen velmi obtíţně. Chybí vyuţití ekonomických, 

případně jiných celoorganizačních ukazatelů. Jediný takovýto ukazatel, který je pečlivě 

sledován, je úrazovost. Nicméně pomocí úrazovosti se dá vyhodnotit pouze efektivita 

bezpečnostních školení. Dá se však konstatovat, ţe pouţití ekonomických a dalších ukazatelů, 

kterými se sleduje vliv na celou organizaci, je značně diskutabilní vzhledem k charakteru 

většiny vzdělávacích akcí a obtíţnosti kvantifikace dopadů vzdělávání.  
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4.3  Dotazníková analýza 

Dotazníková analýza byla provedena na účastnících pilotního projektu talent 

managementu společnosti OKD. Cílem tohoto programu bylo v prvé řadě vytipování 

talentovaných a perspektivních zaměstnanců a změření se na rozvoj jejich schopností  

a dovedností. Cílem z hlediska celé organizace pak bylo vytvoření fondu kvalifikovaných 

pracovníků, kteří by byli k dispozici na uvolněná místa.  

Dotazník (příloha č. 2) byl distribuován mezi účastníky, v elektronické formě, 

prostřednictvím ředitelky centra personálních sluţeb. Obsahoval pouze dvě otevřené otázky, 

zbytek byly uzavřené otázky. Celkem je v dotazníku sedmnáct otázek, přičemţ čtyři otázky 

jsou identifikačního charakteru a zbylých třináct slouţí k samotnému hodnocení vzdělávací 

akce. Vzorem pro sestavení dotazníku byl Kirkpatrickův model (viz. kapitola č. 2.6.3). 

Z celkového počtu čtyř oblastí, které lze pomocí základního Kirkpatrickova modelu hodnotit 

byly pouţity tři (reakce, učení, chování). Čtvrtá oblast - výsledky nebyla pouţita záměrně 

z důvodu nemoţnosti zjištění přínosů kurzu pro podnik v tak krátké době po jeho skončení. 

Dotazník byl předán dvaceti jedna respondentům a byl zcela anonymní. Z tohoto 

počtu se jich vyplněných vrátilo osmnáct, tzn. návratnost činila cca 86 %. Výsledky výzkumu 

jsou zpracovány do čtyř podkapitol. 

4.3.1 Charakteristika respondentů 

Jak uţ bylo zmíněno, první čtyři otázky obsaţené v dotazníku jsou identifikační. 

Slouţí tedy k charakteristice respondentů. Zkoumáno bylo pohlaví, věková skupina, dosaţené 

vzdělání a počet odpracovaných let ve společnosti. 

Otázka č. 1 -  Vaše pohlaví 

V této otázce se zkoumalo pohlaví respondentů. Očekáváním byla převaha muţské 

části, vzhledem k charakteru podniku a jeho předmětu podnikání, a to se také vyplnilo. 

Z celkového počtu osmnácti respondentů jsou ţenského pohlaví pouze dva respondenti  

(v procentuálním vyjádření to je 11 %). Tento fakt odráţí i celkové genderové sloţení 

společnosti OKD.  
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Graf č. 4.2  - Otázka č. 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 2 -  Věková skupina 

Talent management se zaměřuje především na osoby v produktivním věku, které 

mají chuť se dále rozvíjet a učit se novým věcem. To také potvrdil i výsledek vyhodnocení 

této otázky. Zastoupení osob starších 46 let je nulový. To samé platí i pro věkovou skupinu do 

25 let, coţ je projevem nízkého zájmu mladých lidí o vzdělávací aktivity v počátcích 

zaměstnání, které jsou nad rámec jejich povinností. 

Tab. č. 4.4 – Otázka č. 2 

Věk Četnost % 

do 25 let 0 0% 

26-35 let 8 44% 

36-45 let 10 56% 

46-55 let 0 0% 

56 a více let 0 0% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 3 -  Nejvyšší dosažené vzdělání 

Překvapení nepřinesla ani otázka, týkající se dosaţeného vzdělání. Do dotazníku 

nebyla záměrně zařazena moţnost odpovědi základního vzdělání, jelikoţ jednou z podmínek 

pro účastníky akce bylo minimální poţadované vzdělání na úrovní střední školy. Výsledkům 

nahrává i fakt, ţe lidé s vysokoškolským vzděláním mají lepší předpoklady k potencionálnímu 

růstu, a proto budou spíše přijatí do vzdělávacího programu. 
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11% 
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Graf č. 4.3 – Otázka č. 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 4 -  Počet odpracovaných let ve společnosti 

Poslední zkoumanou charakteristikou respondentů je délka působení v podniku. 

Oproti nízké variabilitě odpovědí v minulých otázkách, lze zde vidět uţ zastoupení ve všech 

kategoriích. Největší zastoupení májí jedinci s praxí deset a více let, coţ můţe být dáno jejich 

déletrvajícím zájmem o karierní postup. 

Graf č. 4.4 – Otázka č. 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.2 První úroveň - Reakce 

V této části účastníci hodnotí míru spokojenosti se vzdělávací akcí. Jedná se  

o nejsnáze hodnotitelnou úroveň Kirkpatrickova modelu. V dotazníku bylo pro tuto úroveň 

vymezeno šest otázek, z čehoţ je jedna otevřená. Hodnotila se jak celková spokojenost, tak  

i spokojenost s jednotlivými prvky vzdělávací akce.  

Otázka č. 5 -  Jak hodnotíte svou celkovou spokojenost se vzdělávacím programem? 

Graf č. 4.5 – Otázka č. 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 6 -  Byl/a jste spokojen/a s obsahem vzdělávacího programu? 

Graf č. 4.6 – Otázka č. 6 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 7 -  Byl/a jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? 

Graf č. 4.7 – Otázka č. 7 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 8 -  Byl/a jste spokojen/a s přístupem lektorů? 

Graf č. 4.8 – Otázka č. 8 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 9 -  Vyhovovaly Vám použité vzdělávací metody? 

Graf č. 4.9 – Otázka č. 9 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 10 -  Uveďte, čím byste vzdělávací program doplnili, co Vám chybělo  

(z pohledu vzdělávání)? 

Tato otázka byla koncipována jako otevřená a respondenti měli moţnost vyjádřit se 

k nedostatkům vzdělávací akce. Vzhledem k variabilitě odpovědí, by bylo grafické zpracování 

nepřehledné, a proto budou výsledky této otázky shrnuty zde.  

Z celkového počtu osmnácti respondentů vyuţilo moţnost odpovědi třináct. Zbylých 

pět otázku nevyplnilo, nebo označilo program za vyhovující. V prvé řadě budou zmíněny 

odpovědi, které se opakovaly, následně pak ostatní připomínky. Dva a více respondentů by 

ocenilo zařazení více odborně zaměřených vzdělávacích aktivit (účetnictví, daně, aj.), 

psychologickou disciplínu a pokračování výuky angličtiny. Z hlediska poţadavků o zařazení 

chybějících vzdělávacích aktivit, bylo rovněţ uvedeno, např. větší počet počítačových 

aplikací nebo řešení většího počtu praktických úkolů. Z obsahového hlediska se vyskytovaly 

připomínky k prolínání témat v jednotlivých akcích a málo času vymezeného pro výuku, resp. 

nedostatečné procvičení látky. Jeden respondent pak vyjádřil specifický nedostatek, a to 

nutnost pracovního zastoupení v době realizace vzdělávacích akcí. 
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SHRNUTÍ   

Úkolem první úrovně je hledat odpověď na otázku: „Líbilo se jim to?“ Po 

vyhodnocení jednotlivých otázek lze celkem přesvědčivě konstatovat, ţe odpověď na ní je 

ano. Celková a obsahová spokojenost (otázky č. 4 a 5) dosáhly stejné úrovně. Nutno 

podotknout, ţe četnost negativních odpovědí u obou otázek byla nula. Mírná variabilita 

odpovědí se objevila u otázky č. 7, kde se hodnotilo organizační zajištění programu. Nicméně, 

aţ na jednoho respondenta, který hodnotil tuto oblast mírně negativně, byly zbylé odpovědi ve 

prospěch organizátorů. Jednoznačně nejlepší hodnocení dosáhli lektoři. V otázce, zda byli 

spokojeni s jejich přístupem (otázka č. 8), respondenti ve čtrnácti případech odpověděli 

rozhodně ano. Podobná vyváţenost kladných odpovědí, jako u prvních dvou otázek této 

úrovně, byla zjištěna i u hodnocení pouţitých vzdělávacích metod (otázka č. 9). Z nulového 

počtu odpovědí se dá usuzovat, ţe metody byly pro účastníky vyhovující. Poslední otázka 

(otázka č. 10) z této úrovně byla vyhodnocena samostatně, jelikoţ byla formou otevřené 

odpovědi. 

4.3.3 Druhá úroveň - Učení 

V této oblasti se posuzuje mnoţství naučené látky a její přínos pro jedince. Zjišťuje 

se míra osvojení vědomostí a naučených dovedností. Formulace otázek uţ byla náročnější, 

nicméně jejich přinos pro celkovou analýzu je větší. V dotazníku byly této oblasti vyhrazeny 

čtyři otázky a stejně jako to bylo u předchozí úrovně, je jedna otevřená. 

Otázka č. 11 - Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 přínos vzdělávacího programu? 

Graf č. 4.10 – Otázka č. 11 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 12 -  Myslíte si, že jsou nově nabyté poznatky dostačující? 

Graf č. 4.11 – Otázka č. 12 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 13 -  Do jaké míry jste si osvojil/a zprostředkované vědomosti?  

Graf č. 4.12 – Otázka č. 13 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 14 -  Uveďte jakou novou dovednost/znalost jste si díky vzdělávacímu 

programu osvojili? 

Stejně jako to bylo u otázky č. 10 i zde měli respondenti moţnost otevřené odpovědi, 

navíc kaţdý respondent mohl uvést i více odpovědí. Proto bude i tato otázka zpracována bez 

grafického prvku. Jelikoţ zkoumaná vzdělávací akce je komplexního charakteru, očekáváná 

byla velká škála odpovědí. 

Jednoznačně nejčastější osvojenou schopností bylo jednání s lidmi. Uvedena byla 

desetkrát.  S větším odstupem byly pak uváděny, s četností uvedení od tří do pěti, time 

management, jazykové dovednosti, schopnost zvládat stres a komunikační dovednosti. 

Dvakrát bylo uvedeno projektové řízení a schopnost motivace pracovníků. Pro zajímavost, 

uvedeny byly, např. schopnost prosazování názoru nebo prezentační dovednosti. 

SHRNUTÍ 

I v této úrovni byl výskyt negativních odpovědí pouze sporadický. Otázka přínosu 

tohoto vzdělávacího programu pro profesi účastníků (otázka č. 11) byla hodnocena pomocí 

stupnice od 1 do 5, přičemţ 1 znamenala ţádný přinos a 5 maximální. V této otázce 50 % 

(v četnostním vyjádření devět) respondentů označilo moţnost maximální moţný přínos. 

Zbylých 50% se téměř rovnoměrně rozdělilo mezi moţnosti 4 a 3 na stupnici, coţ se dá 

chápat jako vysoký a střední přínos. Dále se zkoumalo, jestli jsou nově nabyté poznatky 

dostačující (otázka č. 12). S četností třináct převládla odpověď spíše ano, čtyři respondenti 

zvolili moţnost rozhodně ano a pouze jeden shledal nabyté poznatky mírně nedostačující. 

Celkově je tak hodnocení kladné. V otázce č. 13 respondenti posuzovali míru osvojení 

zprostředkovaných vědomostí. Na výběr byly nově pouze tři moţnosti, a to úplně osvojil, 

částečně osvojil a neosvojil. V této otázce 83 % respondentů (v četnostním vyjádření patnáct) 

zvolilo moţnost částečně osvojil a zbylých 17 % povaţuje zprostředkované vědomosti za 

úplně osvojené. Moţnost neosvojil nebyla vybrána ani jedním respondentem. 

4.3.4 Třetí úroveň - Chování 

Úroveň chování je poslední hodnocenou oblastí v dotazníku. Podstatou této úrovně je 

zjistit, nakolik účastníci vyuţívají nově nabyté znalosti a dovednosti při práci, a jestli se 

projevují nějakým způsobem na jejich výkonu. Této oblasti byly v dotazníku vymezeny tři 

uzavřené otázky. 
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Otázka č. 15 - Využíváte nebo si myslíte, že budete využívat nově nabyté 

znalosti/dovednosti při plnění pracovních úkolů? 

Graf č. 4.13 – Otázka č. 15 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 16 -  Jak často využíváte nově nabyté znalosti/dovednosti při plnění 

pracovních úkolů? 

Graf č. 4.14 – Otázka č. 16 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 17 -  Jak se nově nabyté znalosti/dovednosti projevují na vašem pracovním 

výkonu? 

Graf č. 4.15 – Otázka č. 17 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

SHRNUTÍ 

První otázka (otázka č. 15) zkoumá pouze, zda účastníci vyuţívají, nebo si myslí, ţe 

budou vyuţívat, znalosti a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávacího programu. Deset 

respondentů z celkového počtu osmnácti tyto znalosti a dovednosti určitě vyuţívá, nebo bude 

vyuţívat. Sedm respondentů uţ tak přesvědčených o vyuţití není, nicméně stále odpověděli 

kladně (spíše ano) a pouze jeden účastník zvolil zápornou odpověď (spíše ne), nepředpokládá 

tedy jejich pouţití v takovém měřítku jako ostatní. Druhá otázka (otázka č. 16) této úrovně 

přímo vychází z té první a zkoumá, jak často účastníci vyuţívají nově nabyté znalosti a 

dovednosti. V této otázce jsou podle očekávání zastoupeny všechny odpovědi. Největší podíl 

měli respondenti (deset), kteří vyuţívají tyto znalosti a dovednosti občas. Pouze pět je vyuţívá 

často a vzhledem k jedné záporné odpovědi u předchozí otázky, kde respondent 

nepředpokládal vyuţití znalostí a dovedností, je i zde jedna negativní odpověď (nevyuţívám 

je). Cílem poslední otázky úrovně chování a zároveň i poslední otázkou celého dotazníku 

(otázka č. 17) je zjištění, jakým způsobem se nové znalosti a dovednosti projevují na výkonu 

zaměstnance. Zde respondenti vybírali ze tří moţností (zvyšují výkon, nemají vliv na výkon, 

sniţují výkon), přičemţ třetí moţnost zde neměla zastoupení. Dvě třetiny (dvanáct 

respondentů) potvrdilo zvýšení jejich výkonu a zbylá třetina uvedla neměnnost jejich výkonu. 
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5 Interpretace výsledků, návrhy a doporučení 

Provedené analýzy odhalily některé nedostatky, kterými současný systém vzdělávání 

a rozvoje společnosti OKD disponuje. Tato kapitola bude zaměřena na formulování finálních 

návrhů a doporučení, které by mohly ve společnosti OKD najít uplatnění a zlepšit tím  

i efektivitu celkového systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Všechny zmíněné návrhy 

budou vycházet z analýz provedených v kapitolách 4.2 a 4.3.  

5.1  Analytické posouzení – interpretace výsledků 

a) Návrhy a doporučení v oblasti identifikace potřeb 

První doporučení směřuje k nedostatku, týkajícího se vyuţívání metod při provádění 

identifikace vzdělávacích potřeb. Doporučením tedy je větší rozpracování směrnice, 

zabývající se touto oblastí. Tím je myšleno, kupříkladu stanovení doporučeného postupu při 

tvorbě analýzy vzdělávacích potřeb (v teoretické části, konkrétně v kapitole 2.3.2 je takovýto 

postup nastíněn) a určení doporučených metod, včetně jejich popisu a informací nutných pro 

jejich osvojení. Samozřejmě, ţe postupy a metody budou různé pro kaţdý typ kontaktní 

osoby. Vedoucí dělnických pozic nebudou potřebovat několikafázový postup pro identifikaci 

potřeb, ani sloţitější metody, ale u kontaktních osob pro technickohospodářské zaměstnance 

by to mohlo najít uplatnění. Zajistila by se tím pečlivější a důvěryhodnější analýza 

vzdělávacích potřeb, která je podkladem pro tvorbu plánů a nákladů. 

Vzhledem k vysokému počtu i technickohospodářských zaměstnanců, by některé 

zmiňované metody v teoretické části zabraly příliš mnoho času a negativně se promítly i do 

nákladů. Konkrétním návrhem tedy je vyuţití metody vytvoření popisu práce samotným 

zaměstnancem. Zaměstnanec by ze své perspektivy popsal náplň jeho práce, zejména pak 

všechny důleţité úkoly včetně jejich obtíţností. Jedná se o poměrně nenáročnou metodu, která 

se hodí pro doplnění rozhovorů a dotazníkového šetření. 

Poslední doporučení je spíše dodatečné a vychází ani tak ne z analýzy systému 

vzdělávání a rozvoje, jakoţto ze stanovených prognóz, týkajících se budoucího 

hospodářského vývoje. Nedávné objevení břidlicových loţisek mělo negativní vliv na cenu 

uhlí, díky níţ se společnost OKD dostala uţ v roce 2013 do obrovské ztráty (viz. kapitola 

3.4). S tím souvisela i následná úsporná opatření, která měla za následek sniţování stavů 

zaměstnanců. Jelikoţ se neočekává výrazné zlepšení situace, bude propouštění zaměstnanců i 
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nadále pokračovat. Konkrétní doporučení tedy směřuje k  identifikaci takových vzdělávacích 

potřeb, které by měly za následek, ţe propuštění zaměstnanci by snáze nalezli práci v jiných 

oborech a vyhnuli by se tak strukturální nezaměstnanosti. Těţko se dá předpokládat, ţe bude 

společnost plně hradit takové vzdělávání, které jí nebude k uţitku, proto by byla nutná pomoc 

státních fondů. 

b) Návrhy a doporučení v oblasti plánování 

Přestoţe etapa hodnocení je v celém procesu vzdělávání společnosti OKD zahrnuta, 

tak o ní není v plánovací části nic uvedeno. Předběţné stanovení metod, technik, hodnotitelů  

a termínu, kdy se bude hodnotit, má důleţitou úlohu v konečném posouzení efektu 

vzdělávání. Návrhem tedy je předběţně v plánu stanovit alespoň metody hodnocení a termín, 

kdy bude hodnocení prováděno.  

Druhý nedostatek byl na základě rozhovorů ve větší míře vyvrácen. Závislost mezi 

kontaktními osobami a vypracovateli sice do určité míry existuje, ale v praxi se prakticky moc 

nestává, ţe by kontaktní osoby nedodrţely termín. Jeden méně patrný nedostatek přeci jen 

existuje. Doporučení pro jeho odstranění bude ve větší míře vycházet z doporučení u fáze 

identifikace potřeb. Jelikoţ se kvalita provedených analýz (na jejichţ základě se posílají 

ţádosti na vzdělání centrálnímu vzdělávacímu středisku) odráţí v kvalitě konečného plánu, 

zlepšení směrnice pro identifikaci potřeb vzdělávání by mohlo v konečném důsledku vést  

i ke zlepšení vyhotovených plánů. 

c) Návrhy a doporučení v oblasti realizace 

Celkovému dobrému zpracování realizační fáze mírně škodí nepřehlednost ve 

vnitropodnikových dokumentech pro nezainteresovaného člověka. Proto první návrh se týká 

zlepšení logičnosti těchto dokumentů. Nicméně úprava směrnic by byla k ničemu, pokud si 

autor neověří jejich porozumění u několika zdrojů. Nejlepší variantou je jejich předloţení 

různě zainteresovaným lidem a vyslechnutí si jejich názorů.  

Další návrh je zaměřen na problematiku e-learningu. E-learning je nízkonákladový 

způsob komplexního vzdělávání, nicméně jeho vyuţití je podmíněno přístupem k počítači. Na 

základě tohoto faktu by e-learning byl vyuţíván pouze technickohospodářskými pracovníky, 

kteří tento přístup k počítači mají. Doporučením tedy je postupné zavádění jednoduchých  
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e-learningových kurzů (BOZP, PO, aj.) a jejich průběţnou integraci se systémem vzdělávání  

a rozvoje. 

Nedostatek týkající se schvalovacího procesu byl, stejně jako to bylo u plánovací 

fáze, na základě rozhovorů vyvrácen. Proces je nastaven dobře a díky stanovené podmínce, 

která udává, ţe poţadavek je nutné předloţit minimálně sedm dnů před realizací, nedochází 

k časovým nesrovnalostem.  

d) Návrhy a doporučení v oblasti hodnocení 

Nedostatek, týkající se anonymity dotazníků lze vyřešit jednoduchou cestou, a to 

odstraněním kolonky pro vyplnění jména hodnotitele z formuláře. Hodnocení by pak získalo 

na autenticitě, díky absenci strachu z postihu a zaměstnanci by se nebáli zdůraznit i větší 

nedostatky. 

Pouţití ekonomických ukazatelů je vzhledem k přihlédnutí k několika faktorům 

velmi obtíţné (velikost organizace, mnoţství legislativně předepsaných školení, velkému 

počtu dělnických profesí, atd.). U tak velké organizace je separace vzdělávání od ostatních 

vlivů náročná a vyţadovala by vymezení daleko větších prostředků, neţ doposud.  

Většina ekonomických ukazatelů funguje na principu stanovení nákladů na 

vzdělávání a jejich následné porovnání s kvantifikovanými přínosy. Problém nenastává při 

stanovení nákladů, ale při kvantifikaci přínosů. Tohoto faktu se dá vyuţít. Doporučením tedy 

je, ţe na místo náročné kvantifikace dopadů vzdělávání, je lepší zaměřit se na výpočet 

některých pokročilejších nákladových a dalších metrik a vyuţít benchmarkingu. Díky tomuto 

alternativnímu způsobu lze také efektivně posoudit nastavení vzdělávacího systému v dané 

organizaci. Konkrétními metrikami ke srovnávání jsou:  

1. První navrhovaným ukazatelem k měření jsou průměrné náklady na jednu 

hodinu školení jednoho účastníka (celkové náklady na vzdělávání za 

rok/celkový počet účastníků všech školení za rok x počet hodin školení 

v roce) 

2. Dalším vhodným ukazatelem je průměrný počet hodin školení jednoho 

účastníka za rok (celkový počet hodin školení realizovaných v roce/celkový 

počet účastníků všech školení za rok). Tento ukazatel byl vybrán i z toho 
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důvodu, ţe společnost OKD podobnou hodnotu uţ sleduje a výpočet by tak 

neměl být problém. 

Další vhodnou metodou, která zkoumá efektivitu celkového systému vzdělávání  

a rozvoje ale i konkrétních vzdělávacích programů je metoda 7 kroků. Jedná se o poměrně 

jednoduchou metodou, pomocí které se zjišťuje návratnost investic. Princip je zaloţen na 

dodrţení sedmi po sobě jdoucích kroků uvedených níţe. V kapitole 4.3 byl analyzován 

vzdělávací program talent management, proto bude metoda sedmi kroků pro názornost 

aplikována právě na tento program. 

1. Určení konkrétního nedostatku (mezery výkonnosti) – z charakteru 

vykonávané práce účastníků talent managementu se určí nedostatek, který se 

bude měřit. Pro tento případ bude zvolen nedostatek: vytvoření chyby 

zaměstnancem při práci. Jedna chyba = jedna jednotka. 

2. Přiřazení finanční hodnoty jednotce (důleţité pro pozdější fázi, kdy se 

vyhodnocuje celková návratnost). 

3. Výpočet počtu chyb za určité období před realizací vzdělávací akce (např. 

spočtení chyb vytvořených budoucími účastníky v průběhu jednoho roku před 

akcí) 

4. Výpočet počtu chyb po realizaci ve srovnatelném časovém úseku 

(spočtení chyb vytvořených účastníky v průběhu jednoho roku po realizaci 

programu, nicméně je nutné zohlednit i další faktory, aby byly výsledky 

vypovídající). 

5. Výpočet roční změny ve výkonnosti (odečtení hodnot získaných ve třetím  

a čtvrtém kroku) 

6. Vyčíslení roční hodnoty efektu změny výkonnosti (vynásobení hodnoty 

získané v pátém kroku hodnotou stanovenou v kroku druhém v Kč)  

7. Zjištění návratnosti investic v letech (pomocí nákladů vynaloţených na 

vzdělávací program a hodnoty zjištěné v šestém kroku se určí doba 

návratnosti investic) 

Metodu lze samozřejmě aplikovat i na dobu menší neţ jeden rok a pomocí 

extrapolace udělat přepočet. Pokud realizovatelné netrvají na konkrétním finančním vyčíslení, 

lze metodu modifikovat a vypustit druhý, šestý a sedmý krok. Efektivita programu se 

vyhodnotí stejně, jen nebude kvantifikována do finančních jednotek.  
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5.2  Dotazníková analýza – interpretace výsledků 

Díky vysoké procentuální návratnosti (86%) lze na výsledky dotazníkové analýzy 

nahlíţet jako na věrohodné. Výsledky otázek týkajících se charakteristiky respondentů, 

odrazily charakter organizace i samotné vzdělávací akce. Nebylo tedy překvapením, ţe  

u průmyslové společnosti, zabývající se těţbou, bude převládat muţské pohlaví. Talent 

management je určen pro schopné a perspektivní jedince, kteří mají chuť se vzdělávat  

a posunout svou kariéru dále. To přesně reflektovaly i zbylé otázky tohoto bloku.  

První posuzovanou úrovní, která vychází z Kirkaptrickova modelu je úroveň reakce. 

Zjednodušeně řečeno se zde hodnotí míra spokojenosti se vzdělávací akcí. Hodnocení v této 

oblasti bylo ze všech tří nejjednoznačnější. Jediným nedostatkem, pokud se to jako nedostatek 

vůbec dá označit, byla jedna mírně negativní odpověď u organizačního zajištění. Bez 

pochybností lze tedy říci, ţe účastníci byli s průběhem programu talent managementu 

spokojeni. Jediná moţná doporučení pro zlepšení budou v této oblasti směřována k otevřeným 

otázkám. 

Další úroveň je zaměřena na posouzení mnoţství osvojených vědomostí a jejich 

přínos pro jedince. Tato úroveň uţ má oproti předchozí rezervy a je zde alespoň malý prostor 

pro zlepšení. V otázce č. 11, kde se na stupnici od 1 do 5 hodnotil přínos, 50 % respondentů 

zvolilo moţnost 4 (tedy skoro maximální), 22 % moţnost 5 a 28 % moţnost 3. Lze tedy jasně 

konstatovat, ţe přínos to pro uchazeče alespoň do určité míry byl. V otázce, kde se hodnotilo, 

zda jsou nově nabyté poznatky dostačující, označilo 13 spíše ano, 4 rozhodně ano a 1 spíše ne. 

Zde se uţ naskytuje moţnost pro formulaci nějakého doporučení, nicméně otázka je přece  

i tak hodnocena velmi kladně. Prostor pro zlepšení dávají výsledky i další otázky, kde 

respondenti hodnotili míru osvojení zprostředkovaných vědomostí. 83 % účastníků označilo 

odpověď částečně osvojil a zbylých 17 % úplně osvojil, moţnost neosvojil neoznačil nikdo. 

V poslední otázce tohoto bloku respondenti uváděli jakou konkrétní dovednost nebo znalost si 

osvojili. Odpovědi byly jasně pestré a jasně formulované, coţ přidává na věrohodnosti. 

V poslední úrovni se zjišťovalo, nakolik účastníci vyuţívají nově nabyté znalosti  

a dovednosti v pracovním prostředí, a jak se projevují na jejich výkonu. U dotazu, zda 

respondenti vyuţívají, nebo budou vyuţívat, nově nabyté znalosti a dovednosti v praxi, pouze 

jeden odpověděl mírně negativní odpovědí spíše ne. V další otázce se posuzovalo, jak často 

jsou, zmíněné znalosti a dovednosti, vyuţívány. Pouze 5 respondentů je vyuţívá často, 10 
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občas, 2 zřídka a jeden je nevyuţívá. Zatím zmíněné dvě otázky pomáhají zjistit, zda byly 

vybrány vhodné dílčí vzdělávací metody. Jelikoţ se očekávalo větší vyuţití znalostí  

a dovedností, bude se doporučení týkat úpravy konkrétních metod. Poslední otázka celého 

dotazníku posuzovala, zda se díky vzdělávacímu programu zlepšil výkon na pracovišti. 67 % 

respondentů potvrdilo jeho zvýšení, u zbylých 33 % zůstal výkon stejný. 

a) Návrhy a doporučení v úrovni Reakce 

Na základě hodnocení, které dosáhly uzavřené otázky nelze formulovat ţádné 

konkrétní doporučení, jelikoţ hodnocení se spokojeností bylo velmi pozitivní. Doporučení 

budou formulována pouze na základě nedostatků, které byly uvedeny v otevřené otázce tohoto 

bloku.  

Návrhem, resp. doporučením tedy je, zařazení praktičtějších (demonstrování)  

a odborných vzdělávacích aktivit (vedení účetnictví, finanční řízení, aj.) do programu talent 

managementu. Z volby pouze obecných vzdělávacích aktivit můţe pramenit i málo časté 

pouţívání nově nabytých znalostí a dovedností. Dalším doporučením je zprostředkování 

jazykových kurzů i po skončení talent managementu. Zaměstnanci tím získají prohloubení 

jazykových dovedností a zvýší se tím i jejich potenciál.  

b) Návrhy a doporučení v úrovni Učení 

Zde by bylo vhodné zjistit, proč jenom 4 respondenti označili odpověď rozhodně ano 

u otázky týkající se, zda jsou nové poznatky dostačující. Vhodným způsobem pro zjištění 

těchto důvodů můţe být rozhovor s účastníky, nebo vyuţití dotazníků v průběhu programu.   

Ke zkoumání je rovněţ doporučeno, proč pouze 17 % respondentů si nově poznatky 

osvojilo úplně. Důvodem můţe být absence testů úrovně znalostí u některých akcí. Návrhem 

je zavedení testů před zahájením vzdělávání a bezprostředně po skončení u všech 

podstoupených akcí. Zjistí se tím počáteční úroveň, která můţe být srovnána s konečnou. 

Tímto se zjistí míra osvojení poznatků.   

c) Návrhy a doporučení v úrovni Chování 

Znalosti a dovednosti se na základě první otázky zdají být zvoleny dobře, nicméně 

pokud nejsou vyuţívány často, pak se cíl akce mine účinkem. Doporučením je zjistit, proč 

pouze 5 účastníků vyuţívá nové znalosti a dovednosti často. Opět bude doporučen rozhovor 



  

78 

 

s účastníky a zjištění jejich konkrétních názorů na dílčí vzdělávací akce. Ještě lepšího účinku 

by se mohlo dosáhnout skupinovou diskuzí. Otázka vhodně zvolených metod v první úrovni 

můţe být totiţ pochopena ve vztahu k respondentově osobě nikoliv ve vztahu k jeho práci. 

Jedním z posledních doporučení je posouzení respondentova výkonu metodou 360 

zpětné vazby (přímý nadřízený, přímý podřízený, spolupracovník). Tato metoda by mohla 

zjistit, proč se zvýšil výkon pouze u dvou třetin uchazečů a eliminovala by umělé 

nadhodnocování svého výkonu.  

Závěrečným doporučením je pouţití dotazníku (příloha č. 2), na základě kterého byly 

formulovány tato doporučení, po skončení kaţdé komplexní vzdělávací akce. Samozřejmostí 

je moţnost jeho modifikace podle potřeb vzdělávacího programu.  
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6 Závěr 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců čím dál více potvrzuje svou důleţitou úlohu jak 

v malých a středních, tak i ve velkých podnicích. Nesporným důkazem je existence 

společností, které mají postavený svůj předmět podnikání pouze na znalostech a dovednostech 

svých zaměstnanců. Při nastavování systému vzdělávání a rozvoje je nezbytné zohlednit  

i postoj zaměstnanců. Pokud jsou k učení zaměstnanci nuceni, pak můţe být systém sebelepší, 

ale jeho kvalita se neprokáţe. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je na základě studia 

odborné literatury podrobně rozebrán cyklus systematického vzdělávání v organizaci. Tato 

kapitola je pak doplněna základní charakteristikou procesu řízení talentů.  

V praktické části je zprvu charakterizována společnost OKD, a.s., jejíţ systém 

vzdělávání a rozvoje je předmětem následných analýz. Jako první je pomocí analýzy 

dokumentů a polostandardizovaných rozhovorů popsán současně nastavený systém 

vzděláváni a rozvoje. Rozhovory byly vedeny s ředitelkou centra personálních sluţeb  

a vedoucím centrálního vzdělávacího střediska. Vyzdviţeny jsou pak především klady  

a nedostatky systému. Dále je prostřednictvím dotazníkového výzkumu analyzován 

vzdělávací program řízení talentů. V poslední kapitole praktické části jsou formulovány 

návrhy a doporučení ke zlepšení, jak celkového systému, tak i dílčích vzdělávacích programů. 

Cílem této práce bylo popsat a analyzovat systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

ve společnosti OKD, a.s. a na základě této analýzy navrhnout doporučení, které by vedly ke 

zlepšení systému. Podle očekávání, vzhledem k velikosti podniku, má společnost OKD, a.s. 

velmi propracovaný systém vzdělávání a rozvoje. Analýza tak rozsáhlého systému nebyla 

jednoduchá a předpokladem bylo nalezení minimálního mnoţství nedostatků. Předpoklady se 

ve větší míře vyplnily, nicméně prostor pro formulaci některých doporučení se přece jenom 

našel. V oblasti identifikaci vzdělávacích potřeb bylo doporučeno rozšíření vyuţívaných 

metod pro jejich analýzu. Plánovací a realizační fáze je velmi kvalitně zpracována a návrhy se 

týkaly pouze některých formálních úprav. Poslední, vyhodnocovací fází procesu, byla 

věnována větší pozornost a doporučení se týkala především vyuţití pokročilejších metod pro 

měření efektivity vzdělávacího systému. Hodnocení programu řízení talentů dopadlo 

nadprůměrně a vytknuty byly pouze některé dílčí nedostatky. 
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Příloha č. 1 Organizační schéma společnosti 
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Příloha č. 2 Dotazník 

Dobrý den, 

Jmenuji se Vojtěch Kasper a jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Tento dotazník poslouţí jako podklad pro 

zpracování mé diplomové práce na téma: „Posouzení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

vybrané organizaci“. 

Tímto bych Vás chtěl poţádat o vyplnění následujících 17 otázek. Dotazník je zcela 

anonymní a jeho vyplnění nezabere více neţ 10 minut. Výsledky šetření budou pouţity pro 

účely diplomové práce. 

Vyberte vţdy pouze jednu moţnost. U otevřených otázek č. 12 a 14 napište konkrétní text. 

 

1. Vaše pohlaví. 

 Muţ    Ţena 

2. Věková skupina. 

 do 25 let    46 – 55 let 

 26-35 let    56 a více let 

 36-45 let 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání. 

 základní      vyšší odborné 

 středoškolské s výučním listem   vysokoškolské 

 středoškolské s maturitou 

4. Počet odpracovaných let ve společnosti. 

 0-3    6-10 

 3-6    10 a více 
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5. Jak hodnotíte svou celkovou spokojenost se vzdělávacím programem? 

 velmi spokojen   spíše nespokojen 

 spíše spokojen   velmi nespokojen 

6. Byl/a jste spokojen/a s obsahem vzdělávacího programu? 

 rozhodně ano    spíše ne 

 spíše ano     rozhodně ne 

7. Byl/a jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? 

 rozhodně ano    spíše ne 

 spíše ano     rozhodně ne 

8. Byl/a jste spokojen/a s přístupem lektorů? 

 rozhodně ano    spíše ne 

 spíše ano     rozhodně ne 

9. Vyhovovaly Vám použité vzdělávací metody? 

 rozhodně ano    spíše ne 

 spíše ano     rozhodně ne 

10. Uveďte, čím byste vzdělávací program doplnili, co Vám chybělo (z pohledu 

vzdělávání)? 

…………………………………………………………………………. 

11. Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 přínos vzdělávacího programu (5=maximální 

přinos; 1=minimální přínos). 

1  2  3  4  5  

12. Myslíte si, že jsou nově nabyté poznatky dostačující? 
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 rozhodně ano    spíše ne 

 spíše ano     rozhodně ne 

13. Do jaké míry jste si osvojil/a zprostředkované vědomosti? 

 úplně osvojil    

 částečně osvojil  

 neosvojil 

14. Uveďte, jakou novou dovednost/znalost jste si díky vzdělávacímu programu osvojili? 

(např. komunikační dovednosti, jednání s lidmi, práce na PC, jazykové dovednosti, 

atd.). 

....................................................................................................... 

15. Využíváte nebo si myslíte, že budete využívat nově nabyté znalosti/dovednosti při 

plnění pracovních úkolů? 

 rozhodně ano    spíše ne 

 spíše ano     rozhodně ne 

16. Jak často využíváte nově nabyté znalosti/dovednosti při plnění pracovních úkolů? 

 vyuţívám je často    vyuţívám je zřídkakdy 

 vyuţívám je občas    nevyuţívám je 

17. Jak se nově nabyté znalosti/dovednosti projevují na vašem pracovním výkonu? 

 zvyšují ho 

 nemají na něj vliv 

 sniţují ho 
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Příloha č. 3 Rozhovor s ředitelkou centra personálních služeb 

 

1. Jsou kontaktní osoby seznámeny s podnikovými cíli a strategiemi? 

 

2. Měří se ve společnosti OKD efektivita vzdělávání nějakými ekonomickými, nebo 

celoorganizačními ukazateli? 

 

3. Sledujete nějaké nákladové ukazatele týkající se vzdělávání, případně počty 

absolvovaných hodin apod.? 

 

4. Analyzujete nějakým způsobem výkon jednotlivce po realizaci vzdělávání? 

 

5. Jak dlouho u vás funguje vzdělávací program řízení talentů? 

 

6. Myslíte si, ţe je v programu talent managementu prostor pro zlepšení? 

 

7. Prochází účastníci talent managementu nějakým náročnějším výběrovým řízením? 

 

8. Mohl bych vidět návrh plánu na vzdělání, případně samotný plán? 

 

9. Společnost OKD má dobře vybudovanou vzdělávací infrastrukturu, projevuje se to 

nějak v nákladech? 

 

10. Jaký podíl na vzdělávacích akcích tvoří legislativně předepsané akce? 
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Příloha č. 4 Rozhovor s vedoucím centrálního vzdělávacího střediska 

1. K identifikaci vzdělávacích potřeb vyuţívají kontaktní osoby pouze dotazník a 

rozhovor, nebo vyuţívají i jiné nástroje? 

2. Myslíte si, ţe by našly uplatnění i jiné metody pro identifikaci vzdělávacích potřeb? 

3. Je stanoven doporučený postup, jak při analýze vzdělávacích potřeb postupovat? 

4. Dochází k časovým nesouladům při vypracování analýz vzdělávacích potřeb? 

5. Myslíte si, ţe je tento systém identifikace vzdělávacích potřeb efektivní? 

6. Jak velkou váhu přikládáte informačním systémům v procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců? 

7. Obsahuje plán, nebo návrh samotného plánu metody, kterými budou hodnoceny 

vzdělávací akce? 

8. Směrnice je v ohledu realizace vzdělávacích akcí mírně nepřehledná, můţete mi jí 

objasnit? 

9. Vyuţívají se při realizaci vzdělávání testy stanovení úrovně znalostí, případně jiné 

druhy testů? 

10. Nikde jsem v materiálnech nenašel větší zmínku o e-learningu, vyuţíváte tuto 

vzdělávací metodu? 

11. Poţadavek na vzdělání je zadáván i v případě plánované akce? 

12. Vyuţíváte často moderní technologie při výuce? 

13. Myslíte si, ţe schvalovací proces neplánovaných akcí je neefektivní? 

14. Ve směrnici je uvedeno, ţe se vzdělávací akce vyhodnocují pomocí dotazníku nebo 

rozhovoru, vyuţíváte i jiné metody? 

15. Zaměřujete se na prohlubování kvalifikace i mimo rámec pracovních povinností? 
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Příloha č. 5 Směrnice řízení lidských zdrojů 
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Příloha č. 6 Dodatek k vnitřnímu personálnímu standardu 

 

 

D o d a te k  č .  6  k  V P S  č .  0 5 /2 0 1 1  

 

 

Věc: Proces a administrace systému vzdělávání v SAP HR 

 

Obsah: 

1. Úvodní ustanovení 
2. Proces objednávání vzdělávacích akcí 
3. Zadávání vzdělávacích akcí do informačního systému 
4. Realizace vzdělávacích akcí 
5. Dopracování vzdělávacích akcí a jejich ukončení 
6. Tok faktur za vzdělávací akce 
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Proces a administrace systému vzdělávání v systému SAP HR 

 

1. Úvodní ustanovení 
 

1.1. Cílem tohoto standardu je vymezit a popsat proces vzdělávání v OKD, a.s. 
s využitím systému SAP HR a HR Portálu, dále pak popsat postupy při 
zadávání požadavků na vzdělávání a znázornit finanční toky nákladů na 
vzdělávání.  

 

1.2. Centrální vzdělávací středisko (dále jen CVS) je odpovědné za veškeré 
činnosti související se vzděláváním, tj. plánování vzdělávání, plánování 
rozpočtu, schvalování požadavků na vzdělávání (za podnik OKD manažerka 
centra personálních služeb), organizační zajištění vzdělávání, realizace 
vzdělávání, administrace, archivace dokumentů k vzdělávacím akcím, 
sledování nákladů na vzdělávání. 

 

1.3. Proces vzdělávání je popsán ve směrnici č. 15/2014 výkonného ředitele OKD, 
a.s, Řízení lidských zdrojů, v příloze č. 3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 
 

1.4. Tento standard je určen všem zaměstnancům OKD, a.s., zejména vedoucím 
zaměstnancům, kteří jsou odpovědní za vzdělávání a rozvoj svých 
podřízených zaměstnanců. 
 

 

2. Proces objednávání vzdělávacích akcí 
 

2.1. Vzdělávání je v OKD, a.s. zajišťováno prostřednictvím specialistů pro 
trénink a adaptaci (centrální vzdělávací středisko - CVS Darkov a Paskov) 
a personalistů (pro podnik OKD).  

 

2.2. Postup zadávání požadavků na vzdělávání  
a) Přihlašování na vzdělávací akce probíhá prostřednictvím aplikace HR 

Portál vzdělávání. Specialista pro trénink a adaptaci (personalista pro 
podnik OKD) v dostatečném předstihu naplánuje v HR Portálu vzdělávací 
akce dle plánu vzdělávacích akcí a schváleného rozpočtu na příslušný rok. 
Kontaktní osoba (vedoucí pracovník, směnmistr - pro dělníky, manažer 
lidských zdrojů - pro THZ na závodech, personalista - pro  podnik OKD) 
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pravidelně kontroluje HR Portál vzdělávání a v případě potřeby přihlásí 
zaměstnance na naplánovanou vzdělávací akci. Především u periodických 
školení kontaktní osoba maximálně využívá stanovený nejvyšší počet 
účastníků daný alokací, přičemž není rozhodující, zda konkrétnímu 
účastníkovi PŠ končí platnost periody až o 2-4 měsíce později. Pokud 
bude požadovat závod náhradní termín PŠ mimo stanovený harmonogram 
PŠ, učiní tak kontaktní osoba písemně se zdůvodněním, proč nebyly 
využity termíny aktuálního harmonogramu PŠ. Přihlašování na vzdělávací 
akce taktéž probíhá prostřednictvím interního formuláře F 3.1. „Požadavek 
na vzdělávání.“ K formuláři je doložena podrobná specifikace vzdělávací 
akce, přihláška nebo objednávka. Tento způsob se využívá v případě 
individuálních externích vzdělávacích akcí, které byly naplánovány 
jednotlivými závody a podnikem OKD. Vedoucí zaměstnanec schválí 
vypsaný formulář a předá ho na CVS nebo personalistovi pro podnik OKD, 
a to v dostatečném předstihu před zahájením konání vzdělávací akce nebo 
před termínem přihlášení na akci (minimálně 7 pracovních dnů). 

b) Specialista pro trénink a adaptaci (personalista pro podnik OKD) 
zkontroluje, jestli je vzdělávací akce v souladu s plánem vzdělávání 
 a schváleným rozpočtem. V kladném případě, požadavek zpracuje a 
předloží k podpisu vedoucímu CVS a u akcí pro podnik OKD manažerce 
centra personálních služeb. Po schválení požadavku zajistí specialista pro 
trénink a adaptaci (personalista u akcí pro podnik OKD) realizaci akce. 
Pokud není vzdělávací akce v souladu s plánem vzdělávání a rozpočtem, 
schvaluje realizaci manažerka centra personálních služeb. 

c) Specialista pro trénink a adaptaci, personalista pro podnik OKD následně 
informuje kontaktní osobu o realizaci a zajištění vzdělávací akce. 

 

 

 

3. Zadávání vzdělávacích akcí do informačního systému 
 

3.1. Každá vzdělávací akce musí být po objednání u dodavatele zadána do SAP 
HR s těmito atributy: 
a) Název akce 
b) Termín akce od - do 
c) Místo konání akce 
d) Průběh akce – konkrétní dny a časy od – do v jednotlivých dnech 
e) Kapacita akce 
f) Cena (náklady) akce 
g) Pořadatel akce 
h) Účastníci akce 
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3.2. V SAP HR jsou evidovány všechny vzdělávací akce a kvalifikace 
s náležitostmi uvedenými v bodě 3.1. 
 

3.3. Po ukončení vzdělávací akce se k účastníkovi akce přiřadí kvalifikace na 
základě splněných podmínek na vzdělávací akci (např. test, osvědčení apod.). 
U některých typů vzdělávacích akcí se po jejich absolvování kvalifikace 
nepřiřadí k účastníkovi akce, resp. vzdělávací akce nezprostředkuje žádnou 
kvalifikaci. 
 

3.4. Vzdělávací akce do SAP HR zadává specialista pro trénink a adaptaci (nebo 
personalista pro podnik OKD) na základě schválených požadavků na 
vzdělávání. 

 

 

4. Realizace vzdělávacích akcí 
 

4.1. Realizace vzdělávacích akcí je zajišťována externími lektory v interních 
prostorách (na CVS) nebo v prostorách externího dodavatele. 

 

4.2. CVS je odpovědné za výběr dodavatele a ověření účasti zaměstnanců na 
vzdělávací akci. 
 

5. Dopracování vzdělávacích akcí a jejich ukončení 
 

5.1. Příslušný specialista pro trénink a adaptaci (personalista pro podnik OKD) po 
obdržení veškeré potřebné dokumentace vzdělávací akci v SAP HR 
zkontroluje (aktualizace přihlášených účastníků dle prezenční listiny)  
a následně dopracuje. 

 

5.2. Při dopracování akce se účastníkům přiřadí odborná kvalifikace, která má buď 
omezenou (periodickou) nebo neomezenou platnost. 
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6. Tok faktur za vzdělávací akce 

 

6.1. Všechny faktury za vzdělávání jsou věcně schvalovány odpovědnými 
pracovníky CVS a personalistou pro podnik OKD. Veškeré náklady na 
vzdělávání rozpočtově spadají pod CVS  a pod nákladové středisko CVS. Na 
faktuře je dodavatelem uveden příjemce služby. 
 

6.2. Faktura se v aplikaci LiveLink zobrazí vždy zodpovědnému pracovníkovi CVS 
a personalistovi pro podnik OKD, který jí zkontroluje a přiřadí k ní účet – druh 
vzdělávací akce (viz. tabulka níže) a hospodářské i nákladové středisko – na 
základě organizačního přiřazení účastníků vzdělávací akce. Následně tuto 
fakturu věcně schválí nebo přischválí. 

Skupina vzdělávacích akcí 
Účet 

nákladů 

Účet 

výnosů  

Výdaje na jazykové vzdělávání 

pracovníků 

OKD 

527-121 

OKD 

602-482 

Úvodní školení 
OKD 

527-122 

OKD 

602-483 

Kvalifikační kurzy 
OKD 

527-123 

OKD 

602-484 

Rekvalifikační kurzy 
OKD 

527-124 

OKD 

602-485 

Periodické školení  
OKD 

527-125 

OKD 

602-486 

Odborné kurzy 
OKD 

527-126 

OKD 

602-487 

Odborné školení 
OKD 

527-127 

OKD 

602-488 

Semináře a konference 
OKD 

527-128 

OKD 

602-489 
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6.3. Specialista pro trénink a adaptaci (personalista pro podnik OKD) je 
zodpovědný v SAP HR za přiřazení fakturované částky ke konkrétní 
vzdělávací akci spolu s číslem FI dokladu a datem zaúčtování. 

 

6.4. Náklady na vzdělávání v SAP HR za příslušný měsíc musí být v souladu se 
SAP FI a to nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce nebo do 
data splatnosti faktury. Kontrolu správnosti provádí zodpovědný pracovník 
CVS. 

 

6.5. CVS v rámci reportingu sleduje náklady na vzdělávání centrálně za OKD, a.s. 
 

6.6. Náklady na vzdělávání se rozumí: 
a) Náklady na lektory – externí osoby, 
b) Náklady na psycholožky, 
c) Náklady na vzdělávací akci zajišťovanou externím dodavatelem. 
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Příloha č. 7 Požadavek na vzdělání 

 


