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1.   ÚVOD  

 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala aplikaci managementu učící se 

organizace v energetice. Téma jsem si vybrala proto, že mne zajímalo, zda v organizaci, ve 

které pracuji – ČEZ Měření, s. r. o. – působí spíše kultura řízení lidí nebo kultura rozvíjení lidí 

jako zdrojů. Zda je tato společnost organizací učící se nebo zda k této koncepci učící se 

organizace směřuje.  

Rychlé změny v  podnikatelském prostředí vyžadují, aby organizace vytvořily 

vzdělávací a rozvojové programy, které zvýší adaptační schopnosti jejich zaměstnanců. 

Úspěch organizace může být závislý na rozsahu, v jakém je organizace schopna se učit, 

přizpůsobovat a měnit. Tyto změny, které se vyskytují se ve většině odvětví, mají tendenci 

pokračovat, nebo se dokonce zvyšovat. Pokud chce organizace udržet konkurenční  výhodu, 

musí  vytvořit vhodné prostředí k učení, v němž se zaměstnanci mohou vzdělávat, zapojovat 

do týmové spolupráce, podporovat hodnotu sdílení informací a posílení efektivního řešení 

problémů. Lidé motivovaní, vybavení potřebnými znalostmi jsou nejdůležitějším a 

nezastupitelným zdrojem podnikání, na jejich rozvoji závisí zvýšení konkurenceschopnosti a 

zároveň jsou budoucím úspěchem každé organizace. Úroveň zaměstnanců se rozhodujícím 

způsobem podílí na tom, co nás brzdí, případně posiluje. 

Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený pohled na vybranou organizaci a 

analyzovat, zda, resp. nakolik je vybraná organizace „učící se organizací“. Zda má vzdělávací 

programy, které umožní podniku stát se učící se organizací, a jaké případné nedostatky 

v oblasti strategického řízení, firemní kultury a úrovně některých manažerů musí překonat, 

aby se učící se organizací stala.   

V první, teoretické části jsou uvedeny základní definice, metody, modely a 

charakteristiky učící se organizace a vzdělávání. Dále systému organizačního vzdělávání a 

formám učení, principům podporujících učení.  Ve druhé, praktické části,  je rozvedena situace 

ve společnosti Skupiny ČEZ – ČEZ Měření, s.r.o., její strategie rozvoje lidských zdrojů, zda 

má dobře fungující systém organizačního vzdělávání. Protože na základech dobře fungujícího 

systému organizačního vzdělávání může dojít k vybudování učící se organizace. Východiskem 

pro posuzování a vyhodnocení, zda organizace  aplikuje  koncept  učící  se organizace, byla  

použita  po  prostudování interních  i externích  firemních materiálů,  metoda  rozhovorů a  



 5 

dotazníkového šetření. Celá práce tedy vychází z teoretických poznatků o učící se organizaci, 

které jsou podpořeny analýzou, kvalitativním výzkumem. 

2.   TEORETICKÁ VÝCHODISKA U ČÍCÍ SE ORGANIZACE 

V současné době jsou organizace vystaveny tlaku globalizace, konkurenční prostředí se 

stává složitější, musí se pružně vyrovnat s dynamicky se měnící situací. Nemohou si vystačit 

pouze s tradičními manažerskými postupy, potřebují být flexibilnější a schopně se měnit za 

chodu. Koncepce učící se organizace je inspirací, jak toho dosáhnout. Tato koncepce se 

v manažerské teorii objevila v 80. letech, zvyšuje adaptační a tvůrčí schopnosti organizace. 

Učící se organizace je v současné době nejvyšším stupněm organizační kultury, aktivní musí 

být všichni zaměstnanci organizace. Podle názoru Hroníka (2007) především rozpracovává 

systémový přístup, v němž uplatňuje nelineární způsob uvažování a pojetí světa, který je třeba 

vnímat komplexně a dynamicky s  množstvím intervenujících sil. 

V  manažerské literatuře existuje mnoho názorů a směrů k vytváření „učící se 

organizace“.  Vodáček, Vodáčková (2006) uvádějí  tři základní koncepce: 

Klasická koncepce „u čící se organizace“. S touto koncepcí jsou především spojovány 

práce  Petera M. Sengeho1
 a jeho kolegů. Hlavně kniha Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se 

organizace, první vydání vyšlo v roce 1990 a v českém jazyce tato kniha vyšla v roce 2007. 

Koncepce „organizace vytvářející znalosti“, vycházejí z prací I. Nonaky a 

H.Takeuchiho (1995) „The knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create 

the Dynamics of Inovation“. 

S myšlenkovou koncepci „intelektuálního kapitálu “ jsou spojováni odborníci  J.  

Roos, G. Roos a L. Edvinsson, kteří v roce 1998 vydali knihu“Intellectual Cupital: Navigating 

in the new business“, která se zabývá otázkou, jak rozvíjet systém pro vizualizaci a měření 

intelektuálního kapitálu, jako jednoho z nejdůležitějších zdrojů podnikatelské výhody. 

 

        2.1. Modely rozvoje lidských zdrojů 

 

Rozvoj lidských zdrojů spočívá v poskytování příležitosti k učení, rozvoji a výcviku 

zaměstnanců za účelem zlepšování výkonu jedince, týmu i organizace. V dnešní době je 
                                                 
1 Peter M. Senge vyučuje na Sloan School of Management při Massachusettském technologickém institutu a je 
zakladatelem Společnosti pro organizační učení – SoL. 
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používána řada přístupů a metod vedení  a  rozvoje organizace. Dle Kubra (1995) existuje pět 

základních přístupů k vedení organizace: 

 

Model „nečinnosti“ 

V dnešní době je tento model již překonán, byl rozšířen hlavně v 50. letech. V těchto 

letech bylo dostatek surovin, rozvíjela se hromadná výroba, která se zaměřovala na zvyšování 

objemu výroby, levná pracovní síla. Pracovníci měli vykonávat většinou pouze jednoduché 

dílčí operace. Tento model charakterizuje organizace, které v oblasti vzdělávání lidí nevyvíjejí 

žádnou činnost.  

 

Model „nahodilého přístupu“ 

Tento model popisuje organizace, které reagují na momentální potřeby jednotlivců 

nebo firem, využívají různých forem přípravy. Vzdělávací aktivity jsou ale nahodilé, chaotické 

a roztříštěné. Podle průzkumu Národního vzdělávacího fondu a svazu průmyslu a dopravy se 

jedná o nejrozšířenější model mezi českými podniky. Ve světě byl uplatňován nejvíce v 60. 

letech minulého století. 

 

Model „systémového přístupu“ 

Na základě předchozí analýzy potřeb, se vzdělávání a příprava chápou jako ucelený 

organizační systém. Vzdělávají se celé týmy, ale  chybí  jasnější spojitost s firemní strategií. Je 

patrná snaha o zvyšování kvality a spolupráce s řadovými zaměstnanci. Tento model je u nás 

poměrně rozšířený, ve světě byl rozšířený zejména v 70. letech 20. století. 

 

Model „strategického přístupu“  

Vzdělávání se stává součástí a nástrojem firemní strategie. Vzdělávací aktivity se 

využívají pro přípravu a realizaci strategických změn, k získání podpory pro tyto změny. Mezi 

českými organizacemi je tento model poměrně vzácný. Strategický přístup vznikl v 80. letech 

minulého století. 

 

 Model učící se organizace (Learning Organisation) 

Do tohoto modelu se řadí světové špičkové organizace, které ve vzdělávání a přípravě 

lidí spatřují hlavní zdroj svých budoucích úspěchů. Organizace musí být neobyčejně flexibilní 

a přizpůsobivá. Lidé se musí průběžně připravovat, vzdělávat, naučit se neustále hledat nové 

možnosti a příležitosti k rozvoji svého potenciálu. 
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Z těchto uvedených modelů je zřejmé, že podle Kubra (1995), má model „učící se 

organizace“ v současné době, obrovský význam  pro další rozvoj moderní, adaptivní 

organizace jako základ pro proces zlepšení. 

         2.2.   Definice učící se organizace 

Pojem učící se organizace se pokoušela vymezit řada autorů. Argyris a Schön (1978, in 

Tichá 2005) píší o učící se organizaci již od 70. let 20. století, uvádějí, že „organizace si 

různým způsobem osvojuje nejrůznější znalosti, metody a postupy“. 

  Pedler a kol. (1991, in Armstrong 2005, str. 450) charakterizovali učící organizaci 

jako „organizaci, která usnadňuje a podporuje učení všech svých členů a soustavně se 

transformuje.“  

Učící se organizace je „místo, kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout 

požadovaných výsledků,  …kde se lidé ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními, …kde lidé 

postupně objevují, jak se podílejí na vytváření reality a toho, jak ji mohou měnit.“ Senge  

(1990, in Tureckiová 2004, str.108) 

P. M. Senge (2007, str. 21) charakterizuje učící se organizaci jako „…organizace, v 

nichž lidé nepřetržitě rozšiřují své schopnosti dosahovat výsledků, po nichž skutečně touží, 

kde se věnuje péče novým a objevným způsobům myšlení a kde se lidé neustále učí, jak se 

společně učit.“ 

Podle Garvina (1993, in Armstrong 2005, str. 450) je učící se organizace chápána jako: 

„organizace, která je způsobilá vytvářet, získávat a přenášet znalosti a v reakci na nové 

znalosti a pohledy modifikovat své chování.“ 

 Wick a Leon (1995, in Armstrong 2005, str. 450) charakterizovali učící organizaci 

jako organizaci, která „se soustavně zlepšuje rychlým vytvářením a zdokonalováním 

schopností potřebných pro budoucí úspěšnost.“ 

Další definici nabízejí například J. Burgoyne a T. Boydell (1996, in Tichá 2005, str. 

58). Podle nich je učící se organizace „organizací, která podporuje učení všech svých členů a 

která se na základě učení postupně transformuje.“ Tato definice zdůrazňuje rozvoj všech členů 

organizace a zaměřuje se na  rozvoj organizace samotné jako živého organismu integrujícího 

učení všech svých členů uvnitř organizace. 
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Nancy Dixon (1994, in Tichá 2005, str. 59) přidává do své definice učící se organizace 

prvek uspokojení zájmových skupin. Podle ní učící se organizace „využívá záměrně proces 

učení na úrovni jednotlivce, skupiny i systému jako celku k postupné transformaci organizace 

ve směru, který ve zvýšené míře uspokojuje zájmové skupiny.“ 

Definic učící se organizace existuje v literatuře mnoho, výše vybrané definice jsou 

vybranými z mnoha, zmíním ještě poznatky řady autorů, seskupených do osmi základnách 

atributů popisujících vymezení pojmu učící se organizace podle Tiché (2005, str. 61): 

• Učící se organizace nejsou soustředěny pouze na učení – snaží se rovněž dosahovat 

svých cílů. 

• Učící se organizace respektují systémovou logiku. 

• Organizační učení je spojeno s učením jednotlivce – není jím však limitováno. 

• K učení dochází postupně od jednoduchého ke složitému. 

• K učení dochází prostřednictvím řady drobných neúspěchů. 

• Učení většinou probíhá předvídatelným způsobem. 

• Organizace se učí ze dvou základních zdrojů: z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti 

ostatních. 

 

Organizace se učí ze dvou základních důvodů: vyhledávání nových příležitostí    nebo 

využívání stávajících. Učení na úrovni organizace má za cíl vybavit organizaci takovými 

předpoklady, pomocí nichž bude moci zvládnout úkoly, které si dává a jež vyplývají 

z vnějšího prostředí. 

Organizační učení rozpracovával především Ch. Argyris, společně s D. Schonem mají 

názor, že organizace nejsou součtem jednotlivců. Do pojetí organizace vnášejí pojem 

jednosmyčkové a dvojsmyčkové učení. Při organizačním učení se jedná většinou o učení za 

chodu, učení se z vlastních zkušeností a hledání nových možností. Aby se organizace mohla 

učit musí být otevřený dynamický systém, potřebuje být otevřená vnějším a vnitřním 

podnětům, viz Barták (2007, str. 14).   

Koncept jednoduché a dvojité smyčky nejlépe vysvětluje citace Argyrise (1991, in 

Truneček 2004, str. 90): „Dá se říci, že k učení dochází za dvou podmínek. Za prvé, když 

organizace dosáhne toho co zamýšlela, tedy když existuje soulad mezi předpokládaným 

výsledkem činnosti a skutečným výsledkem.  Za druhé, když je odhalen a napraven nesoulad 

mezi záměrem a výsledkem, tedy když se nesoulad změní v soulad. K učení prostřednictvím 
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jednoduché smyčky dochází při vytváření těchto souladů. Dvojitá smyčka nastává tehdy, když 

ke korekci nesouladů dochází nejprve na základě prozkoumání a úpravy rozhodujících 

proměnných a až poté dochází ke přezkoumání a k modifikaci činností.“ Jednoduchá smyčka 

učení nezpochybňuje výchozí předpoklady, zatímco dvojitá smyčka přezkoumává základní 

předpoklady a názorová východiska. 

2.3 Modely učící se organizace 

Většina autorů, kteří se zabývají problémem učení se v organizacích zdůrazňuje, že 

systém řízení učící se organizace je synergickým výsledkem působení všech částí systému 

podnikového řízení. V současné literatuře je možno se setkat s  rozdělením modelů učící se 

organizace do dvou skupin názorů.  První skupina názorů staví do středu podnikového dění 

proces učení a předpokládá, že se jeho působením vše zlepší automaticky. Reprezentantem 

těchto názorů je například Marquardtův model učící se organizace. Viz Obr. 2.1. Truneček. 

(2004, str. 94) 

 

2.3.1  Model  podle Marquardta 

 

Z modelu je zřejmé, že proces učení  je opravdu středem podnikového dění. 

 

       Obr. 2.1  Model učící se organizace podle Marquardta (Truneček 2004, str.94)  
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2.3.2 Model podle Pedlera a kol. 

Druhá skupina názorů se řídí přesvědčením, že učení je důležitou součástí podniku, ale 

aby docházelo k efektivnímu řízení, je třeba propojit všechny složky podniku, aby vytvářely 

potřebný synergický efekt. Reprezentantem těchto přístupů je například model učící se 

organizace Mika Pedlera, viz Obr. 2.2. 

 

                        Obr. 2.2   Model učící se organizace podle Pedlera (Palán, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z modelu je zřejmé propojení všech subsystémů systému podnikového řízení. 

V organizacích, které se neučí, jsou často myšlenky a politika odděleny od operací a akcí. 

Učící se organizace zabezpečují, že neustálá komunikace mezi manažery a zaměstnanci bude 

probíhat na všech úrovních. 

 

  2.3.3   Model učící se organizace podle Petera Sengeho 

P. M. Senge, jedna z nejvýznamnějších osobností v oboru managementu a vedení lidí, 

uvádí pět principů, ve kterých se budou organizace rozvíjet, pokud budou chtít, stát se učící se 

organizací. Pojem učící se organizace je s ním spojován nejčastěji a jak říká, organizace budou 

muset zvládnout tyto disciplíny, resp. principy učící se organizace, Senge (2007): 

Osobní mistrovství – spočívá nejen ve zvládnutí odborných dovedností, nepřetržitém  

rozvoji vlastní osobnosti a cílů, soustředění zdrojů energie, prohlubování své osobní vize, 
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(Zásady a postupy) 

 
INOVACE 

(myšleny, nápady, 
představy, plány) 

 
AKCE 

(činnost, výroba, služby) 
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fungování) 
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vytrvalému úsilí, rozvíjení trpělivosti. Lidé se soustřeďují  na vlastní celoživotní učení, jsou 

otevření vůči novinkám, nepovažují překážky za problém, berou je jako výzvu, kterou mohou 

překonat. Je vytvořeno takové organizační prostředí, v němž by mohli zaměstnanci růst, 

realizovat svoji vizi. Ale pouze malé množství organizací podporuje růst svých zaměstnanců – 

nevyužité zdroje. Být mistrem ve svém oboru neznamená být jen odborníkem, ale také 

inspirací pro druhé. 

Myšlenkové neboli mentální modely – obsahují různé předsudky, zažité modely, 

které brzdí rozvoj organizací a těchto předsudků je třeba se snažit zbavovat. Jsou to hluboce 

zakořeněné předpoklady každého jednotlivce, zobecnění, které ovlivňují to, jak chápeme 

okolní svět. Mentálními modely můžeme vysvětlit, proč dva lidé mohou pozorovanou, stejnou 

událost  popisovat jinak, jinak na ni reagovat, protože se každý řídíme různými modely 

myšlení. Představují základ procesu učení, například jak tvůrčím způsobem myslet, účelně 

jednat. Mentální model jedince se může měnit v průběhu času a nemusí být nezbytně správný. 

Sdílení vizí – potřeba mít jasnou představu o budoucím rozvoji firmy, společné 

chápání toho, co a jak budeme tvořit společně. Je třeba být schopen stanovit vizi a cíle, které 

mohou být dosaženy v důsledků týmové práce – proměňovat osobní vize jednotlivců ve 

sdílené vize, vnímat vizi organizace jako svou vlastní. Vize manažerů musí být přenášeny na 

spolupracovníky, musí být jasně a otevřeně formulovány. Znalost jednoho obohacuje druhého. 

Pokud zaměstnanci dostanou skutečnou vizi, které věří a sdílejí ji, potom podávají vynikající 

výkony a učí se, protože se učit chtějí. 

Týmové učení – týmy postavené na dialogu jsou základní stavební jednotkou učící se 

organizace. Týmové učení je postaveno na schopnosti členů týmů překonat své osobní bariéry 

a naučit se myslet společně, transformovat kolektivní myšlení, jednat koordinovaně, učit se 

z vlastních zkušeností, rozvíjet myšlenky a nápady. Výsledky týmového učení jsou vyšší než 

učení individuální. Organizace potřebuje tým specialistů, odborníků s jejich schopností 

pracovat společně. 

Systémové myšlení – musí nahradit tradiční jednostranné uvažování, postavené na 

izolování části problému, komplexním přístupem, který integruje různé aspekty ostatních 

složek, je třeba vnímat organizaci jako celek. Názory a předpoklady lidí ovlivňují události, 

člověk by měl poznat sám sebe a ostatní, aby byl schopen o tématech hovořit jasně. Jedná se o 

pátou disciplínu, která předchozí slučuje do jednoho celku teorie a praxe. Porozumění hlubším 

souvislostem jevů, poznání systémových archetypů, které mají pomoci manažerům najít 
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opakující se vzory, které limitují organizaci. Umožňuje chápat svět v komplexnosti, vytváří 

potřebný synergický efekt.  

Pokud si organizace dokáže osvojit tyto ideje, zvládnout tyto základní disciplíny, stává 

se učící se organizací. Úspěchy v rámci působnosti těchto pěti disciplín, podporování 

neustálého zlepšováni, vývoj a vzdělávání, jsou nejúčinnějšími faktory pro zlepšování se 

organizace. Všechny tyto disciplíny jsou jen cestami dalšího vývoje, ne statickým cílem. Jejich 

zvládnutím získáme určité kompetence, dovednosti, ale hlavně výrazného posunu ve vidění 

světa. Podle P. M. Sengeho (2007) už není možné spoléhat na nejchytřejší lidi ve vedení 

společnosti, je nutné, aby se využilo intelektuální kapacity všech.  

 

      2.4    Charakteristiky učící se organizace 

 

Problematika učící se organizace zůstává pořád spíše v teoretické rovině, je jakýmsi 

modelem, ke kterému je žádoucí směřovat. Budování učící se organizace nemá žádný konečný 

stav, je to prostě celoživotní cesta. 

 Tichá (2005, str. 71) odvodila  z pokusů některých organizací stát se učící se 

organizací obecné charakteristiky učící se organizace. Její publikace se snaží být praktickým 

nástrojem pro manažery, kteří chtějí aplikovat principy učící se organizace ve své organizaci.  

 

Tyto charakteristiky , které uvedla ve své publikaci  Učící se organizace jsou :Tichá 

(2007, str. 71) : 

1) Učení se je součástí formulace strategie. 

Strategie organizace jsou vědomě strukturovány tak, aby umožňovaly učení a zároveň 

učení je součástí zpětné vazby, která je organizací využívána a vyhodnocována  k upřesňování 

dalšího vývoje organizace. 

 

2) Participativní p řístup. 

Všichni  zaměstnanci  organizace  se  mohou  spolupodílet  na  tvorbě strategie.  Mají  

příležitost ovlivňovat rozhodování managementu a přispívat ke zlepšování výkonu organizace, 

mají k uplatnění své iniciativy a samostatnosti při realizaci svých úkolů dostatečně velký 

prostor. Ve vzájemné spolupráci s různými zájmovými skupinami pomáhají stanovit sdílenou 
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vizi organizace, snaží se o to, aby strategie podporovala různorodé zájmy. Pracovníci hrají 

v procesu rozhodování větší roli. 

3) Informatika 

Informační  technologie slouží  nejen   ke  zpracování   dat v organizaci, ale  hlavně  ke  

zpřístupnění a sdílení informací  o podstatných záležitostech organizace. Zaměstnancům 

umožňují aktivně se podílet na jejich řešení. 

 

        4)  Formativní účetnictví. 

Systémy týkající se  účetnictví jsou strukturovány tak, aby zaměstnanci mohly 

porozumět  způsobu fungování financí v organizaci. 

 

         5)  Vnitřní výměna. 

V učící se organizaci dochází k vysoké míře vnitřní výměny informací a zkušeností. 

Zaměstnanci všech oddělení se v procesu učení navzájem vnímají jako partneři. 

 

6) Pružný systém odměňování. 

Větší autonomie zaměstnanců a vyšší míra delegování vyžaduje pružný systém 

odměňování, a to jak v oblasti peněžního i nepeněžního odměňování tak, aby zohlednil 

individuální potřeby. 

 

7) Podporující struktury 

Pružné struktury, které se mohou měnit s tím, jak se mění požadavky na práci nebo 

potřeby zákazníků. Struktury významným způsobem podporují týmové učení zaměstnanců. 

8) Sběr informací vnějším prostředí. 

Důležitý je průběžný sběr informací o vývoji vnějšího prostředí a současně  zpracování a 

distribuce těchto získaných informací k uživatelům. 

 

9) Interorganizační učení. 

         Učící se organizace využívá ke svému vlastnímu učení i zkušenosti  jiných organizací 

různou formou. Může to být například benchmarking, joint ventures apod. 
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10) Atmosféra podporující učení. 

K vytvoření vhodné atmosféry, která bude podporovat učení, je třeba umožnit 

experimentování a získávání zkušeností zpětnou vazbou, prostřednictvím kladení otázek, 

konstruktivním dialogem apod. 

11) Příležitost osobního rozvoje pro každého.  

Všem musí být bez rozdílu nabídnuta možnost učit se, získávat zkušenosti, dovednosti a 

odborně růst.  

 

Výše uvedené charakteristiky jsou dle Tiché (2005, str. 71) jakousi normou, se kterou 

můžeme porovnávat organizaci, která aspiruje na označení „učící se organizace“. S těmito 

charakteristikami  jsem v analytické části  diplomové práce srovnávala i vybranou organizaci . 

 

Podobně uvádí charakteristické rysy učící se organizace Miller a Stewart (1999, in 

Armstrong, 2007, str. 450): 

• Strategie vzdělávání a podniková strategie jsou úzce propojeny. 

• Organizace se vědomě učí na základě příležitostí a rizik podnikání. 

• Jednotlivci i celá organizace se jenom neučí, ale také se učí, jak se učit. 

• Informační technologie slouží spíše k podpoře učení. 

• Existují definované procesy vytváření, osvojování si, předávání a využívání znalostí. 

• Tyto různé systémy jsou dobře vyvážené a řízené jako celek. 

 

Základem učící se organizace jsou následující charakteristiky , které utvářejí základ 

učící se organizace:  Clarke (2001) 

• práce a učení v týmech, 

• spolupráce útvarů uvnitř celé organizace, 

• systém sdílených představ a cílů všech zaměstnanců, 

• jedinci, týmy, ale i  organizace se učí  ze zkušenosti, 

• individuální, týmové i organizační učení je oceňováno, 

• je podporován rozvoj nových myšlenek, metod a procesů, 

• přijímání rizika podporováno, 

• odpovědnost a autorita jsou delegovány, 
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• od každého jedince je očekáván maximální výkon a každý jedinec je k němu 

podněcován. 

 

 

Současné zkušenosti uvádějí čtyři základní charakteristiky učící se organizace, viz 

Truneček (2004, str. 93): 

• Nutnost vytvořit specifické klima, které by jednotlivé členy povzbuzovalo k učení se, 

rozvíjení svých schopností. 

• Předpokladem je, že organizace bude svou kulturu učení rozšiřovat nejen na své 

dodavatele, ale také na své zákazníky a na všechny významné partnery. 

• Nutnost uplatňování specifické strategie rozvoje lidských zdrojů. Procesy 

individuálního učení a učení organizace se stávají jednou z hlavních podnikových 

činností. 

• Podnik musí uskutečnit nepřetržitý proces přeměny organizace jako výsledek 

individuálního i kolektivního učení se. 

Učení je kontinuální, strategický proces, který musí být integrován do všech 

pracovních procesů. Zaměstnanci by měli mít neomezený přístup k informacím řadou 

mechanismů – ústně, písemně, vizuální prezentací, rotací práce, školícími programy apod. 

Uplatňování principů učící se organizace je součástí jasné, silné a pokročilé podnikové 

strategie. Organizace musí mít dobře stanovené cíle, je důležité, aby manažeři měli jasnou 

představu o tom, co má být dosaženo, naučit se přijímat riziko, podpořit koncept systémového 

myšlení a učení, poučit se z chyb, ale ocenit i úspěch.  

 

2.5   Bariéry procesu organizačního učení 

 

Stává se, že rutinními postupy, do kterých často upadáme, se vytváří v organizaci 

naučená neschopnost učit se. K tomu, abychom mohli odstranit poruchy učení, je třeba tyto 

poruchy  určit. Senge   identifikoval  sedm překážek, podle kterých lze poznat, že se 

organizace učí nedostatečně, nebo se neučí vůbec, viz Senge (2007), Hroník (2007); Senge 

tyto překážky charakterizoval  následujícími  příznačnými  výroky: 
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• „Moje  pozice jsem já“ – Lidé nevnímají celek, jehož jsou součástí, je pro ně důležitější co 

dělají, než kvůli čemu to dělají, mají úzký pohled na vlastní pozici. Soustřeďují se jen na 

svou pracovní funkci. Je to určitá profesionální slepota, kdy účinnou obranou by mohla být 

rotace práce, stáže a podobně. 

• „Nepřátelé jsou oni“ – Snaha zaměstnanců hledat problémy jinde, venku, i když jsou 

někdy „oni“ součástí stejné organizace. Na koho nebo na co bychom mohli svalit vinu, 

když se nám něco nepodaří. Pokud najdeme viníka, který je „mimo nás“, zbavíme se 

odpovědnosti za řešení. Viník ale není jen vně, vždy jsme s problémem spojeni. Pokud 

dochází k organizaci na rozdělení „my a oni“, vzniká nedůvěra, která většinou brzdí učení. 

Opět bychom mohli využít metod rotace a stáže. 

 

• „Iluze hledání někoho zodpovědného“- Místo řešení situace se často hledá viník. 

Zaměstnanci by měli přestat čekat, až někdo problém vyřeší, ale snažit se vyřešit problém 

dříve, než přerostou v krizi. Je to postoj k řešení problémů, zda se vidí skutečné příčiny 

nebo jen symptomy. 

 

• „Hašení požárů“- Lidé se orientují převážně na krátkodobé záležitosti a přehlíží proces 

pomalých změn, které mohou mít velký vliv na budoucnost organizace. Různé jevy, které 

obtížně měříme, máme tendenci ignorovat. Hledáme nejjednodušší řešení okamžitých 

problémů. 

 

• „Metafora s uvařenou žábou“-  Hodíme-li žábu do vařící vody, má šanci vyskočit a 

zachránit se. Dáme-li ji do studené vody a vodu zahříváme, uvědomí si změnu, až už je 

pozdě. Lidé často upřednostňují „osvědčené recepty“ místo hledání nových postupů. 

V každodenních drobných změnách mohou růst rozpory, na jejichž řešení může být pozdě. 

 

•  „Sebeklam učení se ze zkušeností“ – Vliv na okolí má každé individuální rozhodnutí, 

mohou nastat důsledky, o kterých nemusí nic tušit. Jestliže se příliš spoléháme na 

zkušenost, můžeme podlehnout klamu, můžeme si skutečnost vykládat mylně. Měla by 

následovat zpětná vazba o výsledcích toho, co jsme udělali. Naši zkušenost musíme 

neustále prověřovat. Máme však omezený prostor, ve kterém jsme schopni se takto učit a 

zpětná vazba o výsledku práce bývá zpožděná. 
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• „Mýtus manažerského týmu“- Týmová spolupráce v rutinních záležitostech bývá dobrá. 

Horší však je, pokud je  tým vystaven složitým problémům, začnou se objevovat konflikty 

a spolupráce se může rozpadnout. Individuální IQ je vyšší než kolektivní. Někdy jde 

členům týmu o osobní souboje, vyhýbají se všemu, co by na ně mohlo vrhnout špatné 

světlo. Před kolektivem nemůžeme přiznat, že něco nevíme, představuje to však osobní 

ohrožení. 

 Senge vybízí manažery k tomu, aby zkoumali, zda v organizaci nepůsobí těchto sedm 

příčin vyvolávajících bariéry organizačního učení se, a aby se snažili o nápravu, pokud tomu 

tak je. Jestliže jsou tyto bariéry dobře analyzovány, lze podle Sengeho využít jeho pětice 

disciplín učící se organizace jako „léku“ na poruchy organizačního učení se.    

 Senge (2007) však nabízí i poučení ze studia dynamických systémů, které se 

prosadilo zejména zásluhou J. W. Forrestera (1992 in Šusta, 2004). J. W. Forrester definoval 

mentální model jako: “Obraz světa okolo nás, který nosím v hlavě, je pouhým modelem. 

Nikdo nemá v hlavě obraz celého světa, vlády či země. Má pouze vybrané pojmy a vztahy 

mezi nimi a ty používá k reprezentaci reálného systému.“ Senge (2007) formuloval poučení ze 

studia dynamických modelů v podobě zákonitostí tzv. „páté disciplíny“, již pokládá za 

neobtížnější: 

• Problémy dneška pramení ze včerejších "řešení". Problémy, které máme dnes, se      

neobjevují náhodně, ale jsou součástí našich minulých řešení. 

• Akce budí reakci. Čím silněji tlačíme, tím víc se systém bude bránit. Kompenzující 

zpětná vazba působí nejen ve velkých, ale i malých systémech. 

• Počáteční chování se nejdříve zlepší, ale pak se zhoršuje. Kompenzační zpětná vazba 

má zpoždění. 

• Snadná řešení obvykle nic neřeší . 

• „Léčba“ může být horší, než sama „nemoc“. Nesystémová řešení situaci spíše 

zhoršují, zvyšují potřebu čím dál větších zásahů, aniž by řešilo jádro problému. 

• Rychle znamená pomalu. Všechny systémy mají svou optimální rychlost fungování, 

kterou bychom neměli urychlovat, protože změna často  vede ke zpomalení . 

• Příčiny a následky nejsou v těsné časové a prostorové souvislosti.  Spojujeme si 

události, které jsou  v časové a prostorové blízkosti, přitom mohou být na sobě 

nezávislé. 
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• I malé změny mohou způsobit velké důsledky.  Existuje určitá odolnost vůči malým 

změnám, ale pokud tyto změny přerostou v kritické množství může dojít k velké 

změně. 

• To, co se zdá jako neřešitelné z pohledu okamžiku, může být řešeno systematicky, 

změnami rozloženými v čase. 

• Principiální význam vidění věcí v souvislých celcích někdy přesahující meze daného 

systému. Ze způsobu vidění vyplývá podoba problému k řešení. 

• Není na koho svalit vinu. Problémy, které nastanou není možno svalit na někoho 

jiného, je třeba zjistit příčiny a zaměřit se na jejich řešení. Dohromady s příčinami 

našich problémů tvoříme jeden celek. 

 

Senge vede manažery k tomu, aby viděli věci a události ve zpětnovazebních procesech 

a souvislostech. Navrhujeme nám, abychom modelovali problémy a přemýšleli o tom, kolik a 

jakých zpětnovazebních vlivů na vznik problému působí a eliminovali tyto vlivy například 

zásahem do struktury zesilujících a kompenzačních zpětných vazeb. 

 

2.6   Strategie zavedení učící se organizace 

 

Pro zavedení koncepce učící s organizace „mluví“ řada velmi konkrétních, 

identifikovatelných a sledovatelných důvodů – tzv. faktorů změn (Tichá, 2005), takových, 

jako je: 

• vzrůstající tempo změn, konkurenční tlaky, selhávání dřívějších postupů, potřeba 

zlepšit image organizace, tlak na zvyšování kvality, větší orientace na zaměstnance i 

zákazníky,  „méně lidí – více práce“.                     

Řada organizací, které chtějí v budoucnosti vyniknout si uvědomují, že koncept učící 

se organizace je v současné době nejlepší možností, jak být konkurenceschopným na 

globálním trhu. 

 Senge (2007) uvádí existenci tří překrývajících se, rozdílných motivů, jež mohou 

přimět lidi k vytváření učících se organizací. Někteří lidé usilují o nalezení lepšího modelu, 

jak řídit změnu, jiní usilují o posílení celkové schopnosti organizace neustále se přizpůsobovat 

změně a ten třetí motiv je, že všichni jsou přesvědčeni o tom, že někde spočívá způsob řízení a 
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organizování práce na vyšší úrovni, jenž významným způsobem zvyšuje výkonnost a vytváří 

pracoviště, na kterých by většina z nás chtěla pracovat. 

Pro zavádění konceptu učící se organizace je nutné, aby se do tohoto procesu zapojili 

všichni zaměstnanci organizace a musí mít motivaci učit se. 

 Jones a Henry (1992, in Tureckiová 2004, str. 108) uvádí přechod od systému 

běžného, resp. tradičního podnikového řízení k učící se organizaci v následujících fázích: 

 

• Vznik – v této fázi dochází k vytváření základů k efektivnímu učení se a rozvíjí se 

motivace k učení. 

• Formování – na základě podmínek k učení, které svým zaměstnancům organizace 

vytváří, a ochoty k učení, rozvíjejí se dovednosti potřebné k efektivnímu učení. 

• Pokračování – podstatou této fáze je plné využívání schopnosti učit se, 

sebevzdělávání. Iniciativa v učení, odpovědnost za vlastní rozvoj se přesouvá 

z organizace na jednotlivce. 

• Transformace – fáze změny organizace v organizaci učící se a přijetí této koncepce. 

Vyznačuje se takovými změnami v organizaci, které podporují vzdělávání a vzájemné 

sdílení znalostí, dovedností. Učení se z každodenní zkušenosti, vytvoření vhodného 

klimatu, které podporuje vzdělávání včetně sebevzdělávání. 

• Transfigurace – fáze organizačního přerodu, která je spíše ideovou záležitostí než 

jednoznačně popsatelným procesem. 

 

 

2.6.1  Deset kroků k učící se organizaci 

Pro vytváření učící se organizace stanovila Tichá (2005, str. 91) deset kroků, pokynů či 

imperativů, které jsou určitým návodem pro vytváření učící se organizace.  Jsou to tyto 

imperativy: 

1. Vyhodnoťte učení podporující kulturu vaší organizace. 

2. Podporujte vše, co je pozitivní. 

3. Posilujte v lidech pocit bezpečí. 

4. Odměňujte ochotu riskovat. 

5. Pomáhejte lidem ve vzájemné spolupráci. 

6. Uveďte učení v život. 
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7. Formulujte vizi. 

8. Uveďte vizi v život. 

9. Propojte systémy. 

10. Realizujte koncept. 

 

2.7    Systém vzdělávání v učící se organizaci 

 

„Organizace, které v budoucnosti skutečně vyniknou, budou ty, jež přijdou na to, jak 

ke svému prospěchu využít soustředěného zaujetí lidí na všech organizačních úrovních a jejich 

schopnosti učit se“. (Senge, 2007, str. 21)  

 

Chce-li organizace přežít a růst v současném podnikatelském prostředí, musí mít dobrý 

systém vzdělávání. Rychlé změny vyžadují, aby organizace vytvořily vzdělávací a rozvojové 

programy, které zvýší jejich zaměstnancům adaptační schopnosti. Na lidských zdrojích je, jak 

vytvořit vzdělávací program, který umožní podniku stát se učící se organizací.Vzdělávací 

program a program rozvoje by měl být trvalý, pro delší časové období. Učení je totiž klíčem 

k úspěchu a přežití organizace v moderním, konkurenčním prostředí. Cílem politiky 

vzdělávání  v organizaci je zabezpečit kvalifikované, vzdělané zaměstnance, kteří pomohou 

naplnit současné a budoucí potřeby organizace. Jak uvádí Barták (2007) investice do znalostí 

představuje nejperspektivnější investici s vysokou návratností. Je ovšem důležitá 

zainteresovanost vedení firmy i zaměstnanců na znalostním rozvoji. Motivace lidí, jejich 

morálka, schopnost týmové práce, to vše je důležité pro dosažení žádoucích společných cílů. 

Každý jednotlivec by měl ocenit celoživotní učení a každé úspěšné organizace by se měly stát 

trvale učící se organizace. Vzdělávání je plánovitá činnost, která má jednotlivci nebo skupině 

vzdělávaných pomoci dosáhnout požadované způsobilosti, naučit se dělat správné věci 

správně a využívat osvojených znalostí a dovedností v praxi, viz Barták (2007, str. 11). 

 

Vzdělávání dospělých v organizacích dle Bartáka (2007, str. 17): 

• Zlepšování pracovního výkonu. 

• Uplatňování zákonů, pravidel nebo postupů. 

• Povědomí o širším kontextu – technologickém, hospodářském a kulturním. 

• Rozvoj potenciálu – včetně kariérního rozvoje a přípravy lidí na zvládnutí budoucích 

problémů. 
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• Iniciování a zvládání změn. 

• Řízení vztahů – týmová práce, péče o zákazníky. 

• Odborné dovednosti směřující k získání či prohlubování příslušné kvalifikace, př.: 

finance, personalistika. 

 

Uvedu známé pojetí stylu učení a to je pojetí amerického psychologa D. A. Kolba. 

Podle něj probíhá učení ve čtyřech cyklech a učení se stává efektivní, pokud učící s projde 

všemi těmito cykly. Cyklus učení začíná v situaci v níž učící zažívá konkrétní zkušenost, tuto 

zkušenost reflektuje, přemýšlí o ní a o sobě z různých hledisek. Tím dochází k vytvoření 

určitého nadhledu ve formě zobecnění a vytvoření hypotéz, jejichž platnost pak chce ověřit 

v praxi. Po jejich ověření, získává další zkušenost a cyklus se pak může rozběhnout znovu, viz 

obr. 2.3, dle Hroníka (2007,  str. 47) 

 

 

               Obr. 2.3  Tzv. Kolbův cyklus zkušenostního učení (Hroník 2007, str. 47) 

 

              Konkrétní zkušenost, zážitek 

 

 

          Kolbův cyklus učení  

       Testování,                                                                                        Pozorování a reflexe 

   experimentování 

       a přenos 

 

                                                    Abstrakce a generalizace 

 

 

 

 

Kolb se domníval, že efektivní učení může začít v kterékoli fázi cyklu, neboť cyklus se 

průběžně opakuje.  Kolbův cyklus zkušenostního učení zachycuje proces integrace, začlenění 

nové zkušenosti do chování  a její další zpracování, aby chování mohlo být efektivnější. 

Hroník (2007) 
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Kolb a kolektiv definovali tyto fáze následujícím způsobem: Armstrong (2007, str.455) 

• Konkrétní zkušenost – může být plánovaná nebo náhodná. 

• Reflexivní pozorování – týká se aktivního přemýšlení o zkušenosti a jejím významu. 

• Abstraktní vytvá ření pojetí – vytváření teorií na základě zkušenosti za účelem 

vytvoření různých pojetí a myšlenek, které lze aplikovat v případě, že se člověk ocitne 

v podobné situaci. 

• Aktivní experimentování – testování pojetí v nových situacích – východisko pro 

novou konkrétní zkušenost a celý cyklus začíná znovu. 

Každý člověk má svůj vlastní styl učení a vzdělavatelé musí přizpůsobovat své 

přístupy učení vzdělávaným osobám. Armstrong (2007, str. 455) 

Top manažeři slouží jako vzor vzdělávacích modelů, podporují zaměstnance v učení, 

uznávají, že je třeba individuální vzdělávání pro zaměstnance na všech úrovních. Jednotliví 

zaměstnanci ale musí přijmout odpovědnost za svou vlastní kariéru a jejich vlastní učení. 

Vzdělávání a osobní růst jsou podporovány, motivovány a odměňovány. Je potřeba, aby 

zaměstnanci opustili staré mýty, kromě práce ale i relaxovali, znali svou historii, využívali 

schopnosti vyhledávat nové informace sami, aby pochopili, že je třeba  učit se celý život, 

neustále se zlepšovat ve všem, co dělám. 

Cyklus podnikového vzdělávání se skládá se vzájemně propojených kroků, viz 

Tureckiová (2004, str. 99): 

• identifikace vzdělávacích potřeb 

• plán vzdělávání 

• realizace vzdělávání 

• hodnocení efektivity podnikového vzdělávání 

Na základě těchto kroků vedoucí zaměstnanci vystupují v rolích navrhovatelů, 

schvalovatelů vzdělávacích potřeb svých podřízených, tvůrců vzdělávacích akcí a v některých 

případech jejich školitelů nebo trenérů, koučů, účastníků vzdělávacích akcí a také hodnotitelů. 

Na tom, jak kvalifikovaně, optimálně byly tyto kroky provedeny, závisí efektivnost celého 

procesu vzdělávání a výcviku. Všechny vzdělávací aktivity musejí být založeny na znalosti 
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JEDNOTLIVEC 

toho, co je třeba udělat a proč. Každý program vzdělávání a rozvoje je třeba vytvářet 

individuálně a jeho podobu je třeba soustavně rozvíjet s potřebami organizace.  

Identifikace vzdělávacích potřeb: 

Tureckiová (2004, str. 101) vychází z  procesu zjišťování vzdělávacích potřeb ve třech 

úrovních analýzy – jednotlivec, tým a firma, viz obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4  Úrovně a metody zjišťování vzdělávacích potřeb dle Tureckiové  (2004, str.101) 

 

            Analýza osobních dokumentů 

            Hodnocení adaptačního procesu 

            Analýza pracovních míst typových pozic 

            Rozhovory s nadřízenými 

            Hodnocení pracovního výkonu 

 Průzkumy vzdělávacích potřeb  

 a očekávání – dotazníky, rozhovory 

 

 Průzkumy vzdělávacích potřeb  

 a očekávání – dotazníky, rozhovory 

 Týmové hodnocení 

 Kreativní workshopy, brainstorming 

 

 Analýza strategických dokumentů-  

 strategie rozvojových plánů 

 Analýza hlavních právních norem 

 Analýza trendů na trhu a potřeb        

 zákazníků 

 Monitorování a analýza činnosti firmy 

 Srovnání s konkurencí-benchmarking 

 

Na tento první krok navazuje etapa plánování a přípravy realizace vzdělávacích 

akcí. Vytvoří se koncepce podnikového vzdělávání, která souvisí s celkovou firemní strategií 

a je podkladem pro přípravu vzdělávacích akcí, které budou následně realizovány. Manažeři 

lidských zdrojů a pracovníci odpovědní za vzdělávání musí rozhodnout, zda realizaci 

TÝM 

FIRMA 
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vzdělávacích akcí bude zajišťovat firma sama nebo využije externí vzdělávací společnosti či 

kombinaci obou uvedených postupů. 

2.7.1 Formy a metody učení se v učící se organizaci 

Zaměstnanci odpovědní za vzdělávání musí rozhodnout, jaká forma a metoda bude 

použita pro jednotlivé vzdělávací akce organizačního vzdělávání, v závislosti na účelu, cíli, 

obsahu organizačního vzdělávání. Organizační učení se spočívá v získávání nových poznatků 

pro zlepšení schopností zaměstnanců, osvojování si určitých návyků, stanovisek, přístupů 

které se projevuje v efektivnějším chování organizace.  

Základními formami  organizačního vzdělávání podle Tureckiové (2004, str. 103) 

jsou prezenční forma – probíhá za použití indoor nebo outdor technik, distanční – 

korespondenční forma, e-learning  a forma kombinovaná.  

Metody rozvoje profesní kompetence, podle místa vzdělání, viz Tureckiová (2004, 

str. 103): 

Praktické metody na pracovišti: 

• Koučování (coaching) – je založeno na dlouhodobé interakci dvou lidí – zaměstnance 

a kouče, je zaměřeno na rychlé zlepšování dovedností, chování a pracovního výkonu. 

Kouč musí chápat, že jeho úlohou je pomáhat lidem, aby se učili, a lidé byli k učení 

motivováni. 

• Mentorování (mentoring) – je variantou koučování, směřuje více ke kariérovému 

potenciálu zdokonalovaného zaměstnance. Jde o vzdělávání při výkonu práce, nabízí 

individuální vedení od zkušeného manažera, mentora, uplatnění principu seniority. 

• Tutoring – metoda výuky spíše odborné problematiky, např. jazyků. 

• Asistování – metoda, kdy školený zaměstnanec se učí od školitele pracovní úkoly, 

pracovní postupy. Metoda končí ve chvíli, kdy je pracovník schopen samostatného 

pracovního výkonu. 

• Stáže – jsou pobyty na podobném pracovišti. 

• Rotace práce – je získávání zkušeností na různých místech organizace, většinou bývá 

uplatňováno na startu kariéry, rozvíjí si svoje znalosti a stává se pružnějším 

zaměstnancem. 
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• Konzultace (counselling) – vychází z poradenství a je určen především podpoře 

manažerů, jedná se o jednorázovou aktivitu. 

Teoretické metody: v učebně 

• Přednáška – metoda výkladová, jednostranný přenos ucelených informací. Vhodná, 

když je třeba sdělit velké množství informací velkému množství lidí. 

• Přednáška spojená s diskusí -  přenos informací spojený se spoluúčastí, některé 

problémy nedořešeny a podněcuje se snaha o spoluřešení, k objasnění některých 

nejasností. 

• Případová studie – metoda přináší možnost diskuse k průběhu nějaké události nebo 

situace v nějaké organizaci, účastníci diagnostikují problém a navrhují řešení. 

• Trénink  – plánovaný proces změny postojů, znalostí, dovedností a chování 

prostřednictvím učebních zkušeností pro dosažení efektivního výkonu. 

• Workshop- interaktivní forma, metoda případových studií, která rozvíjí spolupráci, 

otevřenost a pozitivní přístup k řešení problémů, projektů a situací. Praktické problémy 

se řeší týmově. 

• Brainstorming – nestrukturovaná diskuse, důraz na tvůrčí myšlení, generování co 

nejvíce nápadů na dané téma. 

• Simulace – metoda, která kombinuje případové studie a hraní rolí, aby byla co nejvíce 

nastolena maximální reálná situace. 

• Hraní rolí – metoda, kdy má velká skupina účastníků možnost se chovat, jako by byli 

v reální situaci na pracovišti. 

 

Teoreticko-praktické metody: v učebně 

• Diskusní metody – řízená diskuse, plenární a panelová diskuse. 

• Moderační metoda – metoda založena na základních principech humanistické 

psychologie. 

• Problémové metody – nedirektivní vedení skupin, případové studie, hraní rolí, 

manažerské hry. 

• Projektové metody – rozpracování problému do konkrétního postupu k řešení, včetně 

postupů, úkol většinou zadává trenér. 

• Programovaná výuka – metoda programovaného učení v kombinaci s hypertextem a 

multimédii. 
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• Diagnostické a klasifikační metody- assessment centra, development centra - 

podstatou hodnotících a rozvojových center je dynamika použitých metod, které jsou 

cíleně navrženy tak, aby výsledky přinesly odpovědi na otázky a předem specifikované 

cíle klienta. 

 

Fáze vlastního procesu hodnocení podnikového vzdělávání: viz Tureckiová (2004, str. 105) 

1) plánování procesu hodnocení, stanovení účelu hodnocení, 

2) příprava – stanovení kritérií, 

3) vytváření nástrojů pro sběr dat, 

4) sběr dat, 

5) analýza získaných údajů, 

6) příprava a zpracování závěrečné zprávy, 

7) provedení případných úprav v cyklu podnikového vzdělávání a monitoring systému. 

 

 Pokud systém podnikového vzdělávání dobře funguje, na jeho základě může pak dojít 

k vybudování učící se organizace, která podporuje kontinuální vzdělávání a inovace.  

V koncepci učící se organizace se firma učí prostřednictvím svých zaměstnanců, 

východiskem k učící se společnosti je  tedy jedinec.  

Cesta k učící se organizaci není jednoduchá a přímočará, Petříková (2002, str. 60) 

uvádí jaký vývoj přístupu ke vzdělávání prodělávají managementy českých firem, viz Obr. 

2.5.     

   Obr. 2.5    Vývoj přístupu ke vzdělání dle Petříkové  (2002, str. 60)    

 

Podle okamžitých 
potřeb 

Vzdělávání je ztráta 
času 

Systematický přístup 

Učící se organizace 
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Tento obrázek představuje zároveň hrubou kategorizaci druhů českých firem z hlediska jejich 

přístupů ke vzdělávání. 

Hroník (2007, str. 116)  uvádí cestu  od vzdělávání se k učení se, uvedenou v Obr. 2.6. 

Cesta od izolovaného učení se jednotlivce, až po učící se organizaci, kde se učí všichni, aniž 

by museli být na školení. S každou vývojovou fází narůstá systémovost, sofistikovanost 

personální práce manažerů, kteří mají rozvoj lidských zdrojů ve své odpovědnosti. 

Obr. 2.6   Vývojové fáze koncipování rozvoje a vzdělávání ve firmě dle Hroníka (2007, str. 
117) 

 
Nahodile, neplánovaně se realizuje 
výcvikový kurz. 
 
 
 
 
Na určité období se naplánuje, na základě  
analýzy potřeb, série vzdělávacích aktivit. 
Jedná se spíše o sumarizaci individuálních 
potřeb s přihlédnutím k potřebám 
organizace. 
 
 
Na sebe navazující vzdělávací aktivity, 
v mezidobí jsou realizovány rozvojové 
úkoly. 
 
 

 
Permanentní učení zaměřené na zvýšení 
výkonnosti ihned i v delším časovém 
horizontu. Neustálá zpětná vazby a 
zaměření na „pohyblivé cíle“, učení se za 
chodu. 

            Hroník (2007) uvádí, že v celostním přístupu se uplatňují principy učící se organizace, 

dochází ke skloubení organizačního učení a učení jednotlivce, k rozvoji a vzdělávání dochází 

především za chodu. V celostním přístupu můžeme identifikovat několik charakteristik, které 

odlišují vzdělávání v učící se organizaci od tradičního vzdělávání  a tyto charakteristiky jsou 

uvedeny v Obr. 2.7, viz Hroník (2007, str. 63). Dále uvádí, že naplnění všech uvedených 

předpokladů pro vzdělávání se v učících se organizacích se jen obtížně provádí bez využití 

nových technologií, které v sobě obsahují potenciál příležitosti k přístupu k firemním 

informacím, resp. k firemnímu vzdělávání. 
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Obr.  2.7   Trendy v rozvoji a vzdělávání : Hroník (2007, str. 63) 
 
 
 
 
         Důraz se klade na správnou identifikaci           Bezbariérový a individuální přístup. 
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         současné či plánované pozici.                           a profesionální rozvoj. Každý má  
                                                                                    stejnou příležitost. 
 
 
 
 
 
        Velmi obvyklými jsou dvoudenní školení            Vzdělávání neprobíhá jen na školení, 
        pátek-sobota.Jsou i kratší, od nichž                    důležitější je mezidobí, ve kterém pro- 
        se očekává podstatná změna.                               bíhá sdílení zkušeností, supervize apod. 
                                                                                    Ze  širšího  úhlu  pohledu  se  jedná o  
                                                                                    celoživotní vzdělávání. 
 
 
 
 
 
        Na jedné straně umožňuje odpoutání                 Nejčastěji  má podobu  on-the-job  
        Se od operativních úkolů a ohlédnutí                 tréninku nebo supervize a jiné formy 
        se, na straně druhé je takové „vytržení“            zpětné  vazby, které na místě posky- 
        možné jen jednou za čas.                                    tují  kouči, trenéři a  kolegové i  
                                                                                    externisté, ti jsou vtahováni více do  
                                                                                    dění ve firmě. 
 
 
 
 
 
         Přesně definovány oblasti, které školí               Hranice  mez i vlastní  firmou  a  
        interní lektoři a které  externí.                            poradenskou a vzdělávací firmou jsou  
        Vzdělávací programy dodávány„na klíč“.        posunuty. Program vzniká společně, 
                                                                                   Lektorskou  dvojici  tvoří interní  
                                                                                   externí  lektor. 
 
 
 
 
         Snahou je, aby co  největší počet                       Zde je myšlena multimediálnost ve  
         zaměstnanců byl ve znalostech                          vlastním slova smyslu vycházet co  
         a dovednostech na stejné úrovni.                       nejvíce vstříc různým stylům učení. 
         Cílem je druhé“dotlačit“.                                 Cílem je druhé“p řitáhnout“, špičkový 
                                                                                    výkon, který inspiruje. 
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Vzdělávání se odehrává mimo 
chod firmy 

Rozvoj a vzdělávání se 
odehrává co nejblíže samotné 

práci 

Jasné hranice mezi interním a 
externím vzděláváním 

Tým lektorů složený 
z internistů a externistů 

Důraz na nácvik a standardizaci Důraz na multimediálnost a 
diferencializaci 

Pracovník jako objekt 
vzdělávání 

Pracovník jako subjekt 
rozvoje 
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2.7.2 Měření efektivity vzdělávacích aktivit  

Každá vzdělávací aktivita si klade za cíl zvýšit pracovní výkon, znalosti a dovednosti 

svých zaměstnanců a proto nás zajímá zpětná vazba o těchto vzdělávacích aktivitách. 

Vzdělávání působí s velkým zpožděním a jednotlivé metody měření můžeme dělit podle 

různých hledisek. Podle Hroníka (2007) existují metody měření podle toho, zda následují hned 

po vzdělávací aktivitě nebo po určitém odstupu, a podle toho, kdo je autorem hodnocení. Dále 

z pohled úrovně reakce (dotazníky spokojenosti apod.), úrovně učení (testování znalostí), 

úrovně chování (zhodnocení dovedností), úrovně výsledků (měření dopadu do reální 

výkonnosti) a  úrovně postojů. Zmiňuje se o návratnosti investic do vzdělávání, které patří 

k nejobtížněji proveditelným. Uvádí způsob, kdy na základě dvou proměnných – nárůst 

variabilních složek mzdy a míra fluktuace – můžeme změřit efektivitu vzdělávání a porovnat, 

zda působí na zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce a zároveň zvýšení stability 

pracovníka. U zaměstnanců působících v prodejních kanálech lze měřit efektivitu vzdělávání 

v porovnání nárůstu obratu, tržby a nákladech na rozvoj. Volba metod měření je prováděna již 

ve fázi plánování  vzdělávací aktivity. Hodnotí se obsah vzdělávací akce, ale i organizace, 

realizace, prostředí, lektoři, studijní materiály, celý vzdělávací program. 

2.7.3   Principy podporující učení 

Ve své publikaci Tichá (2005, str. 89) navazuje na disciplíny Sengeho a uvádí šestnáct 

principů podporujících učení, které prezentuje jako následující soubor doporučení  k vytváření 

učící se organizace. 

1) Veďte lidi k samostatnému uvažování. Výsledkem formálního vzdělávání bývá často 

„poučená bezradnost“. Lidé by však měli být vedeni k tomu, aby byli schopni pomoci 

sami sobě i svým spolupracovníkům v procesu ustavičného učení. Vést pracovníky radou, 

poskytnout jim čas, prostředky i zpětnou vazbu. 

 

2) Považujte  chyby součást učení a využijte je pro rozvoj organizace i jejích členů.  

 Zdrojem úspěchu bývá zdravá míra chybování, protože je dokladem vyhledávání a 

vytváření nových příležitostí. Ti, kteří dělají chyby, se snaží z nich poučit, neopakovat je a 

nést za ně odpovědnost. 
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3) Buďte ochotni přepracovat organizační systém  a struktury. Protože se mění 

potřeby, systémy a struktury se přizpůsobují novým potřebám. 

 

4) Dolaďujte podnikovou kulturu tak, aby podporovala učení jednotlivců. Se 

zvyšující se sebeúctou zaměstnanců roste jejich pracovní morálka a loajalita s organizací. 

 

5) Podporujte proces učení jako takový, ne nutně pro jeho výsledky. Učení samo o 

sobě je důležité, výsledky mohou být neplánované nebo nečekané. Proces učení zvyšuje 

přizpůsobivost a připravenost na změnu. 

 

6) Zachovávejte rovnost mezi těmi, kteří se učí. Protože každé učení je jedinečné a má 

svou hodnotu, všichni si zaslouží stejné ocenění - přestože ne všichni se učí stejně rychle a 

neznají toho stejně. 

7) Podporujte co největší výměnu znalostí a dovedností mezi lidmi. Pokud se sejdou 

alespoň dva lidé, mají vždy příležitost si vyměňovat informace, a tímto způsobem se učit. 

V prostředí učící se organizace k tomu bude docházet téměř konstantně. 

 

8) Podporujte a učte lidi strukturovat jejich u čení, místo abyste jim ho nabízeli až ve 

strukturované podobě. Každá příležitost k učení by měla být využita jak pro získání 

nových znalostí nebo dovedností, tak pro rozvoj schopnosti učit se. 

 

9) Učte lidi objektivnímu sebehodnocení. S tím, jak jsou lidé schopni vidět sami sebe 

v reálném světě, roste jejich schopnost usměrňovat své učení a trvale zlepšovat svou práci. 

 

10) Podporujte svobodu poznávání. Odstraňování překážek v učení, proces poznávání 

vede ke zvyšování všeobecného blaha. 

 

11) Respektujte různé preference v procesu učení jako alternativní a kombinovatelé 

přístupy k učení. Kombinací vlastního stylu učení s jiným, případně poznáním jiného 

stylu učení se rozvíjejí aktivizují vlastní způsoby učení. 

 

12) Podporujte poznávání vlastního stylu učení a myšlení u lidí a zprostředkujte 

jejich znalosti ostatním. Čím vyšší je míra sdílení vlastního stylu učení s ostatními, tím 

širší je společná základna komunikace mezi lidmi.  
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13) Rozvíjejte znalosti lidí v různých oblastech. Znalosti nebo dovednosti z jedné 

oblasti mohou být užitečnými v oblasti jiné. 

 

14) Nezapomínejte na to, že aby se lidé učili nové věci snadno, musí to pro ně být 

logické, zábavné a motivující. 

 

15) Myšlenky a nápady se nejlépe rozvíjejí v diskusi. Učení probíhá v atmosféře, ve 

které lidé společně rozvíjejí své nápady a takovéto diskuse považují za normální součást 

podnikové kultury. 

 

16) Vše je předmětem dalšího přezkoumání a zpochybňování. Přijaté předpoklady jsou 

stále a stále testovány na základě nových dat, informací a nových zkušeností.Tichá (2005, 

str. 89) 

 

       

2.7.4  Kritika konceptu u čící se organizace 

Koncepce učící se organizace je podrobována kritice tak, jako spousta jiných 

teoretických koncepcí.  Jako největší a nejčastější připomínkou je to, že se jedná pouze o 

teoretický koncept, bez praktického zavedení a dostatečného zhodnocení, které by 

prokazovalo efektivnost tohoto konceptu. Principy konceptu učící se organizace jsou velmi 

komplexní a někteří manažeři, ale také zaměstnanci jsou málo ochotni přizpůsobit se novým 

podmínkám, měnit zavedené způsoby myšlení a jednání, na základě toho se mohou principy 

učící se organizace těžko aplikovat do praxe. V mnoha a možná ve většině organizací je 

nejdůležitějším strategickým cílem zisk, snižování nákladů, budování image a tak se 

nepředpokládá, že by vedení organizace a management začal usilovat o dlouhodobý cíl 

vzdělávání svých zaměstnanců. Takovým organizacím chybí nějaký nástroj, metody k změření 

efektu pro zavedení koncepce učící se organizace. Kritikové pojímají učící se organizaci jako 

stav, ke kterému je třeba dospět, nikoli jako nekončící proces. Hroník (2007) 
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE   

        3.1  Historie společnosti, charakteristika podniku 

 

Akciová společnost ČEZ byla založena 6. května 1992 Fondem národního majetku ČR. 

Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového podílu 

Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a 

prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, 

rozvodem a prodejem tepla. 

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská 

energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a 

Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším energetickým 

uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky 

největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. 

V  České  republice  je  Skupina ČEZ  největším  výrobcem  elektřiny a tepla, na většině 

území  provozovatelem  distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním       

i maloobchodním trhu s elektřinou. Většina výrobních kapacit je soustředěna v mateřské 

společnosti ČEZ, a. s. 

Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým 

partnerem v aukci na distribuční společnost Sedas. V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová 

společnost se sídlem v Istanbulu - AKCEZ ENERJI A.Ş. , ve které ČEZ, a. s., vlastní 50 % 

podíl. V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem v 

Rumunsku - Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je 

výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě.  V roce 2008 byla také zaregistrována 

společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která působí jako zázemí pro podporu aktivit 

Skupiny ČEZ na území Ruské federace. 

V říjnu 2008 byla společnost ČEZ vyhlášena vítězem tendru na majoritní 76% podíl v 

jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH sh.a.). 

Smlouva o prodeji byla podepsána v březnu 2009. Základní údaje o společnosti -  Název 

společnosti - ČEZ, a.s., se sídlem v Praze 4. E-mail: cez@cez.cz      

www stránka : www.cez.cz 

Ratingová hodnocení : A- (Standard & Poor's), A2 (Moody's) 

Auditor:  Ernst & Young Audit s.r.o. 
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        3.2  Předmět podnikání 

 

Nejdůležitější podnikatelskou činností Skupiny ČEZ je výroba, nákup, distribuce a 

prodej elektrické energie konečným zákazníkům všech velikostních skupin, nákup a obchod 

s plynem. Touto činností je generován dominantní objem nákladů a tržeb. O úspěšnosti bude 

v této primární podnikatelské činnosti rozhodovat především efektivita obchodu s elektřinou a 

služeb zákazníkům na velkoobchodní, ale  i maloobchodní úrovni. Další součástí primární 

podnikatelské činnosti je poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy a 

zčásti i provozovatelům distribučních soustav. Cílem skupiny je stát se obchodníkem 

s plynem pro optimální zajištění vlastních potřeb plynu pro nově budované zdroje a následně 

využít vybudované pozice pro další obchodování s plynem na trhu. 

Nejvýznamnější sekundární podnikatelskou činností je dodávka tepla z kombinované 

výroby elektřiny a tepla. V této souvislosti je současně s maximalizací výnosů z prodeje tepla 

optimalizován  efekt ze společné výroby elektřiny a tepla. Skupina chce dále rozvíjet a 

rozšiřovat své podnikatelské aktivity v teplárenství. 

Mezi sekundární podnikatelské činnosti společnosti patří rovněž zpracování vedlejších 

produktů, které vznikají při výrobě elektřiny a tepla (energosádrovec, popílek), způsobem, 

který umožňuje jejich ekonomicky efektivní komerční využití. Cílem je nejen snížení nákladů 

a získání dodatečných příjmů, ale také významné omezení zátěže životního prostředí. Pro 

zvýšení aktivity a lepší transparentnost tohoto procesu byla založena dceřinná společnost 

ČEZ Energetické produkty s.r.o. 

Skupina ČEZ podniká v těžbě s uhlím především pro vlastní potřebu s dodávkou 

volných kapacit na trh. Další podnikatelskou aktivitou jsou poskytování inženýrských služeb 

pro obnovu a výstavbu energetických výrobních zdrojů, které jsou určeny především pro 

vlastní projekty nebo pro projekty, kam skupina plánuje kapitálový vstup. Volné kapacity nad 

uvedený rámec jsou nabízeny na trhu.  

Skupina ČEZ zareagovala na zavedení trhu s povolenkami CO2, které se staly 

předmětem aktivit skupiny jak v evropském obchodním systému, tak i v rámci mezinárodních 

projektů JI/CDM (Joint Implementation / Clean Development Mechanism) s cílem vytvořit 

zisk na tomto trhu a zajistit vlastní pozici v nových podmínkách alokace povolenek CO2.  

Primární a sekundární činnosti budou vzájemně koordinovány s cílem dosahovat 

maximálních společných efektů. 
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Terciární činnosti jsou  jedním z nástrojů k omezení rizik, kterým jsou   vystaveny 

nosné činnosti a strategické projekty, a prostředkem k vyššímu využití a zhodnocení 

materiálního i duševního potenciálu společnosti a jejích zaměstnanců. Motivem těchto aktivit 

je podpora celkové strategie společnosti. Jedná se například o majetkové účasti, případně 

aliance, které umožňují : 

 

• účinně a efektivně řídit, udržovat a rozvíjet portfolio zdrojů.  

• zhodnotit nabyté know-how a zkušenosti společnosti formou služeb pro jiné energetické   

společnosti a další podniky, 

• realizovat podnikatelské aktivity především v oblasti majetkových účastí  i mimo odvětví 

energetiky. Výroční zpráva (2008, 2009). 

        3.3   Strategie Skupiny ČEZ                   

Skupina ČEZ je dynamickým, integrovaným energetickým koncernem působícím v 

řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. 

 Její hlavní předmět podnikání tvoří výroba, rozvod a obchod s elektrickou i tepelnou 

energií a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují v Praze a ve Varšavě, 

kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Největším akcionářem společnosti je Česká 

republika. Svou tržní kapitalizací se ČEZ, a. s., během minulých let stal jednou z největších 

firem v celém tomto regionu. 

Rozhodujícím posláním Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit 

dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře úspěšným podnikáním zejména na trhu 

s elektřinou v České republice i v zahraničí. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění 

vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. 

Ve své práci se budu konkrétně věnovat  jednomu členu Skupiny ČEZ – a to 

společnosti ČEZ Měření, s.r.o. Tato společnost má sídlo v Hradci Králové, kde je umístěno i 

vedení společnosti. Výkonné složky jsou rozmístěny na pracovištích dle procesů po celém 

území působnosti společnosti Skupiny ČEZ v České republice – v Praze, Plzni, Děčíně a 

Ostravě. Společnost zajišťuje služby v oblasti  montáže a provozování měřících a spínacích 

přístrojů, sběr, zpracování, validaci , správu dat a poskytování dat pro obchodní účely, pro 

regulační účely a pro CDS – OTE, pro provozní účely distributora. Dále zajišťuje služby 

v oblasti správy měřidel, opravy a ověřování měřících přístrojů, řešení a prevence 
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neoprávněných odběrů, servisní a kompletační činnost pro třetí subjekty, provádění odborných 

posudků měřidel, prodej informativních měřidel. Společnost ČEZ Měření je držitelem 

certifikátu ISO 9001-2000, autorizace pro ověřování stanovených měřidel, osvědčení o 

metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. Základní 

organizační schéma je uvedeno v Příloze 1. 

Vize společnosti ČEZ M ěření, s.r.o. 

"Vybudovat stabilní, profesionální a rozvíjející se společnost s vysokou úrovní komplexních 

služeb v rámci skupiny ČEZ s expanzí poskytovaných špičkových služeb a know-how ve 

střední a východní Evropě."  

3.4   Vize Skupiny ČEZ   

          Obr. 3.1 Vize společnosti Skupiny ČEZ  

 

 

            3.4.1  Zvyšování efektivity 

Zvyšování efektivity je vedle zahraniční expanze a obnovy zdrojů jedním ze tří 

strategických pilířů Skupiny ČEZ. Do pěti let se chceme stát jednou z nejefektivnějších 

společností v evropské energetice. 
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Cílem zvyšování efektivity je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu 

klíčových procesů a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější společnosti v 

evropské energetice. K naplnění tohoto cíle v červnu 2007 byl spuštěn program Efektivita a 

bylo odstartováno sedm strategických iniciativ. 

Transformace ICT =  Štíhlá firma =   Zákazník  =  Nejlepší praxe v distribuci    =  Integrace 

zahraničních majetkových účastí  =  Bezpečně 15 TERA ETE  =   Bezpečně 16 TERA EDU.  

        Celkové výnosy Skupiny ČEZ 

   Obr. 3.3  Celkové výnosy Skupiny ČEZ dle výroční zprávy (2008) 

Celkové výnosy Skupiny ČEZ
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Zvýšení výnosu v roce 2003 bylo ovlivněno spojením ČEZ, a.s. s pěti distribučními 

společnostmi, viz kapitola 3.1. a dalšímu investování. 

            3.4.2   Zahraniční expanze 

Součástí vize Skupiny ČEZ je rozvoj aktivit mimo území České republiky. Skupina 

ČEZ se přednostně zaměřuje na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě.  

V oblasti střední a jihovýchodní Evropy Skupina ČEZ může uplatnit své jedinečné 

zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s 

elektrickou energií a s procesem oddělení regulovaných činností od zbytku koncernu. Úspěšné 
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akvizice v Polsku, Bulharsku a Rumunsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. Aktivně 

pracují obchodní společnosti v Maďarsku a Srbsku. Společný podnik na obnovu a výstavbu 

výrobního zdroje začal působit v Republice srbské v Bosně a Hercegovině. ČEZ, a. s. , 

urychleně integruje nové společnosti do Skupiny a zavádí v nich nejlepší praxe v oblasti 

energetických i podpůrných procesů. 

 

              3.4.3   Obnova výrobních zdrojů  

Obnova zdrojů je třetím pilířem k dosažení ambiciózního cíle Skupiny. Jedná se o 

největší investiční projekt v České republice.  

Skupina ČEZ se snaží být připravena na očekávaný vzestup cen povolenek CO2 a nový 

systém jejich rozdělování, i na případný 100% nákup všech emisních povolenek od roku 2013. 

Proto reaguje už nyní souhrnem strategických opatření, jejich cílem je snížení současných 

měrných emisí CO2 o 50% do roku 2020. 

Souhrn strategických opatření zahrnuje: 

1. Rozšíření výrobního portfolia o plynové elektrárny  

2. Rozšíření výrobních možností stávajících jaderných zdrojů a výstavba nových  

3. Vybudování významného portfolia emisních kreditů ze zahraničních projektů  

4. Rozvoj obnovitelných zdrojů  

3.5    Firemní kultura – 7 principů 

Podle interních materiálů, má-li Skupina ČEZ úspěšně pokračovat v naplňování své 

vize a stále dosahovat náročných cílů, je podstatné, aby se ve společnosti  posilovala firemní 

kultura orientovaná na výkon. Intranet, výroční zpráva 2008. 

Bezpečná tvorba hodnot 

Nejvyšší prioritou je vytváření hodnoty, a to vždy při zachování bezpečnosti.  

Měřítkem úspěchu každé společnosti je růst zisku a ceny akcií. I nám jde o vytváření 

těchto hodnot. Přistupujme proto ke své práci aktivně a dejme do ní všechnu svou energii. 
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Důležité je dělat správná rozhodnutí, která směřují k cíli, a efektivně přitom vynakládat zdroje. 

V našem oboru podnikání přitom vždy musíme dodržovat bezpečné pracovní postupy. 

Odpovědnost za výsledky 

Všichni osobně zodpovídají za dosažení výsledků 

Každý zaměstnanec by měl být schopen a ochoten převzít zodpovědnost za plnění 

stanovených cílů. Osobně podpořit priority Skupiny a svým jasně prokazatelným podílem 

přispět k celkovým výsledkům. 

Týmovost 

Jednání každého jednotlivce musí vést k prospěchu skupiny. 

„Pracujeme na sobě“  

Neustále pracovat na svém odborném i osobnostním rozvoji. 

Společnost říká: Vyhledávejme nové zkušenosti. Pracujme na svém osobnostním i 

odborném růstu. Buďme schopni sebereflexe a učme se  z vlastních chyb. Sledujme vývoj a 

nové trendy, sdílejme mezi sebou své zkušenosti. 

Růst za hranice 

Vytváříme mezinárodní společnost. 

Jsme mezinárodní společností a chceme patřit mezi evropskou energetickou špičku. 

Proto je důležité, abychom se dobře orientovali v mezinárodním prostředí, spolupracovali 

s kolegy v zahraničí a sdíleli osvědčené postupy.  Buďme připraveni na nové výzvy, ať 

jazykové nebo kulturní, získávejme další zkušenosti. 

Hledání nových řešení 

Jsme otevřeni ke změnám a přijímáme lepší řešení. 

Pro náš další růst je nezbytné, abychom vymýšleli nová, lepší řešení a zaváděli je 

úspěšně v praxi. Přistupujme pružně k novým úkolům a prioritám. Berme změnu jako výzvu 

obstát v nových situacích, jako příležitost k novým zkušenostem. 
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Férové jednání 

Jsme poctiví a loajální k našim principům a společnosti. 

Vytváření dobrého jména Skupiny ČEZ je úkolem všech zaměstnanců společnosti. 

Chceme-li pro naši značku respekt a sympatie, musíme dodržovat etická pravidla, být přímí, 

vstřícní a loajální. Na každém záleží, jak nás bude vnímat okolní svět a jak se uvnitř této 

společnosti budeme cítit my sami. Každý ze sedmi principů je rozpracován do konkrétních 

projevů chování, které se od příslušné pracovní pozice, segmentu očekávají. Jde o podrobnější 

výklad, jak má správně vystupovat ve vztahu ke svým kolegům, interním i externím 

zákazníkům. Viz výroční zpráva (2008). 

3.6    Lidské zdroje Skupiny ČEZ  

Vývoj počtu a skladby zaměstnanců  

Fyzický počet zaměstnanců v  rámci celé Skupiny ČEZ dosáhl k 31.12.2008 počtu 

27 232 osob, což znamená meziroční snížení o 2 862 osob, to je snížení o 9,5 %. 

Motivace zaměstnanců 

Ve Skupině ČEZ, dle interních dokumentů a výroční zprávy,  jsou zaměstnancům 

poskytovány mzdy ve výši, která odpovídá dlouhodobým ekonomickým výsledkům. Mzdy 

jsou diferencovány podle individuální výkonnosti zaměstnanců v závislosti na hodnocení 

chování podle 7 firemních principů, o kterých jsem se již zmínila v kapitole 4.5. 

Zaměstnancům Skupiny ČEZ jsou poskytovány výhody formou peněžních i nepeněžních 

plnění. Je jim poskytován nadstandardní rozsah zaměstnaneckých výhod, jako jsou osobní 

účty určené zejména pro rekreaci, zdravotní péči, příspěvky na penzijní připojištění, životní 

pojištění, závodní stravování, příspěvky po dobu prvních tří dnů nemoci, příspěvky při 

narození dítěte, odměny k životnímu výročí a při odchodu do důchodu a v mimořádných 

případech jednorázové sociální výpomoci. Prostřednictvím nadačního fondu je postaráno i o 

bývalé důchodce. Ocenění pro nejlepší zaměstnance jednotlivých divizí, organizačních 

jednotek a dceřiných společností. Prosazování optimálního rozdělení zaměstnaneckých výhod 

podle motivačních potřeb zaměstnanců vede ke zlepšování image Skupiny ČEZ a zvyšování 

její atraktivnosti a konkurenceschopnosti na trzích práce. Sociální výhody zaměstnanců jsou 

upraveny v kolektivních smlouvách.  
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Rovné zacházení se zaměstnanci 

Skupina ČEZ klade v pracovněprávních vztazích důraz na rovné zacházení se 

zaměstnanci a zákaz jakékoli diskriminace. 

Rozvoj zaměstnanců 

Specifická rozvojová péče je věnována zaměstnancům jaderných elektráren. O celkové 

vysoké úrovni odborné způsobilosti svědčí udělení Povolení k odborné přípravě vybraných 

pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujících záření. Licence 

byly uděleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost na 10 let. 

V integrovaných dceřiných společnostech pro vybrané zaměstnance společnost 

realizovala vzdělávací aktivity v rámci projektu Zákazník, které byly zaměřené na zlepšení 

komunikace se zákazníky. 

Ve vazbě na strategii lidských zdrojů a v souladu s pravidelným hodnocením 

zaměstnanců v ČEZ, a. s. , a v organizacích Skupiny ČEZ je zabezpečován komplexní rozvoj 

měkkých dovedností k budování a posilování manažerského a expertního potenciálu 

zaměstnanců, příprava zaměstnanců k vyšší pracovní efektivitě v současných i budoucích 

činnostech. 

Spolupráce se školami 

V roce 2008 spolupracoval ČEZ, a. s., s 23 středními školami a 9 fakultami na 6 

univerzitách. Skupina ČEZ podpořila řadu odborných činností a poskytla stipendia vybraným 

studentům. Uskutečnila programy Jaderná maturita a Letní univerzita v Temelíně. 

Naplňování  firemních principů 

V roce 2008 bylo ve Skupině ČEZ zavedeno několik inovací směřujících k naplňování 

firemních principů a firemní kultury orientované na výkon. 

Loajalita zaměstnanců je ve společnosti podporována organizací neformálních 

motivačních akcí, například se jedná o zimní sportovní hry, Skupiny ČEZ v pohybu, vánoční 

akce Svátky světla, Plníme přání, dny otevřených dveří v jednotlivých elektrárnách a řada 
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dalších jiných akcí. Silný motivační efekt má veřejné uznání a ocenění nejlepších 

zaměstnanců. 

Informování zaměstnanců 

Pro zajištění informovanosti zaměstnanců Skupiny ČEZ v České republice slouží 

zaměstnancům měsíční magazín ČEZ NEWS, který získal v roce 2008 od českého PR klubu 

Nejlepší interní časopis v soutěži Zlatý středník 2007. Důležitá oznámení jsou zaměstnancům 

komunikována prostřednictvím elektronických novin (newsletters). Na intranetu je umístěna 

tzv. oranžová schránka, do které mohou všichni zaměstnanci zasílat své názory a dotazy. 

Nástrojem pro získávání zpětné vazby zaměstnanců patří Business report – čtvrtletní 

prezentace manažerů o plnění hospodářských a bezpečnostních cílů a strategických priorit 

Skupiny ČEZ. Také Skupina ČEZ organizuje pravidelná pracovní setkání zaměstnanců 

s manažery, viz Výroční zpráva (2008). 

            3.6.1    Rozvojové programy 

Rozvoj zaměstnance je nutné plánovat s ohledem na jeho aktuální potřebu rozvoje, 

vzhledem k jeho současné i plánované pracovní pozici. Rozvojové aktivity se zaměstnancům 

stanovují, dle interních matriálů,  v  návaznosti na jejich pracovní cíle, případně jako reakce na 

identifikovaný nedostatek v rámci potřebných způsobilostí zaměstnance. 

Zaměstnanci Skupiny ČEZ si mohou zvyšovat či prohlubovat kvalifikaci studiem při 

zaměstnání na středních, vysokých školách a ve speciálním programech MBA 

Jedná se o tréninky "měkkých dovedností" ("soft skills"), tedy dovedností, které 

uplatňujeme při kontaktu s druhými lidmi a které nám pomáhají rozvíjet "sami sebe". Jako 

příklad můžeme uvést schopnost komunikace, spolupráce, vedení lidí, vyjednávání, 

rozhodování či zvládání stresu. 

Nabídka standardních tréninků měkkých dovedností pro zaměstnance Skupiny ČEZ je 

připravena v rámci Katalogu rozvojových programů a je strukturována do tématických oblastí. 

V Katalogu jsou jednotlivé tréninky doplněny bližším popisem obsahu tréninků  včetně 

doporučení,  pro kterou cílovou skupinu zaměstnanců jsou určeny a jaké vstupní znalosti jsou 

předpokladem pro jejich úspěšné absolvování.  
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Tématické oblasti: 

Komunikace – zefektivnění interní a externí komunikace se zákazníky, manažerská            

komunikace, komunikační dovednosti po telefonu. 

Zákaznická orientace – kurz zaměřen na zlepšení přístupu k potřebám vnějších a vnitřních 

zákazníků, rozvinout motivaci pro podporu orientace na zákazníky, typologie zákazníků, 

principy komunikace ve firmě založené na orientaci na zákazníka jiné další kurzy. 

Vedení a řízení lidí – komunikační techniky a dovednosti, motivační proces zaměstnanců a 

sebe sama, harmonizace všech činností vedoucí k dosažení stanovených cílů, týmová 

komunikace v praxi, fungování zpětné vazby, systémové vedení lidí, role, které souvisí 

s vedoucím a řídícím postavením a jiné. 

Projektové řízení – řešení komplexních problémů a řízení rozvojových záměrů s využitím 

přístupů projektového managementu, principy, postupy, plánování a realizace projektu, apod. 

Firemní kultura  – odborné kurzy, semináře zaměřené na vznik, rozvoj a změnu firemní 

kultury. 

Rozhodovací proces – a jeho náplň, základní typy rozhodovacích procesů, princip 

optimalizace apod. 

Sebeřízení – sebepoznání a stres, k rozvoji sebe sama a jiné účinné metody a praktiky, 

využitelné v každodenním osobním i pracovním životě. 

Budování týmů, Krizová komunikace, Multikulturní komunikace  -   připravované na míru    

útvarům, jsou to vysoce účinné formy rozvojové aktivity.  

Jazykové kurzy - protože společnost má aktivity i v zahraničí, pro své zaměstnance pořádá 

jazykové kurzy, které slouží k rozvoji a udržení znalostí a dovedností v oblasti komunikace 

v cizím jazyce.  

Koučování 

Rozvojový program koučování je individuální rozvojovou aktivitou a je určen k podpoře 

profesního a kariérního rozvoje a k zvýšení  potenciálu zaměstnanců a ke sladění jejich 

osobních cílů s cíli společnosti. 
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Rozvoj manažerského potenciálu 

 

Vícedenní skupinové moduly, které svým nadstandardním obsahem odpovídají 

charakteristikám exekutivního MBA vzdělávání. Moduly jsou určeny primárně managementu, 

včetně vyššího a strategického a zaměstnancům s mimořádně vysokým manažerským 

potenciálem.  

Další rozvojové aktivity 

Studium, vzdělávání nebo jiná forma přípravy v souladu s potřebou zaměstnavatele, slouží 

k dosažení vyššího stupně vzdělání. Například studium na SŠ nebo VŠ. 

MBA – jedná se o formu specifického mezinárodně uznávaného vzdělávání, titulu a diplomu, 

které navazuje a dále rozvíjí manažerský potenciál a zkušenosti a orientuje se na praktické 

využití ekonomicko-manažerských  věd v manažerské praxi. 

LLM – mezinárodně uznávané vzdělání, titul a diplom se zaměřením na právo především pro 

právníky. Orientuje se na praktické využití znalostí obchodního práva v českém i 

mezinárodním kontextu a rozvinutí právních a komunikačních dovedností. Cílovou skupinou 

jsou především manažeři. 

             3.6.2  Odborná školení  

V případě nutnosti získání, rozšíření nebo aktualizace odborných znalostí a dovedností 

potřebných k výkonu práce. Například při změně legislativy, změně právních předpisů nebo  

seznámení se s novými trendy v oboru. Účast je chápána jako nástroj k dosažení 

požadovaných odborných znalostí pro výkon práce pro zaměstnance a manažery na všech 

úrovních. Jedná se o školení „tvrdých dovedností“(„hard skills“) – o specifické, odborné 

znalosti a dovednosti, které se dají změřit a osvojit studiem. Například PC kurzy, právní kurzy, 

bezpečnost práce, účetnictví, finančnictví, marketing, semináře, školení  pro nové 

zaměstnance, pravidelná školení, rekvalifikace apod. 

3.6.3   Mandatorní školení 

Další součástí vzdělávání zaměstnanců jsou povinná školení, vzdělávací akce,  

poskytována  tzv. ze zákona, např. školení řidičů referentských vozidel, školení a přezkoušení 
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z vyhlášky č.50/1978 Sb. – o způsobilosti a bezpečnosti práce v elektrotechnice, BOZP, 

Požární ochrana. 

4.  ANALÝZA ORGANIZA ČNÍHO UČENÍ SE VE VYBRANÉ 

ORGANIZACI  

        4.1   Předmět analýzy 

V předchozích částech své diplomové práce jsem se věnovala teoretickým 

východiskům koncepce učící se organizace a zevrubnému charakterizování analyzované 

organizace.  

V této kapitole se zaměřuji na analýzu konkrétní vybrané organizace – strategické 

podnikatelské jednotky ČEZ Měření – z hlediska jednotlivých charakteristik učící se 

organizace. V kapitole je na základě zjištěných dat vyhodnocen současný stav a jsou zde  

identifikovány ty oblasti organizačních složek, procesů, potenciálů a aktivit, které jsou 

perspektivní z hlediska zlepšení organizační schopnosti učit se, jelikož učení podporuje 

výkonnost a efektivnost organizace.  

 Na základě zjištěných výsledků jsou formulovány návrhy a doporučení pro 

management ke zlepšení teoretické  koncepce učící se organizace, a tím k získání konkurenční 

výhody, která se promítne do lepších finančních výsledků. 

         4.2   Postup analýzy a použité metody 

V rámci své diplomové práce jsem využila v analytické části práce dvou základních a 

velmi frekventovaných technik – využití dotazníků a rozhovorů. Výhody dotazníků jsou 

v možnosti shromáždit v relativně krátkém čase velký objem informací od širokého vzorku 

respondentů, malá náročnost z hlediska personálních a materiálových požadavků. Škálové 

hodnocení umožňuje zjistit žebříček stanovisek, hodnot a priorit. Nevýhodou může být 

nepochopení smyslu otázky všemi respondenty, proto jsem doplnila techniku dotazníků 

rozhovory. Výhodou je navození vzájemného vztahu mezi dotazujícím se a dotazovaným  a 

získání podrobnějších odpovědí. Prostudovala jsem interní materiály společnosti, internetové a 

intranetové stránky Skupiny ČEZ, měsíčník ČEZ News..  
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Dotazníkový průzkum jsem prováděla na základě dotazníků Tiché (2005) tak, jak je 

představuje ve své knize Učící se organizace. Vybrala jsem si je proto, že věřím, že byly 

vytvořeny kvalitně a s příslušnou odborností. Dotazníkovým průzkumem jsem chtěla zjistit 

názory zaměstnanců na uplatňování konceptu učící se organizace, postoj zaměstnanců k riziku 

v jejich pracovní činnosti, atmosféru pracovního prostředí, názor na možnost vzdělávat se. 

Zároveň jsem doplnila dotazníkový průzkum rozhovory, ale z časových důvodů byly 

provedeny jen s omezeným počtem zaměstnanců. Použila jsem baterii pěti samostatných 

dotazníků. Tři z nich byly dotazníky bodovací, ve kterých se zaměstnanci měli rozhodnout pro 

jednu možnost odpovědi s hodnotící škálou od 1 do 5. Hodnocení 1 znamená, že dané 

stanovisko neodpovídá podmínkám organizace a hodnocení 5 znamená, že je v souladu 

s analyzovanou organizací. Ve dvou dalších dotaznících, na které měli zaměstnanci 

odpovědět, byly otevřené otázky. 

Výsledky získané z vyhodnocení dotazníků ukazují úroveň společnosti ČEZ Měření, 

jakožto učící se organizace. Dotazníky byly předloženy vedoucím zaměstnanců a manažerům 

a specializovaným zaměstnancům. 

Dotazník první (viz Příloha 2) porovnává skutečný stav organizace s  jedenácti 

charakteristikami učící se organizace dle Tiché (2005). Tyto charakteristiky učící se 

organizace se zaměřují na zjištění, do jaké míry  v organizaci fungují principy učící se 

organizace. Výsledek plynoucí z hodnocení organizace, ve vztahu k jedenácti charakteristikám  

učící se organizace, poskytuje určitou startovací úroveň pro identifikaci těch oblastí, ve 

kterých by se mohlo začít se zaváděním konceptu učící se organizace. 

Dotazník druhý (viz Příloha 3)  umožňuje získat dostatek informací o tom, jak  zaměstnanci 

hodnotí svou organizaci, jak zaměstnanci hodnotí své vlastní učení a jeho vazbu na vnitřní 

podmínky organizace. Pomáhá odhalit různé bariéry učení, na základě toho pomáhá při 

navržení možných rozvojových plánů vzdělávání pro analyzovanou organizaci. 

Dotazník třetí (viz Příloha 4) slouží k vyhodnocení kultury zkoumané organizace, nakolik 

stávající kultura podporuje učení a dává možnost stanovit priority v procesu vytváření 

organizace. Je vhodné ho požít ve více skupinách, v různých odděleních, útvarech, protože 

může přinést zajímavé poznatky a odhalit názorovou různorodost. 

Dotazník čtvrtý (viz Příloha 5) je zaměřen na zhodnocení míry ochoty analyzované 

organizace přijímat riziko.  Učící se organizace by měla vytvořit takovou atmosféru, která ji 

umožní přijímat přiměřené riziko a riziko neignorovat. Organizační kultura by měla 
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umožňovat zaměstnancům dopouštět se chyb, netrestat je, ale vyhodnotit je , poučit se z nich a 

pohnout se tím směrem vpřed.  

Dotazník pátý (viz Příloha 6) zkoumá vliv interního prostředí organizace, jak toto prostředí 

organizace působí na chování zaměstnanců a jak jednotlivé zaměstnance ovlivňují externí 

faktory. 

      4.3   Shrnutí získaných poznatků 

Dotazníky vyplnilo pět vedoucích pracovníků a manažerů a šestnáct specializovaných 

zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance, kteří pracují ve společnosti déle než pět let, téměř 

všichni mají středoškolské vzdělání s maturitou a ostatní vysokoškolské vzdělání. Přesné znění 

všech pěti uvedených dotazníků je umístěno v jednotlivých přílohách. 

4.3.1   Současný stav organizace – první dotazník 

V dotazníku prvním, jak již bylo uvedeno, se porovnává skutečný stav organizace 

s jedenácti charakteristikami učící se organizace. Tyto charakteristiky jsou uvedeny v kapitole 

2.4. Obsahuje 22 otázek a pro vyhodnocení se sčítají bodová hodnocení vždy dvou stanovisek. 

Průměry z těchto součtů udávají, jak vysoké hodnocení dostali jednotlivé charakteristiky učící 

se organizace od respondentů. Výsledky vyhodnocení prvního dotazníku jsou uvedeny 

v tabulce, která obsahuje jednotlivé charakteristiky a hodnoty vedoucích zaměstnanců             

a specializovaných zaměstnanců, viz Tab. 4.1.  

   Tab. 4.1  Porovnání výsledků prvního dotazníku-Profil organizace 

Otázky 
z dotazníku č.1 Sledovaná charakteristika 

Specializovaní 
zaměstnanci 

Vedoucí 
pracovníci 

1+12 Učení jako součást formulace strategie 7,31 8,40 
2+13 Participativní přístup 5,63 7,00 
3+14 Informatika 6,69 7,20 
4+15 Formativní účetnictví 5,94 7,20 
5+16 Vnitřní výměna 6,06 8,00 
6+17 Pružný systém odměňování 5,50 6,40 
7+18 Podporující struktury 5,66 7,20 
8+19 Sběr informací o vnějším prostředí 6,00 7,40 
9+20 Interorganizační učení 5,50 7,00 
10+21 Atmosféra podporující učení 5,69 7,00 
11+22 Příležitost osobního rozvoje pro každého 6,44 8,20 
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Získané výsledky z  vyhodnoceného dotazníku dávají možnost odvodit, které 

charakteristiky organizace zvládá a ve kterých má rezervy. Konkrétní výsledky hodnocení 

jsem znázornila graficky do tzv. profilu učící se organizace, viz. Graf 4.2.  

 Vedoucí zaměstnanci nejlépe hodnotí následující charakteristiky:  

• Příležitost osobního rozvoje pro každého 

• Učení jako součást formulace strategie 

• Vnitřní výměna 

Slabé stránky hodnotí vedoucí zaměstnanci takto: 

• Pružný systém odměňování 

• Participativní přístup 

• Interorganizační učení 

Specializovaní zaměstnanci nejlépe hodnotí následující charakteristiky: 

• Učení jako součást strategie 

• Informatika 

• Příležitost osobního rozvoje pro každého 

Nejhůře hodnotí následující charakteristiky zaměstnanci takto: 

• Pružný systém odměňování 

• Interorganizační učení 

• Participativní přístup      
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Graf  4.2    Profil učící se organizace                                                                                                                            
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Vedoucí zaměstnanci a specializovaní zaměstnanci mají velmi podobné hodnocení 

silných a slabých stránek organizace, přesto však zaměstnanci hodnotí svoji organizaci 

kritičtěji než jeho vedení. U nejhůře hodnocených charakteristik, v kterých organizace 

zaostává,  je nutné analyzovat příčiny možných problémů a snažit se o jejich eliminaci, 

případně odstranění, z důvodu  zavádění konceptu učící se organizace. Jedná se o 

charakteristiku participativního přístupu, kdy jednou z příčin může být jednosměrná 

komunikace od vedení, managementu k ostatním zaměstnancům a u některých 

vedoucích,ovlivňuje participativní přístup, jejich direktivní styl řízení. Další nejnižší 

hodnocení získala charakteristika pružného systému odměňování, kdy zaměstnanecký plat 

obsahuje i variabilní část, ale přesto, na základě rozhovorů se zaměstnanci, by chtěli být více 
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motivováni a lépe ohodnoceni. Některým zaměstnancům se zdá systém méně pružný, přitom 

mzdy v organizaci jsou diferenciovány podle individuálních výkonností zaměstnanců 

v závislosti na hodnocení zaměstnanců. Nižší hodnocení získala i charakteristika 

interorganizačního učení , kdy zaměstnanci nevyužívají možnost učit se z jiných zkušeností, 

komunikace s jinými energetickými organizacemi je omezená a tím nedochází k výměně 

vzájemných informací v dostatečné míře. Nejlepší hodnoty získala charakteristika příležitost 

osobního rozvoje pro každého, byla vyhodnocena jak vedoucími zaměstnanci, tak 

specializovanými zaměstnanci, rozvojové péči je věnována velká pozornost. Charakteristiku 

učení jako součást strategie opět vybraly obě skupiny stejně, jako silné stránky společnosti. 

Ostatní charakteristiky dosahovaly průměrného a nadprůměrného hodnocení, z toho je zřejmé, 

že společnost ČEZ Měření se svým potenciálem vzdělávajících se zaměstnanců je na dobré 

cestě, stát se  učící se organizací se všemi prvky konceptu učící se organizace. 

4.3.2 Faktory ovlivňující učení – druhý dotazník. 

Vyhodnocením druhého dotazníku zjistíme jakou vazbu má individuální učení se 

zaměstnanců na podmínky, které vládnou v organizaci. Určíme ty faktory, které v učení brání 

a naopak faktory, které učení pomáhaly a pomáhají, a to jak faktory vnější, tak ale i faktory 

vnitřní. Výsledky tohoto vyplněného dotazníku uvádím v tabulce, viz Tab. 4.3. a Tab. 4.4. 

Organizace se, viz Tichá (2005), zaměřují na jednotlivce – nábor, výběr, vzdělávání, školení, 

hodnocení, kariérní růst, odchod z organizace – na řadu forem individuálního učení. Učící se 

organizace ale vytváří pro toto učení lepší klima, učení je jedním z jejích základních pilířů. 

Odpovědi na tento dotazník nám pomohou ke stanovení případných návrhů a 

doporučení pro metody a formy vzdělávání se v organizacích. 

Z odpovědí následujícího dotazníku vyplývá, že zaměstnanci většinou považují za 

učení jenom získávání nových informací, rozvoj znalostí a schopností formou školení, 

seminářů a kurzů, ale ne jako proces rozvoje celé své osobnosti jako celku. V tomto případě je 

nutná lepší motivace zaměstnance, aby se učit a vzdělávat chtěl, aby rozvíjel svůj potenciál, 

aby se zapojil do  kolektivního, organizačního  učení. Je třeba posilovat u zaměstnanců víru ve 

své schopnosti, umocněné týmovou spoluprací. Někteří zaměstnanci si uvědomují, že 

komunikace a předávání informací je důležité, je třeba toto chování podchytit i u ostatních 

zaměstnanců. Okolnosti, které pomohly učení, přispěly k tomu, že se zaměstnanci učí během 

svého výkonu zaměstnání. Celkový přínos učení  podle hodnocení  zaměstnanců je pozitivní, 

zdokonalila a zrychlila se práce, zlepšení komunikace s interním i externím zákazníkem.    
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Vnitřní bránící faktory ukazují na neschopnost zaměstnanců se dále učit, strach z neúspěchu 

by se měl odstranit a měla by se posílit pozitivní atmosféra v organizaci. U některých 

zaměstnanců by se měl změnit zaběhnutý  stereotyp práce, protože to je jeden z příznaků 

neschopnosti učit se. Po rozhovorech s některými zaměstnanci bylo zřejmé, že se neorientují 

v principech učící se organizace, že se orientují pouze na své zlepšení pracovní pozice..  

 

Tab. 4.3   Kvalitativní odpovědi respondentů z druhého dotazníku  
  
 

Co jsem se naučil/a? 

Práci v SAPu 
Měření signálu GSM 
Práci s ručním terminálem 
Zlepšení komunikace se zákazníkem 
Rozšíření vědomostí 
Nové směrnice 
Lépe si organizovat svou práci 
Použít své dosavadní zkušenosti, schopnosti 
Zlepšení komunikace s interním a externím 
zákazníkem 
Excel, Converge 
Vylepšení práce s PC, SAP 
Naslouchání spolupracovníkům 
Lepší dialog s podřízenými 
Zlepšení vedení lidí 

 
Jak jsem se to naučil/a? 

Firemním školením 
Od kolegů 
Manuály, energetický zákon 
Pomoc od spolupracovníků 
Samovzděláváním 
Svým osobním přístupem 
Absolvováním několika školení 
Sám – nutno vyhovět zákazníkům 
Pokus . omyl 
Školení, kurzy 
Prostřednictvím stáží 
Při řešení problémů – za chodu 

 
Jaké okolnosti mému učení pomohly? 

Můj zájem, moje snaha o zvýšení vědomostí 
Nutnost orientace v nových postupech 
Nová náplň práce – změny zákonů 
Potřeba splnění úkolů 
Můj zájem, snaha vyhovět zákazníkům 
Přístup spolupracovníků 
Nutnost zajistit validaci všech dat v termínu 
Rady zkušených kolegů 
Příjemná atmosféra na pracovišti 
Nutnost všeobecných znalostí 
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Co se důsledkem mého učení změnilo? 

Jistota při práci 
Přesnost a rychlost vyřešení pracovních 
příkazů 
Rychlejší splnění úkolů 
Lépe využívám nových dovedností a znalostí 
Zlepšení komunikace se zákazníkem 
Nic, plním stále své úkoly 
Zefektivnění mé práce 
Zlepšení kvality zpracování dat 
Mám větší rozhled ve své práci 
Lepší zvládání stresových situací 
Profesní růst 

 
Co jsem odmítl/a a proč jsem to odmítl/a? 

Nic jsem neodmítl – tato odpověď převažuje 
Odmítla práci, kterou má dělat někdo jiný – 
neměla bych čas na práci vlastní 
Neodmítla jsem zatím nic 
Školení pro začátečníky . již jsem absolvoval   
Účast na školení, neměl jsem čas 

 
Jaký efekt mělo vaše učení v organizaci? 

Zdokonalení práce 
Získané informace využiji v práci a  předám 
spolupracovníkům 
Nezodpovězeno 
Nevím 
Zvýšení efektivnosti mé práce 
Mohu poskytovat služby na vyšší úrovni 
Předání informací kolegům a podřízeným 

 
Kdo jiný v organizaci ví, že jste se něco 
naučila? 

Kolegové 
Nadřízený 
Spolupracovníci 
V rámci oboru všichni 
Vedoucí 
Nadřízený 
 

 
Naučila se organizace něco z vašeho učení? 

 
Ano, ve velké míře (10 odpovědí) 
Ano, trochu   (3 odpovědi)     
Ne          (2 odpovědi) 
Nevím     (5 odpovědí) 

 

 

V učící se organizaci musí být vytvořena taková firemní kultura, která bude podporovat 

učení  s cílem rozvíjení inovačních aktivit organizace. Učení, rozvoj, růst a změny  by mělo 

představovat trvalý proces probíhající po celý aktivní život člověka.  

Z kvalitativních odpovědí je zřejmé, že preference v učení je u zaměstnanců různá, ale 

měli by se motivovat a podporovat nejen ve organizačním vzdělávání, ale také 

v sebevzdělávání. Vzdělávání musí organizaci dokázat, že vede k výsledkům. 
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                  Tab. 4.4  Schéma faktorů pomáhajících a bránících učení  zaměstnanců 
 

Vnit řní – pomocné vnit řní – bránící 
Zájem o vzdělání Pohodlnost 
snaha o vzdělání nedostatek času 
vlastní zájem  strach z neúspěchu 
být v obraze Stresové situace  
chtěla jsem Naučený stereotyp 
naučit se novou věc Nic 
znát svou práci, chtěl jsem Nevím 
chci být informován Pohodlnost 
otevřenost potřebám 
zákazníků   

vnější - pomocné vnější – bránící 
přístup k informacím dobrý nedostatek času 
kolektiv finanční limit 
pomoc kolegů špatná motivace 
kávomat na chodbě při školení nefunkční systém 
finanční podpora firmy dlouhotrvající bloky školení 
  Nic 
  Riziko 
    
    

 

4.3.3 Názorová různorodost v organizaci – třetí dotazník. 

Tento dotazník navazuje na dotazník první a umožní nám získat dostatek informací o 

tom, jak zaměstnanci a týmy smýšlejí o své organizaci. Výsledky jdou uplatnit jako základ a 

východisko k diskusi o konceptu učící se organizace a jeho vztahu a přínosu pro organizaci. 

Názorová různorodost by měla být využita a rozvíjena pro dobro organizace, viz Tichá (2007). 

Tento dotazník obsahuje 36 otázek se škálovým hodnocením opět od 1 do 5, kdy 1 vůbec 

neplatí a 5 platí zcela. V první fázi jsem zpracovala informace z dotazníku do matice, jejíž 

sloupce tvoří deset kroků vytváření učící se organizace. Těchto deset kroků je uvedeno 

v kapitole 2.6.1. Na základě výsledků dostaneme strukturovanější přehled o silných a slabých 

stránkách analyzované organizace ve vztahu k učení. Po vyplnění získaných hodnot do matice, 

kterou uvádí Tichá (2005) ve své knize, jsem spočítala průměrná hodnocení vztahující se 

k jednotlivým krokům, tuto doplněnou matici uvádím v Příloze sedmé. 

Z analýzy získaných hodnot vyplývá, že největší nedostatky má organizace u kroku 3 – 

„posilujte v lidech pocit bezpečí“ s hodnotou 2,94, v kroku 4 – „odměňujte ochotu riskovat“ 

s hodnotou 2,95  a v kroku 9 - „propojte systémy“ s hodnotou 3,01.  



 53 

Manažeři a vedoucí pracovníci by měli vytvářet podmínky pro kreativitu a iniciativu 

zaměstnanců a využít maximálně jejich potenciál. V analyzované organizaci však vytváření 

podmínek pro kreativitu brání částečně přísné technické podmínky podnikání. Nutnou 

podmínkou je vytvoření atmosféry důvěry, bezpečí, jistoty, že iniciativa zaměstnanců neohrozí 

jejich pracovní pozici a že bude tato iniciativa vyžadována, ale i využívána. Je důležitá 

schopnost manažerů motivovat  zaměstnance, jednat s nimi a naslouchat jim. 

Nové, moderní podnikání vyžaduje přijetí přiměřeného rizika jako základní předpoklad 

úspěchu. Ignorace rizika, v tomto proměnlivém světě změn, může být nebezpečné. Organizace 

bude muset vytvořit takovou atmosféru, která zaměstnancům umožní přijímat přiměřené riziko 

spojené s vytvářením učící se organizace. Tichá (2005, str. 105) uvádí stručná doporučení:  

• Posilujte důvěru ve své vlastní schopnosti, ve svou jedinečnost. 

• Vytvářejte podpůrné týmy. 

• Překonávejte strach z chybování. 

• Buďte otevření, svobodomyslní. 

• Rozvíjejte schopnost intuice. 

• Zdokonalujte se ve stanovování cílů, které můžete dosáhnout. 

• Vytvářejte představy svých cílů. 

• Zvažujte možné důsledky své situace. 

• Stanovte normy a monitorujte svůj pokrok vůči těmto normám. 

 

Propojte systémy – způsob, jakým budou fungovat systémy, bude určovat způsobilost 

organizace stát se učící se organizací. Systémy musí podporovat učení jednotlivců a zároveň 

být způsobilé k vlastnímu učení. Základem systému v organizaci je člověk se svým 

potenciálem, emocemi, motivacemi, komunikačními prostředky. Učící se  organizace je 

systém sám o sobě, systém, který učí. Pro účely systémů k zajištění efektivního fungování 

učící se organizace je podle Tiché (2005) užitečné si vytvořit na zjednodušených základech 

vlastní systémovou teorii, je třeba formulovat účel systému, pravidla a trvale podrobovat 

pravidla revizi a sledovat zpětnou vazbu. 
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        4.3.4    Ochota přijímat riziko- čtvrtý dotazník  

V tomto dotazníku respondenti odpovídali na šest otázek, týkajících se ochoty 

organizace riskovat, výsledky jsou uvedeny v tabulce, viz 4.5. Podobné výsledky jako v tomto 

dotazníku byly zaznamenány ve vyhodnocení třetího dotazníku. Z výsledků je patrno, že 

zaměstnanci riziko příliš nepodporují, pokud bude přijato riziko na straně manažerů, může to 

mít silný efekt na celou organizaci. Přiměřené riziko je spojeno s budováním učící se 

organizace. 

Tab. 4.5  Kvalitativní vyhodnocení výsledků čtvrtého dotazníku  

Jaký je ve vaší organizaci obecný 
postoj pracovníků k riziku? 

Do určité míry 

Raději neriskovat 

Riziko je vnímáno jako ohrožení, protože 
energetika je relativně stabilní prostředí 

Zaznamenali jste ze strany organizace 
nějaké kroky, které by směřovaly ke 
zvýšení ochoty riskovat? 

Ne 

Nezaznamenali 

Rozšiřování podnikání. Např. v Rumunsku 
Uveďte příklady, ve kterých 
organizace bránila v ochotě přijmout 
riziko ? 

Nevím 

Rozšířit předmět podnikání. 
Které rysy organizační kultury 
podporují ochotu riskovat? 

Sledování konkurence, Podnikatelské, 

obchodní 

Které rysy v organizační kultu ře 
riskování brání nebo ho potlačují? 

Rozhodnutí managementu 

Nevím,  

Provozní, bezpečnostní  

ČSN 
Které jsou tři nejvýznamnější kroky, 
jež by organizace měla učinit, aby 
ochotu riskovat podpořila? 

Nevím  

Dostatek aktuálních informací 

Schopný management 

Bezpečné ověření míry a dopadů rizika 

Provedení SWOT analýzy záměru 
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Netrestat neúspěch 

 

Dostatek použitelných financí 

 

         4.3.5   Dotazník zdraví organizace – pátý dotazník. 

Učící s organizace vytváří zdravé a příjemné kulturní prostředí pro všechny  své 

zaměstnance. V dotazníku, který má deset otázek  se třemi variantami odpovědí – a) to u nás 

není problém, b) to u nás částečně problém je a c) to je u nás velký problém. Varianty a - 0 

bodů, b - 1 bod a c - 2 body. Po sečtení a zprůměrňování získáme konečné skóre. Podle 

získaných hodnot jsem vyhodnotila, do jaké míry je organizace zdravá, resp. toxická. A jak 

pracovní podmínky v daném pracovním prostředí mohou ovlivnit kvalitu práce zaměstnanců, 

jejich chování a jednání v organizaci. Viz Tichá (2005) 

Hodnoty vedoucích zaměstnanců a manažerů byli nižší než u specializovaných 

zaměstnanců, viiz Tab. 4.6. Vyhodnocené skóre u vedoucích zaměstnanců je 3, tedy menší než 

5, a organizace je podle nich relativně zdravá, ačkoli zde mohou existovat určité problémy, 

které vyžadují další pozornost. Zaměstnancům vyšel výsledek 5,87 a tudíž organizace je 

relativně toxická, toxická do té míry, že výkonnost některých lidí může být zhoršena. Někteří 

zaměstnanci mají pocit, že přiznání chyby nebo neúspěchu omezuje jejich kariérové vyhlídky 

a že jsou spíše kritizováni než chváleni a že neexistuje akceptace chyb. Vedoucí zaměstnanci 

si myslí, že jejich hodnocení je spravedlivé. Pochvala ale je jednou z možností motivace. 

Přístup k chybám  v učící se organizaci je jiný, znamená napravit tyto chyby a poučit se z nich. 

Dle P. M. Sengeho (2007)  jsou chyby významným momentem v procesu učení, přístup 

k chybám a omylům pomáhá k dalšímu růstu, je třeba akceptovat tyto chyby. Největší rozdíl 

v odpovědích vedoucích zaměstnanců a specializovaných zaměstnanců je v sedmé otázce 

dotazníku – Všechna manažerská rozhodnutí jsou zdůvodňována finančními ukazateli, tak se 

to zdá většině zaměstnanců. 
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                             Tab. 4.6   Vyhodnocení pátého dotazníku 

otázka č. zaměstnanci  vedoucí z.  
1 0,00 0 

2 0,79 1 
3 0,82 0 

4 0,26 0 

5 0,50 0 

6 0,71 1 

7 0,93 0 

8 1,00 0 
9 0,36 0 

10 0,50 1 
  5,87 3 

 

5.  NÁVRHY A DOPORUČENÍ  PRO  MANAGEMENT 

Z analytických zjištění vyplynuly některé návrhy týkající se manažerských postupů 

podporujících implementaci principů učící se organizace do organizační praxe. Návrhy a 

doporučení, které navrhuji, vycházejí z teorie pěti disciplín učící se organizace podle Sengeho 

(2007) , viz. kapitola 2.3.3.  

 

Osobní mistrovství 

Podstatou osobního mistrovství je osvojování si toho, jak budeme sami ve svém životě 

vyvolávat a udržovat své tvůrčí napětí a disciplínu osobního růstu. V organizaci je třeba 

vytvořit  atmosféru podporující učení, příjemnou  firemní kulturu, která bude zvyšovat kvalitu 

života svých zaměstnanců. Spokojený zaměstnanec bude pracovat kvalitně, produktivně, bude 

angažovanější, odpovědnější za vlastní práci, bude se rád sám sebevzdělávat a loajalita 

k organizaci bude samozřejmostí. Vedoucí zaměstnanci a management by měli vytvářet klima, 

v němž se zásady osobního mistrovství budou uplatňovat v každodenním životě. Posilovat 

myšlenku, že osobní růst je v organizaci opravdu oceňován. Manažeři  a vedoucí zaměstnanci 

se musí stát vzorem. 

Většina zaměstnanců nerozlišuje rozdíly mezi vzděláváním, školením a učením se.  

Jejich znalostní rozvoj je pouze jednostranný a pokud se společnost chce stát učící se 
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organizací, je nutné, aby byly rozdíly zaměstnancům vysvětleny tak, aby pochopili, že 

individuální rozvoj je důležitý nejen pro organizaci, ale i pro ně samotné. Doporučuji  využít 

absolvování kurzu „učící se organizace“ pro manažery a vedoucí zaměstnance, kteří by pak 

předávali informace zaměstnancům, například při ročním hodnocení zaměstnanců, na 

poradách, setkáních se zaměstnanci, interních školeních apod. V některých případech by 

pomohlo použití techniky  individuálního koučování pro kariérový rozvoj a ke zvýšení 

potenciálu vybraných zaměstnanců. Náklady kurzů se výrazně liší podle toho, jaký kurz bude 

absolvován, jaká je jeho délka trvání, podle počtu účastníků, podle ceny možného ubytování, 

dopravy, organizace, zda školení bude provádět externí firma nebo interní odborníci a  spousta 

dalších kritérií.  

Myšlenkové – mentální modely 

Každý zaměstnanec  má své předsudky, zažité  modely, způsoby, jakými chápe vnější 

svět. Učící se organizace je založena na kolektivním myšlení, na dialogu, diskusi, a to 

napomáhá k vytváření společné vize. Z prvního dotazníku vyplývá, že jedním z největších 

nedostatků v organizaci je participativní přístup. Zaměstnanci vnímají spíše autoritativní styl 

řízení než participativní, kde by plánování, rozhodování a rozhodnutí realizovali společně 

s nadřízenými. Navrhuji pro zlepšení komunikace se zaměstnanci, absolvování školení 

„Komunikace v praxi“ pro manažery a vedoucí pracovníky  a  pro zaměstnance školení 

„Komunikační dovednosti“. Školení nebo semináře by měly být samozřejmě vyhodnoceny, 

protože zpětná vazba je velice důležitá pro posouzení efektu celého školení. 

Vytváření společné sdílené vize 

Vize musí být jasné, zřejmé, srozumitelné a tím se stávají mezi zaměstnanci  sdílenými 

vizemi, vytvářejí si své osobní vize, které je motivují. Zaměstnanci chtějí mít jasnou představu 

o budoucím rozvoji společnosti.Vize v organizaci je zaměstnancům předávána prostřednictvím 

intranetu, podnikového časopisu, ale i schůzkami zaměstnanců s vedením, manažery, většinou 

jednou za rok. Někteří zaměstnanci, by podle uskutečněného rozhovoru, uvítali častější 

setkávání. Manažeři a vedení společnosti by mělo zvážit, zda to není možné. Je třeba brát 

v úvahu, že se tím zvýší náklady, ale je třeba vyhodnotit možný efekt, který může mít 

v budoucnu větší výnos než náklad.  Školení manažerských dovednosti je jednou z možností, 

jak vést a řídit zaměstnance lépe. 
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Týmové učení 

Východiskem týmového učení je dialog, schopnost zaměstnanců rozvíjet myšlenky a 

nápady při utváření společného stanoviska týmu. Zaměstnanci se často orientují pouze na  svůj 

vlastní rozvoj schopností a dovedností, ale pouze bez zpětné vazby. Je třeba překonat své 

osobní bariéry a naučit se myslet „společně“. Dle provedených rozhovorů je zřejmé, že 

k předávání informací mezi zaměstnanci probíhá často, ale interorganizační výměna je nízká. 

Kdekoliv je to možné, měly by být vytvořeny autonomní týmy, měla by jim být 

poskytnuta určitá odpovědnost k řízení, plánování pracovních úkolů a možnosti nezávisle 

uvážit, jak tuto práci udělá a možnost kontroly, jako zpětné informace. Tím se vytvářejí 

podmínky pro  vnitřní motivaci týmů.  

Systémový přístup 

Systémový přístup vnímá učící se organizaci jako živý systém. Umožňuje manažerům 

a nejen jim, chápat svět v celistvosti. Systémové myšlení je vize ideálního stavu, ke kterému 

by se měla organizace přiblížit. 

V ideálnímu stavu by se mělo všech pět disciplín učící se organizace rozvíjet současně. 

Dle Sengeho (2007, str.111) podstata systémového myšlení spočívá ve změně myšlení, 

porozumění jednoduchému pojmu zpětné vazby. Vytváří jazyk pro popis široké palety 

vzájemných vztahů a vzorců změny. Je třeba věnovat pozornost zaměstnancům, aby své 

schopnosti nadále rozvíjeli. Pro učící se organizaci platí, že teprve, až manažeři začnou myslet 

v souvislostech systémových archetypů, se systémové myšlení skutečně stane každodenním 

aktivním činitelem, který nepřetržitě odkrývá, jak vytváříme svou skutečnost. 

 

6. ZÁVĚR 

Ke změnám ekonomiky dochází v celém globalizovaném světě, organizace se musí 

pružně vyrovnat s dynamicky se měnící se situací,aby mohly být konkurenceschopné.  

Koncept učící se organizace začíná být čím dál rozšířenější filozofií, od nadnárodních 

společností až po nejmenší podniky. Učící se organizace využívá možnosti vzdělávání svých 

zaměstnanců, je otevřená ke změnám ve své struktuře formuje sama sebe. Změna přináší nejen  

rizika, ale také příležitosti k růstu.   
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Učící se organizace potřebuje k zachování svojí hodnoty neustálé doplňování informací 

a znalostí uspořádaných do snadno dostupných prvků, zaměřuje se na využívání také svých, 

v minulosti dosažených výsledků. Učící se organizace znamená vždy vyšší přínos než učící se 

jednotlivci. Přínosy učící se organizace lze očekávat ve zlepšení ekonomiky, zlepšením 

jakosti, zlepšení image, zvýšením konkurenceschopnosti, zvýšení spokojenosti a loajality 

zaměstnanců. 

 Cílem diplomové práce bylo vytvořit ucelený pohled na vybranou organizaci a 

analyzovat, zda je vybraná organizace „učící se organizací“ nebo k „učící se organizací“ 

směřuje. Zda její vzdělávací programy umožní podniku stát se učící se organizací a jaké 

případné kroky musí podniknout, aby se učící se organizací stala.  Pro analýzu organizace byly 

použity dotazníky Tiché (2005) a pro upřesnění byla použita metoda rozhovoru. Byla 

provedena analýza kulturně-pracovního prostředí společnosti, z kvalitativního výzkumu  byly 

zjištěny silné a slabé stránky společnosti. Jakákoliv silná a slabá stránka poskytuje dobrou 

startovací úroveň k budování učící se organizace. Z výsledků analýzy byly vybrány oblasti 

s nejhorším hodnocením a pro tyto oblasti byly formulovány návrhy pro řešení nebo pro 

vylepšení současného stavu organizace. Cíl práce byl splněn. 

Společnost ČEZ Měření je organizace, která se snaží, aby se učící se organizací stala. 

Cesta k učící se organizaci ovšem není žádný konečný stav, ale je to neustále nekončící 

proces. Společnost se snaží vytvořit zaměstnancům vhodné prostředí, které bude podporovat 

tvorbu znalostí a dovedností, výměnu informací a zkušeností. Jakoukoli změnu bere jako 

výzvu .Vzhledem k tomu, že jsem ve společnosti zaměstnaná již několik let, mohu porovnat 

vývoj úrovně vzdělávání ve společnosti a rozvoj zaměstnanců. Podle mého názoru se stále 

zlepšuje postoj zaměstnanců i zaměstnavatelů  ke vzdělávání. Společnost si uvědomuje, že 

prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří pro sebe, ale i pro svoji organizaci získávají nové 

dovednosti, znalosti, informace, zkušenosti, získává konkurenční výhodu, která se promítne 

nejen do lepších finančních výsledků, ale i do formování lepších předpokladů pro svůj budoucí 

rozvoj.  

Společnost se musí neustále snažit, aby nakládání s lidskými zdroji bylo maximálně 

efektivní, aby veškerý potenciál byl využíván a rozvíjen ve vzájemné harmonii, synergii. 

Pokud zaměstnanci budou skutečně pracovat v prostředí učící se organizace, je vysoká 

pravděpodobnost dobrého vývoje organizace v budoucnosti. Ukazuje se, že budoucnost 

organizací, ale i každého z nás, patří připraveným. Těm, kteří jsou schopni obstát v měnícím 

se podnikatelském prostředí. 
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