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1. ÚVOD 

 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

Vzděláváním a rozvojem zaměstnanců by se měla zabývat kaţdá organizace, neboť 

obecně lze říci, ţe právě  samotní zaměstnanci představují to nejdůleţitější co kaţdá  

z organizací má a je tedy zapotřebí jim věnovat dostatečnou péči. 

Výběr tématu jsem si zvolila jednak z toho důvodu, ţe pracuji na Krajském úřadě 

Moravskoslezského kraje, kde pracuje velké mnoţství zaměstnanců a je tedy zapotřebí 

věnovat dostatečnou pozornost právě vzdělávání  a rozvoji zaměstnanců.  A dále také proto, 

ţe toto téma je mi blízké a  daná problematika vzdělávání mě zajímá.  

Vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se věnuje svým zaměstnancům 

 co se týče personální oblasti. Zajišťuje kromě vzdělávacích programů, také různá školení  

a semináře a také vyuţívá nabídky finančních prostředků v rámci strukturálních fondů 

Evropské unie.  

V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů 

spojených s personální činností, a dále na komplexní problematiku vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Popisuji zde cíle vzdělávání v organizaci, celkový systém vzdělávání 

zaměstnanců, který se skládá z identifikace potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání, jeho 

realizací a vyhodnocením. V této části bakalářské práce jsem vycházela z odborné literatury.  

V praktické části jsem se jiţ věnovala popisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

(dále jen KÚ MSK) a zmínila jsem zde personální činnosti v oblasti vzdělávání. Krátce se zde 

budu věnovat pojmům Evropská unie a Evropský sociální fond, z toho důvodu, ţe bakalářská 

práce je soustředěna na konkrétní projekt v rámci  Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), a to Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ. 

Tento projekt je zaměřen na cílovou skupinu, kterou jsou rodiče na mateřské a rodičovské 

dovolené. Na realizaci projektu se společně podílejí dva odbory v rámci organizační struktury 

KÚ MSK a to odbor evropských projektů a odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, které 

vzájemně spolupracují a samotná příprava probíhá společnými silami.  

Jiţ od počátku bylo zřejmé, ţe se projekt zaměřený na cílovou skupinu rodičů  

na mateřské a rodičovské dovolené bude na krajském úřadě realizovat, otázkou ale zůstává  

na jaké oblasti dalšího vzdělávání je potřeba se zaměřit. Toto zjištění bude provedeno v části 

analýzy zájmu zaměstnanců, kde se budu věnovat stručnému popisu jednotlivých oblastí 

vzdělávání a poté zhodnotím provedené dotazníkové šetření, ve kterém vybraná cílová 
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skupina odpovídala na poloţené otázky týkající se jejich dalšího vzdělávání. Dále bude 

provedeno dotazníkové šetření, které se zaměří na dosavadní spokojenost s realizací projektu. 

V praktické části bakalářské práce jsem čerpala informace z internetových zdrojů, dále 

z interních zdrojů krajského úřadu a z ţádosti o finanční podporu z OP LZZ. 

Závěrem je třeba říct, ţe mým cílem bylo zjistit dosavadní spokojenost s průběhem  

a realizací projektu prostřednictvím dotazníku. Dotazníkové šetření bylo provedeno  

ve spolupráci s personálním oddělením krajského úřadu, se kterým byl dotazník a jeho náplň 

předem konzultována. Poté byl adresován účastnicím kurzů a na základě takto zjištěných 

informací byly navrhnuty moţné připomínky a podněty pro další průběh tohoto projektu.  
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2. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZACI 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

2.1.1 Řízení lidských zdrojů 

V oblasti řízení lidských zdrojů, který nahradil dřívější termín personální řízení 

a označuje obecné procesy týkající se řízení lidí v organizacích, bych chtěla objasnit několik 

základních pojmů, které jsou s tímto tématem spojeny.  

„Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace“. [1] 

Základními pojmy patřící do oblasti řízení lidských zdrojů jsou lidský kapitál, lidské 

zdroje a lidský potenciál.  

Lidský kapitál je charakterizován jako souhrn vrozených a získaných schopností, 

vědomostí, dovedností, zkušeností a návyků, kterými lidé disponují. Lidský kapitál lidé 

vlastní bez ohledu na své pracovní zařazení v organizaci. Představuje výrobní faktor 

dodávající podniku specifický charakter. Je specifický tím, ţe je nerozlučně spojen se svým 

nositelem – jednotlivcem a nelze jej odcizit nebo prodat.  

Lidské zdroje představují lidé v pracovním procesu, kteří jsou schopni seberealizace 

v činnosti, kterou vykonávají na základě vlastního rozhodnutí.  

Lidský potenciál znamená soubor dispozic a předpokladů člověka orientovaných  

na výkon takových činností, které napomáhají zvyšování konkurenceschopnosti podniku. [8] 

Při řízení lidských zdrojů je zejména kladen důraz na: [2] 

 zájmy managementu, 

 uplatnění strategického přístupu – takového, v němţ strategie lidských zdrojů 

jsou integrovány se strategiemi organizace, 

 chápání lidí jako majetku, do kterého se investuje v zájmu dosaţení cílů 

organizace a posílení jeho zájmů, 

 dosahování přidané hodnoty za pomoci lidí, a to prostřednictvím procesů rozvoje 

lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu (nový přístup k hodnocení 

pracovníků), 

 dosaţení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace, 
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 potřebu silné podnikové kultury, poslání a hodnoty organizace, vzdělávání a 

procesy řízení pracovního výkonu.  

Řízení lidských zdrojů je podnikatelsky orientovaná filozofie týkající se řízení lidí 

s cílem dosaţení konkurenční výhody. [2] 

J. Koubek (2004) o pojetí a významu řízení lidských zdrojů tvrdí, ţe organizace můţe 

fungovat jen tehdy, podaří-li se jí shromáţdit, propojit, uvést do pohybu a vyuţívat 

a) materiální zdroje (stroje a jiná zařízení, materiál, energie), 

b) finanční zdroje, 

c) informační zdroje potřebné k fungování, 

d) lidské zdroje. 

Neustálé shromaţďování, propojování a vyuţívání těchto čtyř zdrojů je hlavním úkolem 

řízení organizace. Zaměřuje se na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy na jeho 

získání, formování, fungování, vyuţití, organizaci a propojení jeho činností, výsledků jeho 

práce, pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a uspokojení z vykonané práce. 

Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a určují jejich efektivní vyuţití, 

představují nejcennější a nejdraţší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti 

organizace. 

Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je dosáhnout toho, aby organizace byla výkonná 

a její výkon se neustále zlepšoval. [6] 

V současnosti mnozí manaţeři nevidí rozdíl mezi personálním řízením a řízením 

lidských zdrojů. Rozdíl spočívá v tom, ţe v řízení lidských zdrojů je zdůrazňováno zacházení 

s lidmi jako s rozhodujícím zdrojem a je zaměřené na to, jak nejlépe řídit zaměstnance 

v zájmu organizace. Personální řízení je spíše zaměřené na pracovní sílu a její umísťování 

v organizaci. [8] 

 

2.1.2 Personální politika 

Personální politikou se v organizacích zabývá personální útvar (útvar lidských zdrojů), 

který se specializuje na řízení a rozvoj lidí v dané organizaci. Personální politika se hlavně 

soustředí na neustálé zlepšování výkonu organizace i jednotlivých zaměstnanců a také 

na personální procesy, které toto zlepšování podporují.  

„ V podstatě personální útvar nabízí rady a sluţby, které umoţňují organizaci dosahovat 

jejich cílů prostřednictvím lidí“. [1] 
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Základním cílem personálního útvaru je zabezpečit, aby organizace vytvářela personální 

strategie, které efektivně poslouţí všem činnostem, které jsou spojeny se zaměstnáváním  

a rozvojem lidí a vztahů mezi vedením organizace a zaměstnanci. Vytváří vhodné prostředí  

a podmínky, které umoţňují lidem, aby co nejlépe vyuţívali své schopnosti ku prospěchu 

organizace i ke svému vlastnímu uţitku. [1] 

Personální strategií organizace se rozumí dlouhodobé, obecné a komplexní pojetí cílů 

v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby. Pojem komplexní pojetí 

znamená, ţe cíle v oblasti práce jsou provázány s ostatními cíli organizace. 

Personální politika, která je vhodně sestavená, stabilní a pro zaměstnance srozumitelná a 

přijatelná, má zásadní význam pro úspěšnost a dlouhodobou existenci organizace. Upevňuje 

vztahy mezi zaměstnanci a organizací, činí srozumitelnými rozhodovací procesy v organizaci, 

vytváří příznivé pracovní prostředí, minimalizuje pracovní konflikty, respektuje zájmy 

organizace a zaměstnanců. Hlavním úkolem je formulovat, navrhovat a prosazovat personální 

politiku, seznamovat s jejími zásadami všechny zaměstnance organizace a brát v úvahu jejich 

oprávněné zájmy a připomínky. [6] 

K personálním činnostem, které představují výkonnou část personální politiky patří: [4] 

 Analýza práce a vytváření pracovního úkolu – analýza obsahu práce a pracovních 

podmínek, specifikace poţadavků na zaměstnance. 

 Plánování lidských zdrojů – plánování potřeby zaměstnanců, z hlediska počtu  

a struktury a plánování procesů k jejímu pokrytí. 

 Získávání, výběr a adaptace – určení způsobu pokrytí potřeb zaměstnanců, 

metody výběru, orientace nových zaměstnanců a ukončování pracovního poměru. 

 Rozmisťování zaměstnanců v organizaci 

 Organizace práce a pracovní podmínky  

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence rizik a péče o bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci. 

 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců – zpracování metod 

hodnocení zaměstnance a jeho organizace jako součásti řízení pracovního 

výkonu. 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – analýza a identifikace potřeb vzdělávání 

zaměstnanců, plánování, realizace, hodnocení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

 Odměňování a zaměstnanecké výhody – uplatňování mzdového systému  

a zaměstnaneckých výhod. 
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 Pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání – přímá a nepřímá účast zaměstnance 

na řízení. 

 Péče o zaměstnance a podnikový sociální rozvoj – organizace sociálních sluţeb  

a aktivit volného času. 

 Komunikace a informování zaměstnanců – analýza úrovně komunikace  

a informovanosti zaměstnanců, vyuţívání komunikačních médií. 

 Personální informační systém – správa personální administrativy k vnitřní 

komunikaci.  

 

2.1.3 Vzdělávací politika 

Vzdělávací politikou rozumíme souhrn konkrétních činností a opatření, kterými stát  

a další subjekty usilují o optimální naplnění rolí, které vyplývají z postavení vzdělání  

ve společnosti.  

Vzdělávací politice a vzdělání vůbec je přikládán velký význam. Vzdělání významně 

ovlivňuje jak jedince, tak celou společnost ve které ţije. Je zdrojem inovací a změn v kvalitě 

pracovní síly, má zásadní význam pro rozvoj lidské osobnosti a kvality ţivota.  

Vzdělání je výsledkem dvou vzájemně souvisejících procesů, a to výchovy, která utváří 

osobnostní vlastnosti jedince, jeho morální a charakterové vlastnosti, způsoby a normy 

chování ve společnosti a vzdělávání coţ je proces, kde jedinec získává a osvojuje si soustavu 

poznatků a dovedností. [7] 

Výchova a vzdělávání vhodně slaďují měnící se nároky na pracovní činnosti, kvalifikaci 

a chování zaměstnanců s cílem efektivně dosáhnout vytýčených cílů v organizaci a současně 

dosahují vyššího stupně uspokojení zaměstnanců při pracovním výkonu. [8] 

Funkce vzdělání: [7] 

 preventivní – význam vzdělání pro profesní uplatnění a výkon dalších 

společenských rolí. Vzdělání je nástrojem pro to, aby člověk získal zaměstnání, 

zajistil svou ţivotní existenci a byl schopen plnit své další role.  

 nápravná – na vzdělání je nahlíţeno jako na „lék“ jiţ existujících problémů,  

je zapotřebí aţ kdyţ problémy nastanou. 

 socializační – vliv vzdělání na formování člověka jako společenské bytosti 

(pracovní síly i lidské osobnosti).  
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 ekonomická – na vzdělání závisí ekonomická výkonnost i konkurenceschopnost 

země. Je významným výrobním faktorem a to prostřednictvím znalostí  

a kvalifikace. 

  sociálně-kulturní – vzdělání ovlivňuje lidskou osobnost, má význam pro 

univerzální lidské hodnoty, např. spolupráce, tolerance.  

 

2.2 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců [4] 

 

Zde se jiţ zaměřím na hlavní téma své bakalářské práce a to vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. Po stručném vysvětlení hlavních pojmů se budu dále věnovat problematice 

dalšího vzdělávání zaměstnanců v organizaci.  

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřuje na formování pracovních schopností 

člověka, a to hlavně za účelem zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců, naplnění jejich 

individuálních cílů a zlepšování výkonnosti organizace jako celku. Slouţí tak 

k permanentnímu zajišťování schopností, které jsou v organizaci zapotřebí při vykonávané 

práci.  

Vzdělávání zaměstnanců představuje soubor cílených, vědomých a plánovaných 

opatření a činností, které se orientují na získávání znalostí, dovedností a schopností a osvojení 

si ţádoucího pracovního jednání zaměstnanci organizace. Cílem těchto činností je zvýšení či 

prohloubení kvalifikace zaměstnanců umoţňující dosaţení většího pracovního výkonu  

u kaţdého jednotlivce a zvýšení produktivity v rámci celé organizace.  

Mezi hlavní oblasti vzdělávání patří: 

 orientace – cílem je krátká a efektivní adaptace zaměstnance na organizaci, 

kolektiv zaměstnanců a práci na konkrétním pracovním místě, 

 prohlubování kvalifikace (doškolování) – přizpůsobování odborných znalostí 

zaměstnanců na specifické poţadavky daného pracovního místa, 

 rekvalifikace (přeškolování) – získávání nových znalostí a dovedností, 

umoţňující zaměstnanci vykonávat práci na jiném neţ současném pracovním 

místě, 

 profesní rehabilitace – cílem je opětovné zařazení osob, kterým jejich zdravotní 

stav brání vykonávat dosavadní zaměstnání.  
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Rozvoj zaměstnanců neboli rozšiřování kvalifikace je prostředkem směřujícím 

k odstranění rozdílů mezi poţadovanou a stávající kvalifikací zaměstnanců prostřednictvím 

získávání nových znalostí, dovedností a schopností. Tyto získané znalosti a schopnosti však 

zaměstnanec nepotřebuje nutně k vykonávání stávajícího zaměstnání, jelikoţ rozvoj se více 

neţ momentálně vykonávanou prací orientuje na pracovní kariéru zaměstnance, formuje spíše 

jeho pracovní potenciál neţ kvalifikaci a vytváří tak z něho adaptibilní pracovní zdroj.  

 

2.2.1 Definice vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

Vzdělávání zaměstnanců v organizaci se v širším pojetí zaměřuje na formování 

pracovních schopností a sociálních vlastností potřebných při vytváření zdravých mezilidských 

vztahů v rámci organizace. [6] 

V současnosti vzdělávání v organizacích tvoří významnou část celoţivotního vzdělávání. 

Aby bylo efektivní a zaručilo návratnost vloţených prostředků, musí vycházet z celkové 

strategie organizace a zároveň vyţaduje nezbytnou spolupráci odborů či oddělení v rámci 

vnitřní struktury organizace, spolu s interními a externími odborníky a vzdělávacími 

institucemi.  

Krátkodobé a dlouhodobé pozitivní vlivy vzdělávání organizace pocítí, je-li vzdělávání 

úzce propojeno s jejím posláním, vizí a strategií a je-li zajišťováno profesionálním způsobem.  

Plány vzdělávání a rozvoje by měly být více a těsněji propojeny s nedostatky ve výkonnosti  

a strategií organizace a jejími sloţkami.  

Samozřejmě také záleţí na přístupu k rozvoji lidských zdrojů, který je v organizaci 

nastaven a jak chápe význam a přínosy rozvoje lidských zdrojů pro svou výkonnost.  

Na nejniţší úrovni je to přístup, za který zodpovídá zaměstnanec a vedoucí pracovník, jedná 

se o vzdělávací aktivity, které nejsou vzájemně sladěné a nepřinášejí tak organizaci moţné 

pozitivní efekty. Na vyšší úrovni jde o takový přístup, kdy vybraný zaměstnanec  

za organizaci informuje o vzdělávacích aktivitách a prezentuje vedení jednotlivé rozvojové 

programy. Nejvyšší úroveň pouţívá více propracovaný přístup, kdy je zdůrazňováno průběţné 

učení, kdy rozvojové a vzdělávací cíle vznikají z reálných organizačních problémů  

a zaměstnanci sami mohou ovlivňovat obsah vzdělávacích aktivit. Zde hovoříme o strategicky 

orientovaném přístupu k vzdělávání v organizaci, kdy jde o důraz na výkonnost  

a management v souvislosti s její strategií. [8] 
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2.2.2 Cíl vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

M. Armstrong (1999) ve své publikaci uvádí, ţe základním cílem vzdělávání 

zaměstnanců je přispět organizaci dosáhnout jejích cílů prostřednictvím zhodnocení jejího 

rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zaměstnává. Vzděláváním investujeme do lidí za účelem 

dosaţení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího vyuţití jejich schopností. 

Konkrétní cíle vzdělávání: [2] 

 rozvinout schopnosti zaměstnanců a zlepšit jejich výkon, 

 podpořit rozvíjení zaměstnanců tak, aby byly v budoucnu potřeby lidských zdrojů 

organizace uspokojovány z vnitřních zdrojů, 

 sníţit mnoţství času potřebného k zácviku a adaptaci zaměstnanců začínajících 

pracovat na nově zřízených pracovních místech či převáděných na jiné pracovní 

místo nebo povyšovaných, tedy zabezpečit, aby se tito zaměstnanci stali plně 

schopnými vykonávat novou práci rychle a s nízkými náklady.  

Jedním z hlavních cílů vzdělávání zaměstnanců v organizaci je připravit je tak, aby se 

zvýšila jejich výkonnost, která má pak za následek efektivní dosaţení poţadovaných cílů  

a konkurenceschopnosti organizace a dále nelze opomenout vytváření vhodných podmínek 

pro seberealizaci zaměstnanců. [8] 

 

2.3 Systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci 

 

Systém vzdělávání zaměstnanců je chápán jako opakující cyklus, který vychází ze zásad 

vzdělávací politiky v organizaci a zároveň sleduje stanovené cíle v oblasti vzdělávání. 

Základním úkolem je umoţnit zaměstnancům organizace neustále rozšiřovat a inovovat 

rozsah a strukturu teoretických poznatků, získat specifické dovednosti pro konkrétní práci  

a vytvářet podmínky pro realizaci plánů osobního rozvoje zaměstnanců, týkající se jejich 

potenciálu a osobnosti. [8] 

Dnes je jiţ velmi častým jevem spolupráce organizace s externími odborníky či 

specializovanými vzdělávacími institucemi. Systém vzdělávání si volí kaţdá organizace podle 

svého uváţení. Existují organizace, které: [6] 

 dávají přednost jiţ odborně a náleţitě připraveným zaměstnancům, coţ však 

klade značné nároky na získávání a výběr takto vhodných zaměstnanců, 

 zajišťují vzdělávání zaměstnanců v naléhavých situacích, kde se jedná  

o vzdělávání náhodné a nepravidelné, 
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 věnují vzdělávání svých zaměstnanců trvalou pozornost a mají vypracovanou 

svou vlastní koncepci vzdělávání spolu s vlastním vzdělávacím zařízením.  

Vzdělávání zaměstnanců je dlouhodobý proces tvořený čtyřmi fázemi: [8] 

1. identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání, 

2. plánování vzdělávání, 

3. realizace vzdělávacího procesu, 

4. hodnocení výsledků vzdělávání.  

 

2.3.1 Identifikace potřeb vzdělávání  

Vzdělávání musí mít nějaký účel a ten lze určit pouze tehdy, dojde-li k rozpoznání  

a analyzování potřeby vzdělávání u organizace, skupin i jednotlivců. Potřeba vzdělávání 

vzniká je-li rozdíl mezi tím, co lidé znají a dělají, a tím, co by měli znát a být schopni dělat.  

Na proces identifikace vzdělávacích potřeb nahlíţíme z těchto hledisek: [2] 

 nejprve by měla být potřeba vzdělávání analyzována u organizace jako celku – 

jedná se o potřeby organizace, 

 dále je zapotřebí analyzovat potřeby vzdělávání u oddělení, týmů, funkcí nebo 

v rámci organizace – v tomto případě jde o skupinové potřeby, 

 na závěr je provedena analýza u jednotlivých zaměstnanců – tehdy hovoříme  

o individuální potřebě.  

Tyto tři stupně jsou vzájemně propojeny. Prostřednictvím potřeby v rámci organizace 

rozpoznáme potřeby v různých odděleních, zatímco analýza skupinových potřeb nám můţe 

odhalit potřebu vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance. Tento proces rovněţ funguje  

i obráceným způsobem. [2] 

Analýza potřeb vzdělávání ve své podstatě spočívá ve shromaţďování informací  

o současném stavu znalostí, schopností, dovedností a výkonnosti jednotlivých zaměstnanců  

a organizace, a v porovnávání zjištěných údajů s poţadovanou úrovní. Výsledkem analýzy je 

pak zjištění nedostatků ve výkonnosti, které je třeba sníţit, se zaměřením na takové, které je 

moţné odstranit vzděláváním. 

Kaţdá z jiţ zmíněných vzdělávacích potřeb začíná fází sběru informací, které získáváme 

pomocí různých metod jakými jsou např.: [8] 

 Strukturovaný rozhovor – jedná se o předem připravený seznam otázek týkajících 

se daného řešeného problému, pomocí nichţ zjišťujeme proč jednotlivci či 

skupiny nepodávají uspokojivý výkon, jejich postřehy, názory a postoje. 
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 Pozorování – se zaměřuje na sledování výkonu zaměstnání jednotlivce či skupiny 

v daném prostředí, srovnávání pracovního výkonu u jednotlivých zaměstnanců 

s daným popisem práce, normami a postupy. 

 Dotazník – vychází z cíleně sestavené struktury různých typů otázek, pouţívá se 

v případě získání údajů o zaměstnancových úkolech a postojích ke své práci. 

 Participace – pochopení práce nebo nově zavedených pracovních postupů je  

obtíţné a potřebuje kvalifikované posouzení, výzkumník tedy přebírá úkoly  

a odpovědnost za zaměstnance. 

 Popis práce vytvořený zaměstnancem – popisuje zaměstnancovy důleţitosti  

a obtíţnosti úkolů a povinností, z kterých se práce skládá.  

 Skupinová diskuse – jde o prodiskutování a shromáţdění důleţitých informací 

týkajících se dané práce nebo při změně obsahu práce, získání názorů na to, jak 

by se měla daná práce realizovat. 

Při získávání potřebných údajů se kromě jiţ uváděných metod pouţívá studium  

a zpracování interních dokumentů organizace, SWOT analýza, workshopy s managementem  

a zaměstnanci, sledování pracovního výkonu, testy schopností, hodnocení výkonu  

a sebehodnocení. Rozhodnutí by mělo být učiněno na základě pouţití kombinací technik 

nejvhodnějších pro danou situaci v organizaci.  

Zdrojem vyuţívaným pro zpracování potřebných informací můţe být strategie a cíle 

organizace, organizační struktura, finanční plány a zprávy, pracovní náplně, ukazatele 

fluktuace, organizační řád, systém hodnocení zaměstnanců a jiné interní směrnice. [8] 

 

2.3.2 Plánování vzdělávání  

Kaţdé plánování vzdělávání zaměstnanců je zapotřebí vytvářet individuálně a jeho 

podobu neustále rozvíjet a to v případě, objeví-li se nové potřeby vzdělávání nebo kdyţ 

odezva na vzdělávání signalizuje nutné změny. [2] 

Plánování vzdělávání plynule navazuje na identifikaci potřeb, kde je výstupem 

vypracovaný návrh vzdělávání – plán, vzdělávací projekt, který představuje proces přípravy 

učebních osnov a materiálů splňujících poţadavky vzdělávání a rozvoje. Samotný proces 

tvorby plánu vzdělávání se pak skládá ze 3 fází, kterými jsou: 

Fáze přípravná zahrnuje specifikaci potřeb, analýzu účastníků a stanovení cílů 

vzdělávacího projektu. U dlouhodobého vzdělávání jsou stanovovány dílčí cíle jednotlivých 

tematických oblastí, které slouţí jako měřítko dosahovaných výsledků. Dále jednotlivé cíle 
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můţeme dělit na cíle specifikace poţadovaného výsledného chování, standardy, jichţ je třeba 

dosáhnout, a na ty, které se týkají podmínek projektu.   

Fáze realizační představuje vývoj a zpracování jednotlivých etap vzdělávacího projektu 

a vlastní realizace vzdělávání formou úkolů a stanovení pořadí témat a zároveň určuje způsob, 

jak bude vzdělávání probíhat. Na počátku je zapotřebí stanovit vhodné techniky vzdělávání  

a rozvoje, při jejichţ volbě je třeba zváţit lidský faktor z pohledu intelektuálních schopností, 

vzdělání a zároveň zařazení zaměstnanců na různých úrovních řízení v organizaci, včetně 

jejich motivace. Dále je zapotřebí zohlednit priority a podmínky organizace při uvolňování 

zaměstnanců.  

Fáze zdokonalování průběţně hodnotí jednotlivé etapy vzdělávání vzhledem ke 

stanoveným cílům, hledají se zde moţnosti zlepšení celého procesu vzdělávání za vyuţití 

vhodných technik a hodnotících modelů. Je zde důleţité prověřování informovanosti 

zaměstnanců o akci, úrovně organizačního zajištění včetně ubytování a stravování, zajištění 

dopravy, ekonomické nákladovosti a vhodnosti vybraných lektorů. [8] 

 

 Obr. 1.1 Proces plánování vzdělávání (Armstrong, 1999) 
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Pokud je vypracovaný plán vzdělávání zaměstnanců dobře připraven, odpovídá na 

následující otázky: [6]  

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? (Obsah) 

 Komu? (Jednotlivci, skupiny,..) 

 Jakým způsobem? (Na pracovišti při výkonu práce, mimo pracoviště, metody 

vzdělávání,..) 

 Kým? (Interně či externě, samotnou organizací, vzdělávací institucí,..) 

 Kdy? (Termín, časový plán) 

 Kde? (Místo konání, např. vzdělávací zařízení organizace,..) 

 Za jakou cenu, s jakými náklady? (Rozpočtová stránka plánu) 

 Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých vzdělávacích 

programů? (Metody hodnocení, kdo a kdy se bude hodnotit)  

Vzděláváním by měli zaměstnanci získat nové kompetence nebo zkvalitnit současné.  

Je vhodné vzdělávání pro konkrétní organizaci tzv. šité na míru, kde jsou zohledněna její 

specifika a zvláštní poţadavky. Účastníci vzdělávání by měli mít přibliţně stejné funkční 

zařazení, se stejnými vědomostmi a schopnostmi, ale zároveň je motivující, kdyţ se 

vzdělávací akce zúčastní manaţeři společně s ostatními zaměstnanci. V současnosti existuje 

velké mnoţství metod vzdělávání, např. indoor, outdoor, nebo přímo orientované na podporu 

aktivity a tvořivosti zaměstnanců. 

Vzdělávání můţe být realizováno různými institucemi, interními odborníky ve vlastních 

vzdělávacích centrech nebo externími odborníky, kterými mohou být veřejné nebo 

podnikatelské subjekty. Vhodný výběr realizátorů vzdělávání je ovlivněn předcházejícími 

zkušenostmi. 

Vzdělávání se můţe uskutečnit v pravidelných intervalech nebo jednorázově, přímo 

v organizaci nebo mimo. V dnešní době se osvědčuje organizování vzdělávání mimo sídlo 

organizace, např. v horském prostředí, kde nejsou zaměstnanci rušeni řešením běţných 

pracovních problémů, jsou schopni se lépe soustředit a mohou ve volném čase relaxovat, coţ 

je velmi motivující. Závěrečné hodnocení celého plánování vzdělávacího procesu je důleţité 

z hlediska posouzení přínosů, efektivity vzdělávání a v neposlední řadě nákladů, které jsou se 

vzděláváním spojeny. [8] 
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2.3.3 Realizace vzdělávání 

Vzdělávání je třeba soustavně monitorovat, aby se zabezpečilo, ţe probíhá podle plánu  

a podle schváleného rozpočtu, a také kaţdé vzdělávání by se mělo po ukončení 

vyhodnocovat, aby se prověřilo, zda přineslo poţadované výsledky. [2] 

Realizace vzdělávání zaměstnanců obsahuje tyto důleţité prvky: [8] 

 Cíle – jsou stanoveny potřebami vzdělávání, říkají co budou zaměstnanci po jeho 

absolvování schopni dělat, mělo by přinést poţadovaný efekt zaměstnanci  

i organizaci.  

 Program – by měl být přizpůsoben konkrétní vzdělávací akci. Jeho součástí je 

časový harmonogram, obsah (témata), pouţité metody a pomůcky. 

 Motivace – je velmi významným prvkem vzdělávacího procesu, jedná se o ochotu 

zdokonalit znalosti, schopnosti a dovednosti, která ovlivňuje efektivitu 

vzdělávání. 

 Účastníci – jsou hlavním prvkem vzdělávání v organizaci a právě pro ně jsou 

určeny vzdělávací aktivity.  

 Lektoři – jejich významnou úlohou je přispět k pochopení vzdělávání jako 

jednoho z nejdůleţitějších nástrojů dosaţení cílů organizace.  

Kvalita realizace celého vzdělávacího procesu ovlivňuje významnou měrou také kvalitu 

personálních činností, mezi které řadíme vyhledávání, přijímání a rozmisťování zaměstnanců, 

plánování jejich osobního rozvoje, hodnocení pracovního výkonu a odměňování. [8] 

 

2.3.4 Vyhodnocení vzdělávání  

V roce 1974 Hamblin definoval proces vyhodnocení vzdělávání jako: „Jakýkoliv pokus 

získat informace (zpětnou vazbu) o účincích určitého vzdělávacího programu a ocenit 

hodnotu tohoto vzdělávání ve světle této informace“. Vyhodnocení vyúsťuje do rozhodování, 

zda mělo dané vzdělávání smysl či nikoliv a co zlepšit. [2] 

Pokud organizace pokládá vzdělávání zaměstnanců za investici, začne současně také 

uvaţovat o jeho vyhodnocení. Hovoříme-li o vyhodnocení investic do vzdělávání 

zaměstnanců v organizaci, myslí se tím všechny skutečné investice, které zahrnují celou řadu 

prvků v různých kombinacích. Jedná se tedy o peníze, čas, ztrátu produkce, reţijní náklady, 

ubytování apod. 

Zjišťování návratnosti investice vloţené do vzdělávání zahrnuje informace týkající se 

růstu ziskovosti, růstu výkonnosti ve vztahu k rozpočtu, zvýšení obratu na hlavu, sníţení 
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procenta stíţností, zvýšení kvality, zkrácení trvání doby procesu, zlepšení delegování  

a rozhodování, zvýšení spokojenosti zákazníků, překračování vytýčených cílů apod. [8] 

Vyhodnocení vzdělávání lze tedy obecně charakterizovat jako porovnávání cílů (ţádoucí 

chování) s výsledky (výsledné chování), které odpovídají na základní otázku, a to do jaké 

míry vzdělávání zaměstnanců splnilo své cíle. Stanovování cílů a vytváření metod měření 

výsledků je podstatnou součástí fáze plánování vzdělávání zaměstnanců. Vyhodnocení můţe 

být obtíţné, protoţe je často těţké definovat měřitelné cíle a ještě těţší je shromáţdit 

informace o výsledcích. 

Existuje pět úrovní vyhodnocení vzdělávání: [2] 

1. Reakce školených osob na záţitky ze vzdělávání - co si myslí o uţitečnosti či 

příjemnosti vzdělávání, o lektorech, co by zařadily navíc apod. 

2. Hodnocení poznatků spočívá v zjišťování toho, co se školené osoby naučily – 

nové znalosti a dovednosti, nebo změny v postojích. 

3. Hodnocení pracovního chování se týká zjišťování míry, v jaké absolventi 

vzdělávání uplatňují své poznatky při výkonu práce. 

4. Hodnocení na úrovni organizační jednotky se pokouší zjistit dopad změn 

v pracovním chování absolventů vzdělávání na fungování té části organizace, 

ve které pracují.  

5. Hodnocení konečné hodnoty se zaměřuje na zjišťování toho, jaký má organizace 

jako celek prospěch ze vzdělávání z hlediska větší ziskovosti, zachování 

organizace nebo jejího růstu.  

Je třeba zmínit, ţe nelze zapomínat na to, ţe výsledek vzdělávání do značné míry závistí 

na tom, jaká je motivace ze strany zaměstnanců vzdělávat se, jaký je postoj v organizaci  

ve vztahu ke vzdělávání, jak se v organizaci vyuţívá pracovní doba a kvalifikace pracovníků 

apod. [6] 

 

2.4 Formy a metody vzdělávání  

 

Formou vzdělávání zaměstnanců rozumíme takový druh procesu, při kterém dochází 

k předávání a získávání nových informací a procvičování dovedností. Volit můţeme 

z následujících 6 kombinací forem vzdělávání: [4] 
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1) Řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti – se provádí pod vedením 

interního školitele nebo zkušeného spolupracovníka, a kde se zaměstnanec učí 

zvládat nové poznatky a dovednosti při plnění běţných pracovních úkolů. 

2) Řízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti – je prováděno  

ve školících místnostech, výukových prostorách určených ke vzdělávání. 

3) Řízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele – vzdělávání v podobě stáţí  

a studijních cest. Jedná se o dlouhodobý proces vzdělávání a zaměstnavatel zde 

vystupuje pouze jako objednatel vzdělávacího programu a vytváří vhodné 

podmínky pro to, aby zaměstnanci mohli externího vzdělávání efektivně 

vyuţívat.  

4) Neřízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti – spočívá v tom, ţe 

zaměstnanec je schopen zvládat poţadavky přímo na pracovišti pouhým 

pozorováním práce jiných a vyhledáváním potřebných informací pro plnění 

pracovních úkolů.  

5) Neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti – je zaloţeno na širších 

mezilidských vztazích a sociálním postavení zaměstnance v rámci organizace. 

Jedná se zejména o neformální komunikaci. 

6) Neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele - je v současnosti  

pro  zaměstnance celoţivotní výzvou, jelikoţ přebírá značnou odpovědnost  

za svůj osobní rozvoj a uplatnění na trhu práce.  

Metody vzdělávání zaměstnanců jsou důleţitým nástrojem, který zajišťuje vzdělávací 

proces. Volba vhodného výběru a pouţití metody by měla odráţet individuální potřeby  

a poţadavky organizace a současně reagovat na trendy technického a ekonomického vývoje 

ve světě. Metody lze vybírat podle různých hledisek, a to podle počtu a věku zaměstnanců, 

jejich současné a poţadované úrovně vědomostí, dovedností, motivace k učení, stávajícího 

pracovního zařazení. [8] 

V dnešní době existuje spousta metod, které lze rozdělit do dvou skupin:  

 metody vzdělávání na pracovišti – on the job  

 metody vzdělávání mimo pracoviště – off the job 

Metoda on the job klade důraz na ovládnutí potřebných dovedností na konkrétním 

pracovním místě, při vykonávání běţných pracovních povinností a jsou povaţovány  

za vhodnější pro vzdělávání méně kvalifikačně náročných profesí. 
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 Metody, které lze pouţít při vzdělávání na pracovišti: [6] 

 Instruktáţ -  je nejpouţívanější metodou, kdy si vzdělávaný zaměstnanec osvojuje 

nový pracovní postup pouhým pozorováním a posléze napodobováním. 

Umoţňuje rychlý zácvik, ale převáţně u jednodušších pracovních postupů. 

 Coaching – jedná se o dlouhodobější proces, při kterém je zaměstnanec 

instruován nadřízeným, jsou mu vysvětlovány a sdělovány vhodné připomínky 

k vykonávané práci. Výhodou je, ţe zaměstnanec je neustále informován  

o hodnocení své práce. 

 Mentoring – je obdobou coachingu a spočívá v tom, ţe mentor zaměstnanci radí, 

stimuluje a usměrňuje. Metoda vnáší prvek vlastní iniciativy, uvědomělé volby 

vzoru a neformální vztah. 

 Counselling – patří k nejnovější metodě, kde funguje vzájemná komunikace  

a určité ovlivňování, které překonává jednostranný vztah mezi nadřízeným  

a podřízeným. Výhoda je, ţe zaměstnanec vnáší do procesu vzdělávání svou 

iniciativu, vyjadřuje se k problémům své práce a k procesu vzdělávání. 

Nevýhodou je větší časová náročnost metody. 

 Asistování – vzdělávaný zaměstnanec je přidělen jako pomocník ke zkušenějšímu 

zaměstnanci, pomáhá mu při plnění pracovních úkolů a postupně se od něj učí  

pro něj nové pracovní postupy. Postupně se podílí na práci stále větší mírou aţ je 

schopen vykonávat práci sám. Výhodou je soustavnost působení a důraz  

na praktickou stránku vzdělávání. Nevýhodou je to, ţe se zaměstnanec můţe 

naučit nevhodným pracovním návykům, informace mu plynou z jednoho zdroje, 

napodobováním můţe oslabit tvůrčí přístup.  

 Pověření úkolem – jde o závěrečnou fázi asistování, kdy je podřízený pověřen 

svým nadřízeným k splnění konkrétního pracovního úkolu, jsou mu vytvořeny 

potřebné podmínky  a je vybaven příslušnými pravomocemi. Výhodou je, ţe 

vychovává k rozhodování a řešení úkolů. Za nevýhodu je povaţováno to, ţe 

zaměstnanec nesplní úkol z důvodu ne vţdy moţného sledování a usměrňování 

jednotlivých kroků. Neúspěch můţe ohrozit důvěru nadřízených. 

 Rotace práce – vzdělávaný zaměstnanec je postupně pověřován pracovními úkoly 

na různých pracovištích organizace. Výhoda je to, ţe zaměstnanec si rozšiřuje své 

zkušenosti a schopnosti, vytváří se u něj nové zájmy, poznává komplexněji 
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pracovní postupy a přispívá k celkové flexibilitě v organizaci. Nevýhodou je, ţe 

zaměstnanec nemusí uspět v některé z činností. 

 Pracovní porady – patří k vhodnějším metodám, zaměstnanci se seznamují 

s problémy a fakty týkající se vlastního pracoviště a celé organizace. Za výhodu 

lze označit výměnu zkušeností, prezentaci názorů a postojů k pracovním 

problémům. Metoda můţe přispět k rozšíření znalostí nových nebo méně 

zkušených zaměstnanců. Problémem bývá časové umístění pracovní porady, tak 

aby příliš nezkracovala dobu určenou pro vykonávanou práci. 

Naopak metoda off the job je uţ zaměřena na získání a pouţívání odborných znalostí  

a jsou vhodnější pro vzdělávání vedoucích zaměstnanců, specialistů a technických profesí. 

Mezi metody pouţívané mimo pracoviště patří: [6] 

 Přednáška - jedná se o jednostranné a rychlé zprostředkování faktických 

informací nebo teoretických znalostí. K výhodám patří rychlost přenosu 

informace a naopak nevýhodou je jednostranný tok informací, které zaměstnanci 

pasivně přijímají. 

 Přednáška spojená s diskusí – během diskuse se objevují nápady a řešení 

konkrétních problémů. Akce musí být důkladněji připravena a vhodným 

způsobem moderována. 

 Demonstrování – zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem. 

Výhodou je, ţe vzdělávaní zaměstnanci zkoušejí dovednosti v bezpečném 

prostředí bez rizik způsobení závaţnějších škod. Nevýhodou je, ţe školící 

podmínky jsou odlišné od skutečných a závadou můţe být i určitá schematičnost 

výuky či zjednodušení problémů.  

 Případové studie – skutečná nebo smyšlená vylíčení nějakého organizačního 

problému. Jednotliví účastníci vzdělávání jej studují a snaţí se diagnostikovat 

situaci a navrhnout řešení. Nevýhodou jsou vysoké poţadavky na přípravu 

 i na moderátora.  

 Workshop – je variantou případové studie, kde se praktické problémy řeší v týmu. 

 Brainstorming – rovněţ variantou případové studie. Skupina účastníků vzdělávání 

je vyzvána, aby navrhla způsob řešení zadaného problému. Po předloţení návrhů 

je uspořádána diskuse o navrhovaných řešeních. Metoda podporuje kreativní 

myšlení. 
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 Simulace – je více zaměřena na praktickou část. Zaměstnancům, kteří se účastní 

takového vzdělávání je zadán scénář a jejich úkolem je učinit určitá rozhodnutí. 

Metoda je účinná tím, ţe formuje schopnosti vyjednávat a rozhodovat, ale je také  

velmi náročná na přípravu.  

 Hraní rolí – účastníků vzdělávání na sebe berou určitou roli a v ní poznávají 

povahu mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. Metoda je zaměřena  

na osvojení si určité sociální role a sociálních vlastností, učí myslet, reagovat  

a ovládat své emoce. 

 Assessment centre – moderní metoda. Takto vzdělávaní zaměstnanci plní různé 

úkoly a řeší problémy tvořící kaţdodenní náplň práce manaţera. Úkoly jsou často 

náhodně generovány počítačem a pak i s jeho vyuţitím vyhodnocovány. Tato 

metoda představuje vlastně k jisté dokonalosti případové studie, simulace a hraní 

rolí.  

 Outdoor training – „učení hrou“- jde skutečně o hry, které hrají manaţeři a učí se 

přitom manaţerských dovednostem, např. hledání optimálního řešení nějakého 

úkolu, umění koordinovat nějakou činnost, umění komunikovat.   

Vybrat vhodnou metodu či kombinaci metod pro potřeby vzdělávání zaměstnanců není 

vţdy jednoduchou a jasnou záleţitostí dané organizace. Je potřeba brát v úvahu mnoho 

aspektů týkající se jednak velikosti organizace, na co se zaměřuje, co je jejím cílem dosáhnout 

v rámci své působnosti, a dále pak kolik má zaměstnanců, jaké mají jednotliví zaměstnanci 

nebo skupiny zaměstnanců dosaţené vzdělání a čeho by chtěli ve svém pracovním ţivotě ještě 

dosáhnout. To vše je potřeba zhodnotit při volbě metod vzdělávání zaměstnanců pokud chce 

být organizace úspěšná a efektivní a aby zaměstnanci v ní pracovali ochotně a rádi.  
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3. CHARAKTERISTIKA KÚ MSK 

 

Nyní bych chtěla stručně představit Krajský úřad Moravskoslezského kraje, v rámci 

kterého se budu o oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců zajímat. 

 V České republice je od roku 2000 celkem 14 samosprávných krajů. Jedním z nich je 

Moravskoslezský kraj, který leţí na severovýchodě České republiky a v rámci krajského 

uspořádání České republiky sousedí s Olomouckým a Zlínským krajem. Kraj je rozdělen  

na 22 obcí s rozšířenou působností, pod něţ spadá celkem 299 obcí, z toho 38 měst. Metropolí 

Moravskoslezského kraje je město Ostrava.  

 

Obr. 3.1 Logo Moravskoslezského kraje
1
 

 

 

 

Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (dále jen zákona o krajích) je krajský úřad 

veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem, 

hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v 

právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

Krajský úřad je veřejnoprávní korporací, je jedním z orgánů kraje, vedle zastupitelstva 

kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje. 

„Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uloţené mu zákonem, zastupitelstvem 

a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem 

stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem 

svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad se člení  

na odbory a oddělení, v čele úřadu stojí ředitel“.  
2
   

                                                           
1
 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/symboly.html 

2
 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/krajsky_urad.html 
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Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje, které má 65 členů, jeho zasedání 

jsou ze zákona veřejná.  

Výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti je rada kraje, která připravuje 

podklady pro jednání zastupitelstva. Má 11 členů, její schůze jsou ze zákona o krajích 

neveřejné.  

Kraj navenek zastupuje hejtman, je volen zastupitelstvem kraje, kterému je za výkon své 

funkce odpovědný.  

Krajský úřad tvoří ředitelka, která je nadřízenou všech zaměstnanců a kontroluje jejich 

činnost a dále se úřad člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele odboru stojí vedoucí 

odboru, který řídí a kontroluje činnost příslušného odboru a plní další úkoly uloţené 

zastupitelstvem, radou nebo ředitelkou. Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost oddělení  

a plní další úkoly uloţené vedoucím odboru. 

Organizační členění krajského úřadu je následující: (viz Příloha č. 1)
3
 

Odbor kancelář hejtmana kraje 

Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu 

Odbor kontroly a interního auditu 

Odbor právní a organizační 

Odbor informatiky 

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 

Odbor investiční a majetkový 

Odbor financí 

Odbor zdravotnictví 

Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Odbor školství, mládeže a sportu 

Odbor evropských projektů 

Odbor sociálních věcí 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

 

                                                           
3
 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/urad.html 
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Vzhledem k mnoţství odborů, ze kterých se KÚ MSK skládá, k jejich různorodé 

pracovní náplni, které představují jednotlivé pozice, je nutné vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců opravdu věnovat dostatečnou pozornost a plánovat tak, aby  vyhovovalo 

potřebám jednotlivým odborům a jednotlivým zaměstnancům.   

Na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je na KÚ MSK kladen důraz a pro potřebu 

vzdělávání zaměstnanců je vytvořeno personální oddělení, které je funkčně podřízeno odboru 

kanceláře ředitelky krajského úřadu. Personální oddělení zpracovává nabídky vzdělávacích 

programů pro vzdělávání zaměstnanců, zabezpečuje personálně a organizačně jejich realizaci.  

KÚ MSK k 1. 6. 2010 eviduje 654 zaměstnanců, z toho 473 ţen a 181 muţů. Z těchto 

údajů je tedy zřejmé, ţe je zde zaměstnáno více ţen. Proto zde vyvstala otázka, co udělat 

konkrétně pro ty ţeny, které jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Projekt „Vzdělávání pro 

zaměstnance zařazené do krajského úřadu“ je tedy tím vhodným řešením, pro které se vedení 

krajského úřadu rozhodlo a to za finanční podpory z evropských zdrojů. V tomto projektu, 

který je blíţe popsán v následující kapitole bakalářské práce, jde hlavně o získávání a 

prohloubení dosavadních znalostí, které budou ţenám po příchodu z mateřské a rodičovské 

dovolené nápomocny v pracovním procesu. 
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4. PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ZAŘAZENÝCH 

DO KÚ“ 

 

Jelikoţ se budu dále zajímat o projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců s vyuţitím 

finančních prostředků ze strukturálních fondů, je na místě zmínit pár základních informací 

týkající se dané problematiky. Stručně se zmíním o charakteristice Evropské unie (dále jen 

EU), pojmům regionální a strukturální politika v rámci EU a pak jiţ konkrétně Evropskému 

sociálnímu fondu (dále jen ESF) a jeho vyuţití. 

 

4.1 Regionální a strukturální politika EU
4
 

 

EU je svazkem demokratických evropských zemí, které se zavázaly ke společnému úsilí 

o mír a prosperitu. V ţádném případě není státem nahrazující stávající státy, ani pouhou 

organizací, jejíţ členské státy vytvořily společné orgány, na které přenesly část své suverenity 

a rozhodnutí o určitých záleţitostech společného zájmu jsou přijímána demokraticky  

na evropské úrovni. 

Její počátek je datován ve druhé světové válce a probíhala hlavně v oblasti obchodu  

a hospodářství. Dnes EU zahrnuje 27 zemí a zabývá se otázkami, které mají přímý dopad  

na náš kaţdodenní ţivot.  

Hlavní funkcí regionální a strukturální politiky EU je podpora rozvoje problémových 

regionů spolu se snahou sniţovat rozdíly mezi jednotlivými regiony.  

Regionální politika EU je označována jako koordinovaná politika, coţ znamená, ţe 

realizace samotné regionální politiky spočívá na členských státech, zatímco koordinace  

a harmonizace náleţí nadnárodní působnosti, tj. orgánů EU. Dnes tato politika patří 

k nejvýznamnějším politikám v rámci EU a tomu také odpovídá podíl na společném rozpočtu 

Unie.  

Pro účely efektivního získávání finančních prostředků z evropských fondů byly na území 

České republiky zřízeny regiony soudrţnosti, které se skládají z jednoho či více  krajů. Jelikoţ 

většina krajů nedosáhla potřebného počtu obyvatel, vznikly regiony soudrţnosti vedené 

regionálními radami regionů soudrţnosti, kterým se říká v souladu s evropskou terminologií 

NUTS II a pokrývají celou Českou republiku mimo hlavní město. 

                                                           
4
 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm 
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Regionální politika EU jinak také nazývána politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

(HSS), odráţí principy solidarity v rámci EU, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudším 

státům a regionům, s cílem zvýšit kvalitu ţivota obyvatel celé EU. Realizace této politiky se 

řídí principem programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle 

toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. 

Zárukou jsou v těchto případech operační programy s prioritními osami záměry politiky 

soudrţnosti, které zároveň prospívají ekonomice a společnosti v konkrétním regionu a také  

na celoevropské úrovni.  

Centrálním koordinátorem pro vyuţívání fondů EU v ČR je stanoveno Ministerstvo  

pro místní rozvoj, kde byl zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK), jehoţ obdobné 

instituce jsou také v ostatních členských státech EU. 

 

4.2 Využití ESF na vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK 

 

Evropský sociální fond se stává důleţitým finančním nástrojem při dalším formování 

ţivota mnoha občanů Evropy s cílem umoţnit snadnější zaměstnávání zaměstnanců, zvýšení 

jejich geografické a pracovní mobility, podpora adaptace zaměstnanců na výrobní změny 

prostřednictvím pracovního výcviku a rekvalifikace.
5
 

Hlavním úkolem ESF je zvýšit jeho aktivní úlohu na trhu práce, a to jak na straně 

nabídky, tak na straně poptávky.  

Jsou definovány 4 strategické cíle pro ESF: [3] 

 podporovat integraci dlouhodobě nezaměstnaných skupin obyvatelstva  

do pracovního procesu, 

 pomáhat mladým lidem při hledání pracovních příleţitostí při jejich vstupu  

na pracovní trh, 

 podporovat integraci lidí ohroţených vyloučením z pracovního procesu, 

 podporovat rovné příleţitosti mezi muţi a ţenami na trhu práce.  

 

 

 

                                                           
5
 http://www.esfcr.cz/ 
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Základními programy, které ESF umoţňují čerpání prostředků v oblasti lidských zdrojů 

v období 2007-2013 jsou:  

 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Operační program Praha – Adaptabilita 

 

4.3 Popis projektu 

 

Dříve neţ se jiţ budu plně věnovat popisu samotného projektu, je na místě zmínit pár 

organizačních věcí, které se celkového ţivotního cyklu projektu týkají. 

Co je to vlastně projekt? Projekt je jedinečný proces s řadou koordinovaných a řízených 

činností se stanoveným datem zahájení a ukončení, vyuţívající lidské a materiální zdroje 

k dosaţení cíle.
6
 

Projektům z Evropské unie se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje věnuje 

speciálně zřízený odbor, a to odbor evropských projektů. Jelikoţ se jedná o projekt týkající se 

vzdělávání zaměstnanců, je organizován konkrétně oddělením rozvoje lidských zdrojů,  

do jehoţ kompetencí spadá: 
7
 

 posuzovat moţnosti vyuţívání prostředků z evropských finančních zdrojů  

pro projektové záměry připravované krajem v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 

 stanovovat postupy a zásady, metodicky vede a koordinuje oblast finančních 

podpor z evropských finančních zdrojů pro projekty v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů navrhované krajem, 

 metodicky usměrňovat cíle, strategii, finanční a časové plány, technické 

specifikace a jiné aspekty projektových záměrů, 

 řídit práci projektových týmů při přípravě a zpracování ţádostí o poskytnutí 

podpory, při realizaci, vyhodnocení a monitorování projektů kraje v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů, 

 spolupracovat s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů. 

                                                           
6
 Vnitřní předpis: Pravidla pro řízení projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských 

finančních zdrojů v plánovacím období 2007 2013 

7
 Vnitřní přepis: Organizační řád 
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Pravidla pro řízení projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských 

finančních zdrojů v plánovacím období 2007 – 2013 stanoví zásady koordinace těchto 

projektů, pravidla delegování pravomocí a odpovědností pro všechna stádia projektu, pravidla 

komunikace mezi vedoucími odborů, projektovými manaţery, členy projektových týmů  

a projektovými partnery, pravidla vedení projektové administrativy, správy výstupů  

a výsledků projektů a archivace dokumentů, podmínky pro sledování realizace projektů  

a zajištění jejich udrţitelnosti.  

Moravskoslezský kraj Krajský úřad jako jediný z krajských úřadů vyuţil v srpnu 2008 

výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí pro předkládání grantových projektů v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory Rovné příleţitosti ţen 

a muţů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného ţivota a na podzim téhoţ roku 

podal ţádost o finanční podporu. 

Jiţ konkrétní projekt „Vzdělávání pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu“  

je určen pro cílovou skupinu, která je tvořena ţenami a muţi na mateřské nebo rodičovské 

dovolené, případně ţenami a muţi pečujícími o závislého člena rodiny, kteří se vracejí nebo 

plánují návrat do zaměstnání. 

V současnosti je obecně známo, ţe rodiče po mateřské a rodičovské dovolené patří do 

problémové skupiny na trhu práce a zároveň jsou značně znevýhodněni, mají problémy se 

sebehodnocením a nízkou úrovní důvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti.  

Hlavním cílem pro realizaci tohoto projektu je zavedení systematického přístupu  

ke vzdělávání a vytvoření vzdělávacího programu pro rodiče na mateřské a rodičovské 

dovolené, aby mohli udrţovat svoji kvalifikaci, odborné znalosti, pracovní návyky s důrazem 

na úspěšné zvládnutí návratu do zaměstnání. 

Pro přípravu, realizaci, udrţitelnost a kaţdodenní řízení projektu byl sestaven projektový 

tým. Tento tým řídí projektový manaţer - zaměstnanec odboru evropských projektů, který má 

dále na starosti zajištění koordinace činností spojených s realizací projektu, připravuje 

podrobný plán aktivit, kontroluje a hodnotí realizaci projektu, předkládá informace orgánům 

kraje, zajišťuje dosaţení cílů a ukončení projektu. 

Projektový tým tvoří: 

 odborný garant - zodpovídá za naplňování věcné stránky projektu, zajišťuje 

propagaci a publicitu projektu a průběţně hodnotí naplňování aktivit projektu, 

 finanční manaţer – má na starosti realizaci projektu z finanční stránky, 
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 právní konzultant – připravuje a kontroluje konzultace ke všem smlouvám, které 

budou v rámci projektu uzavírány, 

 odborný konzultant pro publicitu – zajišťuje kontakt s tiskem a  lokální televizí, 

navrhuje tiskové zprávy, 

 odborný konzultant pro veřejné zakázky – připravuje zadávací dokumentaci 

k veřejným zakázkám a poskytuje odborné konzultace, 

 zástupci partnerů – vzdělávací společnost KV – advisory, spol. s r.o., která se 

zaměřuje na poradenství a manaţerské vzdělávání a Obchodní akademie a Vyšší 

odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, která 

má zkušenosti se vzděláváním v oblasti informačních technologií. 

Financování celého projektu bude jednak z prostředků ESF prostřednictvím OPLZ a dále 

ze státního rozpočtu České republiky.  

 

4.4 Analýza zájmu zaměstnanců 
8
 

 

V rámci přípravy projektu „Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ“ byla 

provedena analýza zájmu o vzdělávání ze strany cílové skupiny – tedy rodiče na mateřské  

a rodičovské dovolené.  

Byly identifikovány základní okruhy vzdělávání, u kterých se v budoucnu můţe očekávat 

výrazné zlepšení. Jednalo se o 4 základní oblasti: oblast rodičovských práv a práv 

zaměstnance, oblast sociálních dovedností, vzdělávání v oblasti informačních technologií  

a jazykové vzdělávání. 

 

4.4.1 Rodičovská práva a práva zaměstnance 

Příprava jednotlivých vzdělávacích aktivit z této oblasti byla zajištěna zaměstnanci 

krajského úřadu, kteří jsou odborníci v dané vzdělávací aktivitě.  

3 typy kurzů: 

Otázky rodinné péče – tato oblast poskytne ucelený přehled o aktuálním dění v oblasti 

péče o rodinu v systému sociálního zabezpečení, v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

s cílem podpořit funkčnost a stabilitu rodiny a zmenšovat nejistotu rodičů v jejich rodičovské 

a manţelské roli a v neposlední řade i roli zaměstnanecké.  

                                                           
8
 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
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Tento kurz je rozdělen do 4 částí: 

 sociální práce jako základní metoda práce se rodinou, 

 rodina jako sociální instituce, 

 sociálně-právní ochrana dětí a rodinná péče z aktuálního pohledu práva,  

 komunikace, sebe-prezentace, sebe-pojetí. 

Otázky sociálního zabezpečení – se zaměří na poskytnutí uceleného přehledu v oblasti 

sociálního zabezpečení, seznámení s právním předpisy upravujícími oblast dávkových 

systémů, s orgány a institucemi působící v této oblasti, s důrazem na rodiny s dětmi, a dále 

seznámí s aktuální právní úpravou v této oblasti. Účastníci získají přehlednou informaci  

o dávkách jednotlivých dávkových systémů sociálního zabezpečení, včetně schopnosti 

aplikovat je v praktickém ţivotě a uplatňovat nároky na dávky u příslušných plátců dávek. 

Obsahem jsou tyto tematické okruhy: 

 úvod do sociálního zabezpečení, 

 důchodové pojištění, 

 nemocenské pojištění, 

 úrazové pojištění a zdravotní pojištění, 

 dávky státní sociální podpory, 

 dávky pomoci v hmotné nouzi, 

 řešení situace zdravotně postiţených osob v rámci sociální pomoci: příspěvek na 

péči, dávky pro zdravotně postiţené, další zvýhodnění pro zdravotně postiţené 

nad rámec sociálního zabezpečení. 

Otázky zaměstnaneckých práv – účastníci tohoto kurzu získají základní informace 

týkající se pracovněprávních vztahů včetně moţnosti řešení sporů mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli, na orientaci v zaměstnaneckých právech včetně problematiky rovného 

zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v praxi. 

Kurz se zaměřuje na 4 okruhy zájmů: 

 základní zásady pracovněprávních vztahů, 

 základní postupy v pracovněprávních vztazích: vznik, změna, skončení 

pracovního poměru; pracovní doba, odměňování, 

 rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, 

 obrana zaměstnance při porušování jeho práv: moţnosti odborové organizace, 

státních orgánů pro oblast zaměstnanosti, soudní obrany. 
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4.4.2 Sociální dovednosti 

Znalosti a zkušenosti získané v tomto kurzu, zaměstnancům pomohou v kaţdodenním 

ţivotě a v neposlední řadě usnadní návrat do práce. V rámci této aktivity je naplánováno  

5 typů kurzů: 

Asertivita – cílem je naučit se jednat asertivně – jak porozumět stanovisku druhých. 

Účastníci se seznámí s principy asertivity, asertivními technikami a na základě modelových 

situací si vyzkouší asertivní komunikaci v praxi. 

Hlavní témata tohoto kurzu jsou: 

 základy asertivity, 

 stresové situace v komunikaci, 

 asertivní desatero, 

 komunikační triky a obrana proti nim, 

 asertivita v praxi. 

Komunikační dovednosti – pomohou naučit se efektivní komunikaci a tímto odstranit 

problémy v komunikaci. Dále vzdělávání zaměstnanci získají základní informace  

o komunikačních stylech včetně praktického nácviku.  

Tento kurz je rozdělen do následujících okruhů: 

 komunikační dovednosti, 

 typologie a preferovaný komunikační styl, 

 verbální a neverbální sloţky komunikace, 

 proces komunikace, přenos informací, zpětná vazba a její význam, 

 vztah komunikace k ostatním pracovním činnostem. 

Time management – pomůţe s efektivním vyuţitím a naplánováním času, tak aby byl 

prostor pro všechny důleţité úkoly, případně pro rodinu po nástupu do práce.  

Hlavní témata vzdělávání jsou: 

 jak profesionálně řídit čas, 

 techniky plánování času, 

 co by měl člověk všechno stihnout, 

 určování priorit, 

 operativa a co s ní? 

 jak se zbavit ţroutů času? 
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Krize a konflikt – cílem je naučit se odhalit zdroje konfliktů a seznámit se s přístupy 

jejich řešení a technikami zvládání agrese. 

Kurz se zaměří na následující okruhy: 

 příčiny konfliktů, 

 přístupy ke konfliktům, 

 styly řešení konfliktů, 

 asertivní přístup ke konfliktům, 

 transakční analýza, 

 techniky zvládání agrese. 

Stres – odhalí nejčastější příčiny stresu a seznámí účastníky tohoto kurzu s principy  

a technikami zvládání stresu. 

Kurz se dělí na: 

 individuální seznam osobnostních dispozic ke zvládání stresu, 

 mapa oblastí, vyţadujících preventivní protistresové působení, 

 výsledky sebepoznávacích testů a dotazníků, 

 zvládnutí základního tréninku relaxačních i aktivačních technik, 

 zvládnutí cviků k prevenci vzniku poruch statiky a dynamiky páteře na 

pracovišti, 

 výstupy z osobních konzultací. 

 

4.4.3 Vzdělávání v oblasti IT 

Informační technologie je jednou z nejvíce rozvíjející se oblastí, a proto je nezbytné 

proškolovat v této problematice právě zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené. 

Vzhledem ke komplexnosti oblasti informačních technologií, bude zvolen k tomuto 

vzdělávání i komplexní přístup. 

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaná, objektivní a 

standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Vzdělávací kurz se skládá ze 

7 modulů a po jejichţ proškolení mohou účastníci sloţit test a získat certifikát ECDL. 

Modely ECDL: 

 základy informačních technologií, 

 pouţívání PC a správa souborů, 

 textový editor, 
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 tabulkový kalkulátor, 

 databáze, 

 grafické moţnosti PC a způsoby elektronické prezentace, 

 sluţby informační sítě. 

 

4.4.4 Jazykové vzdělávání 

Jazyková vybavenost patří v současnosti k základním poţadavkům na kvalifikaci 

zaměstnanců. Zařazení jazykového vzdělávání do projektu tak umoţní udrţení jazykové 

vybavenosti a rozvoj specifické slovní zásoby zaměstnanců na mateřské a rodičovské 

dovolené. 

Účastníci jazykových kurzů budou do jednotlivých jazykových úrovní zařazení  

na základě jazykového auditu, který se bude skládat z písemného testu, na jehoţ základě pak 

bude vytvořen jazykový profil s aktuální jazykovou úrovní jednotlivých účastníků.  

Výuka bude probíhat 1x týdně v rozsahu 90 minut se zaměřením na prohloubení  

a upevnění jazykových znalostí s cílem zvýšit jazykovou úroveň zvlášť v oblasti angličtiny 

pro veřejnou správu. Pro úspěšné absolventy kurzu bude zajištěno získání mezinárodně 

uznávaného certifikátu. 

 

4.5 Vyhodnocení analýzy zájmu zaměstnanců 

 

V rámci analýzy zájmu o další vzdělávání bylo osloveno 100 % zástupců cílové skupiny, 

tedy 71 ţen na mateřské nebo rodičovské dovolené. Těmto vybraným zaměstnancům byl 

zaslán osobní dopis ředitelky Krajského úřadu MSK, která jim takto sdělila záměry projektu  

a vyzvala k vyplnění přiloţeného dotazníku (viz Příloha č. 2). V rámci stanoveného termínu 

bylo obdrţeno 47 vyplněných dotazníků, tedy 66 % návratnost těchto dotazníků.  

Při některých otázkách byla moţnost volby více odpovědí a někdy naopak nebyla vybrána 

ţádná odpověď ze strany zaměstnankyň. 

Nyní se zaměřím na jednotlivé otázky, které byly obsahem daného dotazníkového šetření 

a pro snadnější orientaci zde přikládám rovněţ tabulkové a grafické znázornění: 
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O jaké oblasti vzdělávání byste měli zájem? 

Tabulka č. 4.5.1 Oblast vzdělávání 

  četnost % 

školení v oblasti rodičovských práv a práv 

zaměstnance 17 14,5 

školení v oblasti sociálních dovedností 26 22,2 

jazykové vzdělávání 42 35,9 

informační technologie 25 21,4 

jiné 7 6,0 

Celkem 117 100 

 

Graf č. 4.5.1 Oblast vzdělávání 

 

 

Zde vidíme, ţe největší zájem byl ze strany zaměstnanců o jazykové vzdělávání, dále pak 

o sociální dovednosti a informační technologie.  

Další otázky v dotazníku směřovaly k době a místu, kde by mělo vzdělávání probíhat. 

Jelikoţ se jedná o ţeny na mateřské nebo rodičovské dovolené je zapotřebí dát více variant, ze 

kterých si musí vybrat tu pro ně nejvhodnější, jelikoţ je nutné si obstarat hlídání dětí.  
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Kdy by měly vzdělávací akce probíhat? 

Tabulka č. 4.5.2 Výběr termínů konání vzdělávání 

  četnost % 

ráno (od 8.00 do 10.00) 10 15,2 

dopoledne (od 10.00 do 13.00) 16 24,2 

odpoledne (od 13.00 do 17.00) 16 24,2 

v podvečer (od 17.00 do 20.00) 24 36,4 

Celkem 66 100 

 

Z tabulky můţeme vypozorovat, ţe se s největším ohlasem setkala ta moţnost odpovědi, 

aby vzdělávání probíhalo v podvečerních hodinách tedy v době od 17 do 20 hod. 

 

Kde upřednostňujete realizaci vzdělávacích akcí? 

Tabulka č. 4.5.3 Výběr místa konání vzdělávání 

  četnost % 

Krajský úřad 35 77,8 

Ostrava mimo krajský úřad 4 8,9 

jinde 6 13,3 

Celkem 45 100 

 

Z dotazníku vyplynulo, ţe nejvhodnějším místem pro realizaci vzdělávání  

se jednoznačně staly prostory krajského úřadu. 

Následující otázky se týkaly první z okruhů vzdělávání, a to rodičovské práva, práva 

zaměstnanců a diskriminace. 

 

Měly byste zájem o vzdělávání v oblasti rodičovských práv a práv zaměstnance? 

Pokud ano, uveďte, o jaké kurzy bystě měly zájem: 

Tabulka č. 4.5.4 Zájem o oblast rodičovských práv a práv zaměstnance 

 četnost % 

diskriminace 4 6,0 

práva zaměstnance 21 31,3 

rovné příleţitosti muţů a ţen 6 9,0 

otázky rodinné péče 13 19,4 

sociální zabezpečení 23 34,3 

Celkem 67 100 
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Volbou této otázky byl zjištěn velký zájem o získání informací z oblastí sociálního 

zabezpečení, práv zaměstnance a otázek rodinné péče.  

 

Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit vzdělávacích akcí 

zaměřených na oblast rodičovských práv a práv zaměstnanců? 

Tabulka č. 4.5.5 Častost vzdělávání – oblast rodičovských práv a práv zaměstnanců 

  počet hodnot suma průměr 

týdně 11 21 1,9 

měsíčně 12 44 3,7 

kvartálně 3 24 8 

jiné 1 4 4 

Celkem 27     

 

Z dotazníku vyplynula ochota ţen věnovat se dalšímu vzdělávání buď v měsíčním 

intervalu nebo týdenním intervalu. 

Nyní byly otázky zvoleny k dalšímu tématu vzdělávání, a to sociálních dovedností,  

kde bylo předdefinováno 5 základních oblastí, které byly vytipovány jako nejvíce potřebné. 

 

Měly byste zájem o vzdělávání v oblasti sociálních dovedností? Pokud ano, uveďte, 

o jaké kurzy byste měly zájem: 

Tabulka č. 4.5.6 Zájem o oblast sociálních dovedností 

  četnost % 

asertivita 22 20,6 

komunikační dovednosti a rétorika 28 26,2 

time management 13 12,1 

řešení krizových a konfliktních situací 25 23,4 

zvládání stresových situací 18 16,8 

jiné  1 0,9 

Celkem  107 100 

 

Zde je moţné zhlédnout jiţ vyrovnanější zájem v rámci této oblasti vzdělávání,  

ale i přesto nejvíce je zájem o komunikační dovednosti, řešení krize o konfliktu, asertivitu. 

V rámci této oblasti se budou realizovat kurzy se všemi zvolenými tématy. 
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Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit vzdělávacích akcí v oblasti 

sociálních dovedností? 

Tabulka č. 4.5.7 Častost vzdělávání – oblast sociálních dovedností 

  počet hodnot suma průměr 

týdně 13 29 2,2 

měsíčně 14 55 3,9 

kvartálně 8 77 9,6 

jiné 1 4 4,0 

Celkem 36     

 

Jiţ dříve bylo z dotazníku zjištěno, ţe ţenám nejvíce vyhovuje školení probíhající 

s měsíční nebo týdenní frekvencí.  

 

Další oblastí, na kterou otázky směřovaly bylo jazykové vzdělávání. 

O vzdělávání v jakém jazyce se zaměřením na veřejnou správu a v jaké úrovni 

byste měly zájem? Varianta č. I 

Tabulka č. 4.5.8 Výběr cizích jazyků I. 

  četnost % 

angličtina 40 93,0 

němčina 2 4,7 

francouzština 1 2,3 

Celkem 43 100 
 

Tabulka č. 4.5.9 Jazyková úroveň I. 

  četnost  % 

začátečník 14 31,1 

středně pokročilý 26 57,8 

pokročilý 5 11,1 

Celkem 45 100 

 

Zde byl zjištěn jednoznačný zájem o anglický jazyk se středně pokročilou úrovní coţ 

koresponduje se zájmy krajského úřadu zaměřený na specifika veřejné správy. 
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V případě, že Vámi výše zvolený kurz nebude realizován, uveďte další variantu: 

Varianta č. II 

Tabulka č. 4.5.10 Výběr cizích jazyků II. 

  četnost % 

angličtina 4 9,8 

němčina 20 48,8 

francouzština 10 24,4 

španělština 4 9,8 

ruština 3 7,3 

Celkem 41 100 

 

Tabulka č. 4.5.11 Jazyková úroveň II. 

  četnost  % 

začátečník 26 63,4 

středně pokročilý 12 29,3 

pokročilý 3 7,3 

Celkem 41 100 

 

Při moţnosti volby druhého moţného jazykového vzdělávání byl největší zájem,  

ze strany cílové skupiny, o německý a francouzský jazyk pro začátečníky. 

 

Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit jazykového vzdělávání? 

Tabulka č. 4.5.12 Častost jazykového vzdělávání 

  počet hodnot suma průměr 

týdně 39 92 2,4 

měsíčně 4 18 4,5 

kvartálně 1 40 40,0 

Celkem 44     

 

Jednoznačně zvítězila ochota zúčastnit se jazykového vzdělávání s týdenní frekvencí. 

Poslední dotazovanou oblastí vzdělávání byla oblast informačních technologií. 
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Měly byste zájem o vzdělávání v oblasti informačních technologií? V případě, že 

ano, o které oblasti byste měly zájem? 

Tabulka č. 4.5.12 Zájem o oblast informačních technologií 

  četnost % 

Microsoft Word 8 11,6 

Microsoft Excel 18 26,1 

PowerPoint 13 18,8 

Microsoft Outlook 6 8,7 

certifikát ECDL 20 29,0 

jiné 4 5,8 

Celkem 69 100 

 

Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit vzdělávacích akcí v oblasti 

informačních technologií? 

Tabulka č. 4.5.13 Častost vzdělávání – oblast informačních technologií 

  počet hodnot suma průměr 

týdně 16 30 1,9 

měsíčně 12 37 3,1 

kvartálně 4 40 10,0 

jiné 0     

Celkem 32     

 

Z dotazníků vyplynul velký zájem o vzdělávání v různých oblastech IT s moţností 

získání certifikátu ECDL.  

Výsledky provedené analýzy zájmu o další vzdělávání ukázaly, ţe jsou zvolená témata 

projektu aktuální a je o ně ze strany zaměstnanců zájem. V rámci projektu bude uvaţováno 

s určitou obměnou cílové skupiny a rovněţ se bude brát v úvahu moţnost zapojení ţen, které 

se nemohly zapojit do dotazníkového šetření.  
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4.6 Dotazníkové šetření – spokojenost s projektem 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření spokojenost s výše 

zmiňovaným vzdělávacím projektem ze strany zaměstnankyň. Bylo osloveno 58 ţen  

na mateřské nebo rodičovské dovolené, které se buď zúčastnily všech nabízených kurzů nebo 

pouze některých z nich. Těmto vybraným zaměstnankyním byla e-mailem rozeslána ţádost  

o vyplnění přiloţeného dotazníku (viz Příloha č. 3). Ve stanoveném termínu návratnosti bylo 

obdrţeno 36 vyplněných dotazníků, coţ činí 62 % návratnost těchto dotazníků.  

V následujícím textu uvádím tabulkový přehled odpovědí získaných u jednotlivých 

otázek dotazníku: 

 

1) Jste spokojena s informovaností u vzdělávacích kurzů? 

 

Tabulka č. 4.6.1 Spokojenost s informovaností 

  

Byly zvoleny 3 objekty zájmů a na účastnících bylo ohodnotit je v rozmezí 1 – 5,  

kde 1  značí nejlepší, 5 nejhorší:  

 včasné informování o harmonogramu vzdělávacích aktivit – zde z dotazníkového 

šetření vyplynulo ţe 32 z 36 účastnic jsou spokojeny, coţ značí 90 % 

spokojenost, 

 komunikace s kontaktní osobou – zde byla jednoznačně zvolena varianta 1, tedy 

30 z 36 účastnic jsou spokojeny, 

 změny termínů kurzů – nyní uţ byly odpovědi odlišné, a to: 27 účastnic 

ohodnotilo variantou 1 tedy jako nejlepší, 7 účastnic zvolilo variantu 2 a po jedné 

účastnici byly vybrány varianta 3 a 4. Pouze malý počet účastnic vyjádřilo 

nespokojenost, ale přesto 75 % kurzistek bylo s komunikací o změnách 

spokojeno. 

  1 % 2 % 3 % 4 % četnost 

včasné informování o 

harmonogramu 

vzdělávacích aktivit 

32 88,9 3 8,3 1 2,8 0 0,0 36 

komunikace s kontaktní 

osobou 
30 83,3 6 16,7 0 0,0 0 0,0 36 

změny termínů kurzů 27 75,0 7 19,4 1 2,8 1 2,8 36 
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2) Jaká je Vaše dosavadní spokojenost s celkovým průběhem vzdělávacích kurzů? 

 

Tabulka č. 4.6.2 Dosavadní spokojenost 

  četnost % 

velmi spokojena 18 50,0 

spíše spokojena 18 50,0 

spíše nespokojena 0 0,0 

velmi nespokojena  0 0,0 

jiné 0 0,0 

Celkem 36 100 

 

Z dotazníku vyplynulo, ţe 100 % účastnic je spokojeno. 

 

3) Jak hodnotíte vzdělávací kurzy z hlediska připravenosti lektorů? 

 

Tabulka č. 4.6.3 Připravenost lektorů 

 

Jiţ víme, ţe vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání ve 4 základních oblastech  

a ne všechny účastnice jiţ navštívily kaţdý z nabízených kurzů. U této otázky mohly 

účastnice opět volit variantu 1 – 5, u konkrétních oblastí to vypadá následovně: 

 oblast rodičovských práv a práv zaměstnanců – výsledek tohoto šetření byl jiţ 

poněkud rozporuplnější, kde 15 účastnic bylo spokojeno, 2 účastnice nebyly ani 

spokojeny ani nespokojeny a dokonce 3 účastnice nebyly spokojeny vůbec, 

 oblast sociálních dovedností – z výsledků šetření vyplývá, ţe 20 účastnic bylo 

velmi spokojeno, 6 účastnic byly s lektorem spíše spokojeny, 7 účastnic vyjádřilo 

spíše negativní hodnocení lektora, 

  1 % 2 % 3 % 4 % četnost 

Oblast rodičovských 

práv a práv 

zaměstnanců 

15 42,9 15 42,9 2 5,7 3 8,6 35 

Oblast sociálních 

dovedností 
20 60,6 6 18,2 5 15,2 2 6,1 33 

Oblast informačních 

technologií 
12 80,0 2 13,3 0 0,0 1 6,7 15 

Anglický jazyk 21 84,0 3 12,0 1 4,0 0 0,0 25 
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 oblast informačních technologií – bylo vyšetřeno, ţe 14 účastnic zvolilo variantu 

spokojenosti,  pouze 1 účastnice nebyla spokojena s touto oblastí, 

 Anglický jazyk – zde bylo dosaţeno největší spokojenosti ze strany účastnic a to 

21 z 25 zvolilo variantu 1, 3 účastnice dalo variantu 2 a 1 účastnice variantu 3. 

Tato otázka nám ukázala, ţe existuje velká odlišnost ze strany účastnic, ve vnímání 

připravenosti lektora.  

 

4) Vyhovuje Vám zvolený termín a doba pro účast na probíhání vzdělávacích 

kurzů? 

 

Tabulka č. 4.6.4 Spojenost s termíny a dobou vzdělávání 

  četnost % 

velmi spokojena 8 22,2 

spíše spokojena 23 63,9 

spíše nespokojena 3 8,3 

velmi nespokojena  0 0,0 

jiné 2 5,6 

Celkem 36 100 

 

Volba této otázky naznačuje, ţe se zvoleným termínem vzdělávacích kurzů jsou 

zaměstnankyně celkově spíše spokojeny a to v 63,9 %. 

 

5) Je podle Vašeho názoru nabídka vzdělávacích kurzů v oblasti sociálních 

dovedností kompletní? 

Tabulka č. 4.6.5 Komplexnost nabídky – oblast sociálních dovedností 

  četnost % 

Ano 20 55,6 

Ne  3 8,3 

Nevím 13 36,1 

Celkem 36 100 

 

Touto otázkou se dalo zjistit, zda ţeny povaţují nabídku vzdělávacích kurzů v oblasti 

sociálních dovedností za kompletní. Zde můţeme shlédnout, ţe 55,6 % měla varianta 

odpovědi „Ano“. 
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V případě odpovědi „Ne“, bylo umoţněno respondentům vypsat vlastní návrhy 

konkrétních kurzů, o který by měly v této oblasti zájem.  

 

Tato otázka zněla: 

6) Jaké další vzdělávací kurzy byste přivítala v oblasti sociálních dovedností? 

Moţností vypsání vlastních návrhů vyuţily pouze 3 respondentky. Projevily zde zájem  

o komunikační dovednosti spojené s více praktickými ukázkami a dále např. o psychologii  

a její konkrétní aplikace. 

 

7) Jak jste byly spokojeny se zázemím vzdělávacích kurzů? 

 

Tabulka č. 4.6.6 Spokojenost se zázemím 

  1 % 2 % 3 % 4 % četnost 

vybavenost 

výukových 

prostor 

27 75,0 8 22,2 1 2,8 0 0,0 36 

velikost 

výukových 

prostor 

28 77,8 7 19,4 0 0,0 1 2,8 36 

poskytnuté 

výukové 

materiály 

31 86,1 5 13,9 0 0,0 0 0,0 36 

poskytnuté 

občerstvení 
26 72,2 9 25,0 0 0,0 1 2,8 36 

 

Co se týče zázemí vzdělávacích kurzů, konkrétně vybaveností a velikostí výukových 

prostor, poskytnutých výukových materiálů a nakonec i občerstvení,  je zde moţné opět 

vypozorovat celkové hodnocení variantou 1 tedy nejlepší.  

Byly zde opět zvoleny konkrétní oblasti zájmů ze strany účastnic, které se týkaly: 

 vybavenosti výukových prostor – 97 %  respondentek je spokojeno s vybaveností, 

 velikosti výukových prostor – bylo ohodnoceno 96 % spokojeností ze strany 

účastnic kurzů, 

 poskytnutých výukových materiálů – bylo dosaţeno 100 % spokojenosti ze strany 

účastnic, 

 poskytnutého občerstvení – bylo vysledováno 97 %  kladných odpovědí. 
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8) Zúčastníte se konference, která by byla zaměřena na dosavadně získané 

zkušenosti  a kde byste si mohla s ostatními účastníky projektu vyměnit své 

názory? 

 

Tabulka č. 4.6.7 Účast na konferenci 

  Četnost % 

Ano 17 47,2 

Ne  19 52,8 

Celkem 36 100 

 

 

Pokud ano, byla byste ochotna vystoupit se svým příspěvkem, kde byste 

prezentovala své dosavadní zkušenosti? 

 

Tabulka č. 4.6.8 Prezentace příspěvku 

  Četnost % 

Ano 6 35,3 

Ne  11 64,7 

Celkem 17 100 

 

Tato otázka v dotazníku se členila na dvě části. Pomocí první z nich se zjistil zájem  

o připravovanou konferenci týkající se na dosavadně získaných zkušeností a druhá se týkala 

ochoty vystoupit se svým příspěvek a podělit se o své názory, popř. připomínky. Účast by 

potvrdilo 47,2 % a z nich by mělo zájem vystoupit 6 účastnic kurzů. 
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9) Na jakém odboru v rámci KÚ MSK pracujete? 

 

Tabulka č. 4.6.9 Účast v rámci KÚ MSK 

Odbor četnost % 

kancelář hejtmana kraje 0 0,0 

kancelář ředitelky krajského úřadu 1 2,8 

kontroly a interního auditu 2 5,6 

právní a organizační 1 2,8 

informatiky 0 0,0 

vnitra a krajský ţivnostenský úřad 2 5,6 

investiční a majetkový 2 5,6 

financí 4 11,1 

zdravotnictví 3 8,3 

územního plánování, stavebního řadu a 

kultury 
1 2,8 

regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2 5,6 

ţivotního prostředí a zemědělství 5 13,9 

školství, mládeţe a sportu 10 27,8 

evropských projektů 0 0,0 

sociálních věcí 3 8,3 

dopravy a silničního hospodářství 0 0,0 

Celkem 36 100 

 

Tato otázka byla zvolena z mé strany zájmu, kde mě zajímalo který odbor v rámci 

organizační struktury má na tomto vzdělávání největší zastoupení. „Vítězem“ se stal odbor 

školství, mládeţe a sportu, s 27,8 % a moţná oprávněně jelikoţ je v rámci krajského úřadu 

tím největším.  
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10) Jaký je Váš věk? 

Tabulka č. 4.6.10 Věk účastnic 

  četnost % 

20 - 24 let 0 0,0 

25 - 29 let 5 13,9 

30 - 34 let 25 69,4 

35 - 40 let 6 16,7 

nad 40 let 0 0,0 

Celkem 36 100 

 

Touto demografickou otázkou bylo zjištěno, ţe nejvíce ţen, 70 %, které se účastní 

vzdělávacích kurzů, jsou ve věku 30 – 34 let. Tímto se potvrdil trend současné doby, kdy 

ţeny odcházejí na mateřskou a rodičovskou dovolenou kolem 30 roku. 

 

11) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Tabulka č. 4.6.11 Nejvyšší dosažené vzdělání 

  četnost % 

SŠ 2 5,6 

VOŠ 0 0,0 

VŠ - bakalářské 0 0,0 

VŠ - magisterské 34 94,4 

Celkem 36 100 

 

Poslední otázka směřovala k získaní informací o nejvyšším dosaţeném vzdělání a zde 

jednoznačně vyplývá, ţe 94,4 % ţen má úplné vysokoškolské vzdělání.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit jaká je úroveň spokojenosti s průběhem a realizací 

tohoto projektu. Jiţ od samého počátku bylo zřejmé, ţe se projekt bude realizovat, otázkou 

tedy zůstávalo zda budou jeho účastníci spokojeni s nabízenými vzdělávacími aktivitami, 

které jim budou nápomocny jak v osobním, tak pracovním ţivotě.  

K dosaţení stanoveného cíle bakalářské práce bylo pouţito dotazníkového šetření, 

v rámci kterého se mělo zjistit, jak jsou účastnice tohoto vzdělávacího programu spokojeny. 

Dotazník byl vytvořen v úzké spolupráci s personálním oddělením. Otázky zahrnuté 

v dotazníku byly při konzultacích různě upravovány a doplňovány, tak aby odpovídaly 

potřebám a poţadavkům tohoto oddělení. 

 

Spokojenost s informovaností u vzdělávacích kurzů 

V úvodu dotazníku hodnotily respondentky 3 objekty zájmů. Spokojenost s včasným 

informováním o harmonogramu vzdělávacích aktivit byla velmi vysoká. Podobného výsledku 

bylo dosaţeno ve spokojenosti s komunikací s kontaktní osobou. Lze tedy konstatovat, ţe 

postup krajského úřadu v komunikaci harmonogramu byl správný a doporučuji tedy v tomto 

postupu nadále pokračovat i do budoucna. 

Kontaktní osoba je jeden z bazálních prvků kaţdého projektu. Působí jako spojovací 

článek mezi účastnicemi kurzů, krajským úřadem a lektory. Z psychologického hlediska je 

velmi podstatné, aby měla velmi dobré komunikační schopnosti a byla organizačně zdatná.  

Je to právě tato osoba, na kterou se účastnice kurzů obracejí v případě jakýchkoliv 

připomínek a stíţností. Zároveň je to právě ona, která je schopna ihned tyto připomínky 

zrealizovat a stíţnosti napravit. Téměř 100 % spokojenost s kontaktní osobou ze strany 

účastnic svědčí o správném výběru této osoby. Doporučuji pokračovat ve spolupráci s touto 

zaměstnankyní úřadu. 

Ve spokojenosti s informovaností o změnách termínů kurzů se projevilo menší negativní 

hodnocení. Zde navrhuji širší vyuţití moderních komunikačních technologií. Vedle 

oznámení změn zasílaných elektronickou poštou je moţné vyuţít rovněţ zasílání 

informačních sms zpráv, dále je moţné vyuţít stále větší oblíbenosti internetových sociálních 

sítí a zřídit profil např. na stránkách Facebook. Další moţností je uveřejnit tuto změnovou 

informaci přímo na webových stránkách KÚ MSK. Výše zmíněné informační kanály jsou, jak 

finančně, tak organizačně nenáročné a proto skutečně doporučuji jejich aplikaci.  



47 

 

Spokojenost s dosavadním průběhem 

Všechny účastnice vyjádřily spokojenost s celkovým průběhem kurzů. Lze konstatovat, 

ţe smysl a účel tohoto vzdělávání je opodstatněný a zaměstnankyně krajského úřadu si váţí 

této moţnosti vzdělávání. Spokojenost ukazuje, ţe organizace kurzů je správně nastavena, 

dle účastnic plní svůj účel a doporučuji nadále v tomto postupu pokračovat. 

 

Spokojenost s připraveností lektorů 

Výběr správného lektora je jedna z nejkomplexnějších úloh přípravy projektu. Volba 

kvalitního lektora patří k nejdůleţitějším aspektům, které ovlivňují efektivitu a spokojenost  

se vzdělávacími kurzy.  

Při šetření se projevila určitá nespokojenost s vedením kurzů rodičovských práva a práv 

zaměstnanců a také v kurzech týkajících se oblastí sociálních dovedností. Řešením této 

nespokojenosti je ponechání současného lektora, ale v tomto případě doporučuji osobní 

hospitaci v dotčených kurzech a osobně konzultovat moţná zlepšení s daným lektorem. Další 

moţností je nahradit stávajícího lektora a při jeho výběru se více soustředit na praktickou 

stránku jeho kvalifikace.  

Lektoři z kurzů o informačních technologiích a anglického jazyka byli hodnoceni velmi 

kladně a rozhodně navrhuji pokračovat v další spolupráci s těmito konkrétními lektory.  

Chtěla bych ovšem konstatovat, ţe v průběhu realizace projektu, také samotní lektoři 

postupem času zjišťují o jaké konkrétní informace v té dané oblasti je zájem a při dalším 

kurzu se těmito připomínkami inspirují a pouţijí je. 

 

Spokojenost s termíny kurzů 

Termín kurzů byl konzultován s účastnicemi ještě před samotným počátkem projektu  

a poté byl nastaven dle jejich vlastních poţadavků. Stanovit termín kurzů tak, aby vyhovoval 

všem kurzistkám je téměř nemoţné. Závisí to na individuálním chodu dané domácnosti  

a podpory ze strany rodiny, které zajišťují hlídání dětí.  

Povaţuji za vhodné před počátkem bloku kurzů zjistit nejvhodnější dobu pro konání  

a rozhodnout na základě poţadavků většiny z nich. Toto lze zjistit jednak prostřednictvím 

dotazníku předem rozeslaného zájemkyním o kurzy, popřípadě domluvou na úvodní 

informativní schůzce. 
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Komplexnost nabídky kurzů v oblasti sociálních dovedností 

Oblast sociálních dovedností je jednou ze stěţejních oblastí tohoto vzdělávacího 

projektu. Náplň kurzů v ostatních oblastech je omezena jednak danou legislativou, které se 

týká a v případě oblasti informačních technologií se rovněţ kurzy zabývají nejrozšířenějšími  

a nejpouţívanějšími programy. Osnova těchto kurzů je pevně daná a není zde jiţ prostor pro 

další inovaci. Jedině v oblasti sociálních dovedností je pole potenciálních kurzů velmi široké  

a je proto velmi těţké vybrat ten nejlepší a zároveň nejpřínosnější.  

Z výše uvedených důvodů projevilo personální oddělení zájem zanalyzovat o jaké kurzy 

by měly účastnice případně zájem. Ke škodě, respondentky této moţnosti vyuţily velmi málo. 

Projevily zájem pouze o kurz komunikačních dovedností spojené s více praktickými 

ukázkami a dále o psychologii a její konkrétní aplikaci. Více konkrétních individuálních 

přání na kurzy, by bylo moţné zjistit během úvodní informativní schůzky. Personální 

oddělení by přichystalo seznam moţných kurzů, ze kterého by si účastnice vybraly ty, které se 

jim jeví jako nejpřínosnější.  

 

Spokojenost se zázemím vzdělávacích kurzů  

Vybavenost výukových prostor je dána finančními moţnostmi krajského úřadu, 

dotazníkové šetření však poukázalo v drtivé většině spokojenost a nespokojenost byla pouze 

okrajovou záleţitostí. Doporučuji nadále vyuţívat tyto výukové prostory a dovybavovat je 

v rámci moţností kraje. 

Více méně stejná spokojenost vyplynula také s velikostí výukových prostor, poskytnuté 

výukové materiály rovněţ vyhovují téměř všem účastnicím a v neposlední řadě i poskytnuté 

občerstvení se jeví jako dostačující.  

I z tohoto pohledu se jeví projekt jako velmi dobře připravený a zorganizovaný. 

Důkazem toho je vysoká spokojenost a není potřeba provádět zásadní změny.  

 

Potenciální účast na konferenci 

Tato „dvojotázka“ byla vznesena přímo personálním oddělením, který v této době 

připravuje konferenci a cílem šetření bylo zjistit případný zájem.  

Většina účastnic kurzů neprojevila zájem o tuto konferenci. I přesto však několik 

účastnic nejen ţe projevilo zájem o účast, ale byly ochotny vystoupit se svým příspěvkem  

a prezentovat své dosavadní zkušenosti. Detailnější popis obsahu konference by mohl podnítit 
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větší zájem o účast. Doporučuji oslovit účastnice v informační kampani před vlastní 

pozvánkou na konferenci. Je moţné opět vyuţít jiţ dříve zmíněných komunikačních kanálů. 

 

S jistotou mohu říci, ţe tento projekt je opodstatněný a splnil očekávání, které od něj 

byly poţadovány, ţeny na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou vděčné, ţe se jim tato 

moţnost dalšího vzdělávání naskytla. 

Závěrečným doporučením je provedení opětovného provedení šetření spokojenosti 

účastnic vzdělávacích kurzů po 1 či více letech. Perioda závisí na rychlosti implementace 

jednotlivých doporučení a návrhů. Opětovné šetření má schopnost ukázat jak se změny 

projevily ve spokojenosti kurzistek.  

Výsledky z dotazníkového šetření budou předány na personální oddělení a záleţí dále  

na jejich zváţení, zda je vyuţijí v rámci následujícího monitorovacího období. Z nich je pak 

vyhotovena monitorovací zpráva za sledované období projektu a tyto údaje jsou zveřejňovány 

na webových stránkách projektu spolu s informacemi o realizaci projektu a realizovaných 

aktivitách a také rovněţ aktuální informace o právě probíhajících činnostech. 
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6. ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena pouze na jednu oblast v rámci personální činnosti 

organizace, jde o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

Informace byly čerpány z odborné literatury, z interních zdrojů Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje a dále pak z internetu. 

V teoretické části jsem se zabývala základními pojmy jakými jsou vzdělávací  

a personální činnosti, dále jiţ konkrétní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v dané organizaci, 

byl zde popsán systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci a nakonec popis forem a metod 

vzdělávání zaměstnanců.  

V praktické části bakalářské práce jsem se zaměřila na konkrétní projekt 

spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů a to projekt v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost  v oblasti podpory Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce  

a slaďování pracovního a rodinného ţivota.  

Jiţ konkrétní projekt „Vzdělávání pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu“  

je určen pro cílovou skupinu, která je tvořena ţenami a muţi na mateřské nebo rodičovské 

dovolené, případně ţenami a muţi pečujícími o závislého člena rodiny, kteří se vracejí nebo 

plánují návrat do zaměstnání. Hlavním motivem pro realizaci tohoto projektu je snaha 

nabídnout cílové skupině takové vzdělávací aktivity, které jim pomohou udrţovat odborné 

znalosti a stanou se základem při stanovení individuálního plánu vzdělávání po jejich návratu 

do zaměstnání.  

Vzdělávací program je zaměřen na oblast rodičovských práv a práv zaměstnance, oblast 

sociálních dovedností, oblast informačních technologií a jazykové vzdělávání. 

Stěţejní částí této práce je vypracování a vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného 

na spokojenost tohoto vzdělávacího programu ze strany účastnic jednotlivých kurzů. 

Analýzou sebraných dat bylo zjištěno, ţe celková spokojenost s průběhem kurzů je velmi 

vysoká, přesto se objevilo pár moţností pro zlepšení. Jedním z nich je širší vyuţití moderních 

komunikačních kanálů, uţší spolupráce s účastnicemi kurzů na organizaci vzdělávacího 

projektu a spolupráce při hodnocení lektorů. V otázce připravované konference doporučuji 

větší informovanost o jejím obsahu tak, aby přilákala větší pozornost a zájem o účast na ni. 

Důleţitým ukazatelem spokojenosti do budoucna je provedení opětovného šetření, které je 

schopné ukázat efektivnost zavedených změn. 
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Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci je jednou z velmi důleţitých 

personálních činností, která můţe zapříčinit zkvalitnění práce jak zaměstnance, tak dané 

organizace. V ţádném případě by neměla být opomíjena ze strany zaměstnavatelů a naopak 

měla by být plně vyuţívána ze strany zaměstnanců. 
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