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1 Úvod 

 

Každá organizace působící na trhu se musí v dnešní době vyrovnávat s dynamicky se 

měnícími podmínkami ekonomiky, rozvíjejícími technologiemi, a tím souvisejícími nároky na 

znalosti, dovednosti a flexibilitu svých zaměstnanců. Lze říci, že jsou to právě zaměstnanci 

organizace, kteří jsou nositeli myšlenek, zkušeností, poznatků a na jejich přístupu a tvořivosti 

závisí úspěch organizace jako celku. 

Podpora rozvoje lidského potenciálu, tedy vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se stává 

jedním ze základních faktorů udržitelného hospodářského růstu organizace. Z toho plyne, že 

organizace musí brát péči o formování schopností svých pracovníků za klíčovou. Důležitá je 

také ta skutečnost, že investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě přispívají 

k vytváření stabilních, motivovaných a podniku oddaných zaměstnanců. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců představuje oblast, o které lze říci, že je finančně 

náročná. Jedná se, ale také o oblast, ve které se nevyplácí šetřit. Díky politice soudržnosti 

Evropské unie existují dotační tituly, ze kterých mohou organizace čerpat prostředky právě na 

vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. Tato možnost je v současné době o to významnější, 

jelikož řada podniků v České republice se v důsledku momentální složité ekonomické situace 

potýká s existenčními problémy. A zajistit dostatečné prostředky právě na vzdělávání, je pro 

ně obtížné.  

Pro každou organizaci je klíčové, pro efektivní investování do vzdělávání a rozvoje 

svých zaměstnanců, aby měla optimální systém vzdělávání a rozvoje. Základním úkolem 

systému podnikového vzdělávání je umožnit zaměstnancům neustále rozšiřovat rozsah a 

strukturu teoretických poznatků, získávat specifické dovednosti pro práci na konkrétním 

pracovním místě a vytvářet optimální podmínky pro realizaci plánů jejich osobního rozvoje. 

Cílem této diplomové práce je identifikace nedostatků v systému vzdělávání a rozvoje 

ve společnosti ARMATURY Group a.s., na základě provedení analýzy tohoto systému a 

navrhnout doporučení, které povedou k jeho zlepšení. 

Tato práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části, se 

věnuji popisu základních definic, které se tykají tohoto tématu, struktuře vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců a možnostem jejich financování. Vzhledem k tomu, že organizace, která bude 

v této práci popsána, získala dotaci na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců z fondů 

Evropské unie, je tato možnost financování v teoretické části blíže popsána. 
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 Praktická část obsahuje charakteristiku vybrané organizace, ve které bude provedena 

analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Dále bude v této části diplomové práce 

popsán systém vzdělávání a rozvoje, jak v současnosti v organizaci probíhá od identifikace 

vzdělávacích potřeb, plánování a realizace vzdělávacích aktivit až po vyhodnocení jeho 

výsledků.  

Pro sběr informací o spokojenosti zaměstnanců se systémem vzdělávání a rozvoje 

v organizaci bude použita metoda dotazníkového šetření, jehož výsledky budou následně 

vyhodnoceny. 
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2 Význam, struktura a možnosti financování vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců by mělo být součástí celkové strategie a politiky 

organizace. Tento rozvoj znalostí a dovedností je prospěšný jak pro organizaci, tak pro 

samotného zaměstnance. Podstatný je fakt, že vzdělávání a rozvoj je především 

zaměstnaneckou výhodou, kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům, jelikož 

vědomosti nabyté ve škole již dávno nestačí a soustavné doplňování znalostí je nutným 

předpokladem rozvoje člověka.  

 

2.1 Definice základních pojmů 
 

Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní důležité zdroje organizace, jako jsou finanční 

prostředky, materiál, či informace a determinují jejich využití. Představují ten nejcennější 

a zpravidla i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti 

podniku.(Koubek, 2005)  

 

 Řízení lidských zdrojů je součástí podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co 

souvisí se zaměstnancem v pracovním procesu, tedy na jeho získávání, vzdělávání, rozvoj 

a propojení jeho pracovních schopností s cíli organizace. Je tedy ve své podstatě 

podnikatelsky orientovaná filozofie týkající se řízení lidí s cílem dosažení konkurenční 

výhody. (Koubek, 2005) 

Při řízení lidských zdrojů by měl být kladen, jak tvrdí Armstrong (2007) důraz na: 

• zájmy managementu, 

• uplatnění strategického přístupu, tzn. takového, ve kterém jsou strategie lidských 

zdrojů integrovány do strategie organizace, 

• chápání lidí jako majetku, do nějž se investuje v zájmu organizace, 

• dosahování přidané hodnoty za pomoci lidí, a to především prostřednictvím procesu 

rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu, 

• dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace, 

• potřebu silné kultury organizace vyjádřené deklarací vlastního poslání a hodnot.  



 

 

7 

 

 Strategické řízení lidských zdrojů spočívá v přístupu k rozhodování o podnikových 

záměrech, které se týkají lidí jako součásti významného prvku podnikatelské strategie. 

Klíčovým prvkem strategického řízení lidských zdrojů je soulad mezi řízením lidských zdrojů 

a strategickými cíli podniku, tak aby je řízení lidských zdrojů podporovalo a také je 

napomáhalo definovat.(Armstrong, 2007) 

 

 Personální strategie vychází ze strategie podniku, představuje soustavu 

dlouhodobých cílů personálního zajištění, které přispívá k dosažení nejvyšších cílů podniku. 

Personální strategie obsahuje vizi v oblasti lidských zdrojů, strategické cíle a základní 

přístupy a postupy k dosažení těchto cílů. V personální strategii se dle Koubka (2007) podnik 

zabývá především těmito činnostmi:  

• analýza práce, 

• plánování zaměstnanců, 

• adaptační proces, 

• systém hodnocení, 

• systém odměňování v závislosti na dosahované výkonnosti, 

• rozvoj zaměstnanců podniku. 

 

     Podstatné je, aby personální činnosti vyplývající z personální strategie byly 

realizovány účelně a spojovaly nejen strategické cíle, ale i vzdělávací cíle zaměstnanců. Toto 

propojení strategických cílů a vzdělávacích aktivit zobrazuje obrázek 2.1. Důležitým prvkem 

zavádění strategie je kvalita lidských zdrojů, která společně s jejich připraveností a vhodnou 

metodou určuje úspěšnost zavádění strategie a zvyšuje konkurenční schopnost podniku.   

Kvalitu lidských zdrojů podnik ovlivňuje prostřednictvím personálních činností zejména 

v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. (Vojtovič, 2011) 
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Obr. 2.1 Propojení strategie a vzdělávání v organizaci  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (MATHIS, Robert a John JACKSON. Human Resource Management. 12 th ed. Mason: South

Western, 2008. s. 263) 

 

2.2 Význam a struktura vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
  

Vzhledem k tomu, že může dojít k prolínání i záměně pojmů vzdělávání a rozvoj, 

budou oba pojmy blíže vysvětleny. 

Vzdělávání – je proces získávání a rozvíjení nových znalostí, dovedností, schopností 

a postojů. Vzdělávací aktivity mají svůj počátek a konec. 

Rozvoj – je vývojový proces umožňující progresivní postup ze současného stavu znalostí, 

dovedností a schopností k budoucímu stavu, v němž je zapotřebí jejich vyšší úrovně. 

Nesoustřeďuje se na zlepšování pracovního výkonu na současné pracovní pozici, ale na vyšší 

pozice. (Armstrong, 2007)  

Koubek (2007) tvrdí, že každé pracovní místo v podniku vyžaduje od zaměstnance 

určitou kombinaci znalostí, dovedností a schopností, které by měl podnik rozvíjet 

a prohlubovat, proto aby mu takoví kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci přinášeli 

konkurenční výhodu. Neustálý vývoj technologií, měnící se výrobní metody a organizační 

struktury další vzdělávání nutně potřebují.  

 

Strategie 
organizace 

Možné výstupy potřebné k rozvoji 

nových dovedností zaměstnance: 

• povzbudit změnu, 

• prosadit neustálé/nepřetržité učení 

se, 

• vytváření/sdílení nových znalostí, 

• ulehčování komunikace, 

• zlepšení udržení klíčových 

zaměstnanců. 

Vzdělávací 

aktivity 
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V systému formování pracovních schopností člověka se obvykle, podle Koubka (2007) 

rozlišují 3 oblasti. 

1. Oblast vzdělání – do které spadají především základní všeobecné znalosti 

a dovednosti zajišťované školským systémem. 

2. Oblast kvalifikace – tzn. odborná profesní příprava, která zahrnuje: 

• základní přípravu na povolání  stojí mimo systém vzdělávání pracovníků, 

• orientaci  vzdělávání v rámci adaptačního procesu a příprava pracovníků 

k pracovní činnosti,  

• doškolování    prohlubování kvalifikace v oboru, ve kterém člověk pracuje, 

• přeškolování – rekvalifikace, která směřuje k osvojení si nového povolání. 

3. Oblast rozvoje – tzn. další vzdělávání, rozšiřování kvalifikace. Rozvoj je orientován 

na kariéru pracovníka a formuje spíše jeho potenciál než kvalifikaci. 

Struktura vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 Struktura podnikového vzdělávání představuje opakující se systém, jenž vychází ze 

zásad podnikové vzdělávací politiky, sleduje cíle podnikové strategie a podporuje organizační 

a institucionální předpoklady vzdělávání. Základním úkolem tohoto systému je umožnit 

zaměstnancům podniku neustále rozšiřovat a inovovat rozsah a strukturu poznatků, získat 

specifické dovednosti pro práci na konkrétním pracovním místě a tvorbu podmínek pro 

realizaci plánů individuálního rozvoje pracovníků po stránce jejich potenciálu a osobnosti. 

(Vodák a Kucharčíková, 2011) 

Je nutné, aby se v systému podnikového vzdělávání pracovníků angažoval jak 

personální útvar, tak především jednotliví vedoucí pracovníci. Jejich spolupráce musí zajistit, 

aby vzdělávání pracovníků neprobíhalo jen nahodile, ale aby bylo zajištěno systematicky. 

Systém podnikové vzdělávání podle Bartoňkové představuje dlouhodobý proces, 

tvořený čtyřmi fázemi. Propojení jednotlivých fází v procesu, lze vidět v obrázku č.2.2. 

1. Identifikace potřeb a definování cílů. 

2. Plánování vzdělávání. 

3. Realizace vzdělávacího procesu. 

4. Vyhodnocení výsledků vzdělávání. 
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Obr. 2.2 Systém podnikového vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (BARTOŇKOVÁ, Helena. Firemní vzdělávání – Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. 
Praha: Grada Publishing, 2010. s. 76) 

 

 

2.2.1 Identifikace potřeb vzdělávání 

 Je potřeba, aby všechny vzdělávací aktivity v podniku byly implementovány 

na základě identifikovaných a analyzovaných potřebách vzdělávání organizace, skupin 

i jednotlivců. Východiskem pro analýzu potřeb je nejen definování rozdílu mezi tím, co lidé 

znají a mohou dělat, a tím co by měli znát a být schopni dělat tzv. „ model deficitu“, ale měla 

by se také zabývat rozpoznáváním potřeb rozvoje – přípravou lidí na to, aby byli schopni 

a ochotni na sebe v budoucnu brát další povinnosti, odpovědnosti a pravomoc.  

 Hlavním cílem vzdělávacích aktivit v podniku je zvýšení výkonnosti organizace, 

skupin i jednotlivců. Výkon je možno posoudit porovnáním výkonnostních standardů, které 

poskytují informace o tom, co zaměstnanec dokáže vykonat za standardních pracovních 

podmínek a vzdělávacích standardů a co zaměstnanec bude schopen vykonat po absolvování 

procesu podnikového vzdělávání. Zjišťování současné výkonnosti začíná sběrem údajů, které 

dokážou popsat současnou výkonnost a určit její velikost. (Vodák a Kucharčíková, 2011) 

  

Monitorování 

Identifikace 

Plánování 

Realizace 

Vyhodnocení 
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Zdroje informací pro analýzu vzdělávacích potřeb 

Zdroje informací pro analýzu vzdělávacích potřeb představují, podle Bartoňkové 

(2010) obvykle tři skupiny údajů:  

• celopodnikové údaje – cíle organizace a podnikové plány, údaje o struktuře podniku, 

výrobní program, finanční plány, pracovní plány, ukazatele fluktuace, výkonnostní 

normy, systém hodnocení zaměstnanců a jiné interní směrnice, 

• údaje o pracovním místě – popisy pracovních míst a jejich specifikace, informace 

o kultuře pracovních vztahů, informace o stylu vedení, požadavky manažerů na 

vzdělávání, 

• údaje o pracovníkovi – záznamy o hodnocení pracovníka, záznamy o vzdělání, 

kvalifikaci, plnění kvalifikačních požadavků, informace o absolvování vzdělávacích 

programů, či pomocí informací získaných šetřením.  

 

Údaje o podstatě činnosti pracovníka a dosahované úrovni výkonnosti, jak tvrdí 

Pilařová (2008), lze získat za pomocí různých metod šetření:  

• strukturovaný rozhovor – je založen na předem připraveném seznamu otázek 

řešících problém, 

• pozorování – představuje záměrné sledování výkonu jednotlivce či skupiny na 

pracovišti, 

• dotazník  představuje cíleně seskupenou strukturu různých typů otázek, jehož cílem 

je získání údajů o úkolech zaměstnanců a jejich postojích k různým aspektům práce, 

• popis práce vytvořený zaměstnancem – smyslem je vypracování úplného popisu 

práce, který ze zaměstnancovy perspektivy popisuje úrovně důležitosti a obtížnosti 

jednotlivých úkolů a povinností, z nichž se skládá jeho práce.  

Analýza potřeb vzdělávání 

Cílem analýzy údajů je nalezení problémových oblastí ve výkonnosti pomocí 

symptomů, kterými se projevují, i stanovení příčin jejich výskytu. Výsledkem analýzy potřeb 

vzdělávání je identifikace vzdělávacích a dalších potřeb zaměstnanců a návrh vzdělávacího 

programu.  
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Jak uvádí Hroník (2007), existuje mnoho metod a technik používaných pro analýzu 

údajů na různých úrovních organizace:  

• organizační analýza – celopodnikových údajů – analýza budoucích trendů 

a příležitostí, analýza vnitřního a vnějšího prostředí, mezipodnikové srovnání 

(benchmarking), spotřebitelské průzkumy atd., 

• analýza pracovního místa – analýza popisu práce, analýza pracovní náplně, 

personální audit, analýza plánu lidských zdrojů atd., 

• analýza pracovníka – 360 ° zpětná vazba, kariérový plán, hodnocení pracovníků, 

osobní dokumentace atd. 

Kvalitně připravená a realizovaná identifikace a analýza vzdělávacích potřeb 

umožňuje efektivnější investování do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a podporuje 

zvyšování výkonnosti jednotlivců, týmů a celého podniku. Propojení jednotlivých fází, které 

tvoří proces identifikace potřeb vzdělávání zobrazuje obrázek č.2.3. 

Obr. 2.3 Model procesu identifikace potřeb vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČIKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2011. s. 95) 
  

Sběr údajů 
Informace-----------------Standardy 

    Analýza údajů 
• Rozpoznávání problémů 

výkonnosti 

• Rozpoznání příčin 

problémů 

Identifikace vzdělávacích a 

jiných potřeb a opatření 

Návrh programu vzdělávání 
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2.2.2 Plánování vzdělávání 

Výstupem fáze identifikace a analýzy potřeb vzdělávání je vypracovaný návrh 

vzdělávacího programu (plánu, projektu), který představuje proces přípravy materiálů, či 

učebních osnov, které splňují požadavky vzdělávání a rozvoje. Tvorba plánů, dle Vojtoviče 

(2011) se skládá ze tří fází. 

Přípravná fáze, která specifikuje analýzu účastníků, jaké jsou potřeby a cíle vzdělávacího 

programu. Formulace cíle v podstatě představuje konkretizaci dané mezery, kterou lze řešit 

vzděláním a vyjadřuje, jaké chování se od účastníků programu následně očekává na 

pracovišti. Cíle vzdělávání v rámci podniku mají několik úrovní a tvoří hierarchii.  

Realizační fáze, v rámci této fáze se plánují jednotlivé etapy, úkoly a pořadí témat 

vzdělávacího programu. Jde vlastně o určení způsobu, kterým se vzdělávání bude realizovat. 

V této fázi se na počátku stanovuje, jaké techniky vzdělávání a rozvoje budou použity tak, aby 

braly v úvahu individuální charakteristiky a zařazení účastníků na různých úrovních řízení 

v podniku, včetně jejich motivace. 

Fáze zdokonalování, je částí procesu tvorby vzdělávacího plánu, ve které se průběžně 

hodnotí jednotlivé etapy vzdělávacího programu vzhledem ke stanoveným cílům. Výsledkem 

tohoto hodnocení je korekce odchylek plánu od stanovených cílů a zefektivnění vzdělávacího 

procesu, hodnotících metod včetně vhodných přístupů objektivizace celkového přínosu. V této 

fázi je rovněž důležité prověřování informovanosti účastníků o akci, úroveň organizačního 

zajištění a především ekonomické nákladovosti.  

 

Jak uvádí Vodák a Kucharčíková (2011), tak kvalitně zpracovaný plán vzdělávání měl 

obsahovat odpovědi na následující otázky. 

Jaká témata vzdělávání je třeba zajistit? 

Mělo by se jednat o taková témata vzdělávání, která by měla zaručit získání vyšší úrovně či 

zkvalitnění současných kompetencí. Obsah vzdělávání by měl být nastaven na míru 

konkrétnímu podniku a měl by zohledňovat jeho specifika i jeho zvláštní požadavky. 

Jaká bude cílová skupina účastníků? 

Je vhodné, aby cílová skupina účastníků stejné vzdělávací aktivity byla homogenní, tedy aby 

její účastníci měli obdobné funkční zařazení a kompetence. Pokud to charakter vzdělávací 

akce umožňuje je pro účastníky velmi motivující, když se jí také účastní nadřízení. 
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Jakými metodami a technikami je vhodné vzdělávání realizovat? 

Existuje mnoho metod a technik, pomocí kterých lze dosahovat efektivního vzdělávání 

a rozvoje. Podrobněji budou popsány v následující kapitole. 

Která vzdělávací instituce bude zvolena? 

Na trhu působí spousty vzdělávacích, poradenských institucí i jednotlivců. Je na zvážení, zda 

mají být vzdělávací akce realizovány prostřednictvím těchto externích vzdělávacích 

a poradenských institucí, nebo raději využít interních odborníků, či vlastního školícího centra 

podniku. Při výběru mohou být rozhodujícími faktory, kromě výše nákladů, také rozsah 

používaných metod vzdělávání, certifikace, vzdělání a praxe lektorů či reference od jiných 

subjektů. 

Kdy a v jakém časovém období? 

Ujasnit si, zda bude vzdělávání kontinuálním procesem, bude se opakovat v pravidelných 

časových intervalech, či jde o jednorázovou akci. Klíčové je správné načasování organizování 

vzdělávacích akcí v podniku, tehdy, kdy budou pracovníci k dispozici a nebudou vytížení 

z důvodu návalu pracovních povinností. 

Kde se vzdělávání uskuteční? 

Vzdělávací akce mohou být organizovány přímo v podniku, či mimo něj. Rozhodnutí se 

provádí, podle druhu vzdělávací aktivity.  

Kdo je odpovědný za realizaci vzdělávání? 

Vedoucí pracovníci hrají klíčovou roli v plánování vzdělávání tím, že zkoumají a posuzují 

pracovní výkon, dosahují se svými podřízenými dohod o vzdělávání a plánů osobního rozvoje 

a napomáhají jim realizovat tyto plány, prostřednictvím nabízení příležitostí ke vzdělávání a 

rozvoji. 

Jakým způsobem a kdy se bude realizovat průběžné a závěrečné hodnocení? 

Zhodnocení vzdělávacího plánu a aktivit je velmi důležité z hlediska efektivity vzdělávání, 

přínosů a také návratnosti investic. Hodnocení vzdělávacích aktivit bude podrobněji probráno 

v následujících kapitolách. 

Jaké jsou náklady na vzdělávání? 

Mezi náklady na vzdělávání je nutné započítat nejen přímé náklady na pracovní a studijní 

materiál, dopravu, stravu, ubytování, mzdy lektorů, ale také nepřímé náklady v podobě 

alternativních nákladů, které tvoří vynaložený pracovní čas účastníků.  
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2.2.3 Realizace vzdělávání 

Po ukončení plánovací fáze a příprav vzdělávání v organizaci je možné zahájit fázi 

realizace již konkrétních vzdělávacích aktivit v souladu s plánem podnikového vzdělávání. 

Realizační fáze se skládá z několika prvků, které na sebe navazují, jak lze vidět na obrázku 

č.2.4. Jedná se o cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři. (Bartoňková, 2010)  

 

Obr. 2.4 Prvky procesu realizace vzdělávání  

  

 

 

Zdroj: (BARTOŇKOVÁ, Helena. Firemní vzdělávání – Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků.   
Praha: Grada Publishing, 2010. s. 99) 

 

Cíle vzdělávání a rozvoje 

 Cíle vzdělávání vyplývají ze stanovených potřeb vzdělávání a rozvoje v rámci podniku 

jsou podle Vojtoviče (2011) celkem tři. 

Výkonnostní cíl – tento cíl má spíše podobu vize, kterou lze vzděláváním splnit 

v dlouhodobějším časovém horizontu. Zahrnují cíle celého vzdělávacího programu jako 

výstupu procesu stanovení potřeb vzdělávání a rozvoje. 

Program 

Cíle 

Motivace 

Účastníci 

Metody 

Lektoři 
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Studijní cíl – váže se na určitou vzdělávací akci a má podobu konkrétní formulace záměrů, 

které mají být samotnou akcí splněny. Jsou to konkrétní vědomosti, dovednosti či způsoby 

chování, které by měli účastníci po skončení akce skutečně ovládat. Specifikace výsledného 

chování by měla být natolik konkrétní, aby podávala účastníkům jasné cíle a ponechávala jim 

co nejmenší možnost dezinterpretace. Tato úroveň cílů má nejdůležitější výpovědní hodnotu 

pro účastníky. 

Dílčí cíl – váže se opět na konkrétní vzdělávací akci, definuje úroveň vědomostí a dovedností, 

kterou by měli účastníci mít na konci každé dílčí etapy učebního procesu. Dosažením této 

úrovně cíle umožňuje účastníkovi vzdělávací akce dosáhnout studijního cíle a následně 

výkonnostního cíle. Kvalitně formulované dílčí cíle napomáhají jak přípravě učebních 

činností, tak návrhu metod hodnocení.  

Správně stanovený cíl se vyznačuje dle Armstronga (2007) několika základními 

charakteristikami:  

• vyplývá z něj obsah, 

• je měřitelná změna znalostí, dovedností a chování, 

• usnadňuje hodnocení, 

• má usměrňující, dynamizující a integrující funkci pro vzdělávací aktivity, kdy změna 

cílů vyvolá změnu jednotlivých prvků aktivity (obsah, posloupnost atd.), ale ovlivní 

i prostředky realizace tohoto cíle (formy, metody, techniky vzdělávání). 

 

Aby naplnění cílů vzdělávacích a rozvojových aktivit přineslo požadovaný efekt 

účastníkům, tak i podniku, je vhodné, když budou účastnici seznámení s jejich cíli předem, 

což může vést k jejich větší motivaci a vnitřnímu nastavení na příjem informací. Cíle 

vzdělávacího procesu by měly být v souladu se strategií a cíli podniku a zapadat do celkového 

systému rozvoje lidských zdrojů.  

 

Program vzdělávacích aktivit 

Vodák a Kucharčíková (2011), vidí za výsledkem vzdělávání to, že se účastníci 

skutečně něco naučí a považují učení, za relativně trvalou změnu vědomostí, dovedností, 

názorů a postojů nebo pracovního chování. Tomu musí odpovídat program konkrétní 

vzdělávací akce, který obsahuje: časový harmonogram, obsah, použité metody a pomůcky.  
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 Prvním krokem v převedení cílů vzdělávací akce do jejího obsahu je, podle Vodáka a 

Kucharčíkové stanovení tzv. inventáře disciplín, který by měl obsahovat maximální možný 

soubor tematických oblastí, které dokážou pokrýt identifikovatelné vzdělávací potřeby 

řešitelné vzděláváním. Dalším krokem je uspořádání inventáře do podoby studijního plánu, 

který vytváří důležité sepětí mezi programovými cíli a skutečným procesem výuky.  

Studijní plán  je logicky uspořádaný systém disciplín, který stanovuje jejich časovou 

náročnost, jejich posloupnost a způsob jejich ukončení.  

Vojtovič (2011) rozlišuje dva základní typy studijních plánů a to: 

• plány induktivní – učivo je uspořádáno od konkrétních, prakticky orientovaných 

disciplín k teoretickému zastřešení, 

• plány deduktivní – učivo se opírá o zvládnutí teoretických východisek a vyúsťuje do 

konkrétních, prakticky zaměřených disciplín.  

 

Motivace 

Motivace zaměstnanců ke vzdělávání a zvyšování vlastního potenciálu tvoří velmi 

významný prvek vzdělávacího procesu. Jestliže jsou účastníkům ujasněny cíle a je s nimi 

dohodnuta účast na dané vzdělávací akci, je potřeba přihlédnout k tomu, jaká je jejich 

motivace ke vzdělávání.  

 Barták (2007) tvrdí, že na motivaci zaměstnanců působí:  

• hodnota, kterou účastníci přikládají vzdělávacím aktivitám ve vztahu ke své současné 

pracovní pozici a budoucí kariéře, 

• náročnost úkolů, které jsou obsahem vzdělávacích aktivit,  

• okolnost, zda program vzdělávacích aktivit vychází ze zjištěných potřeb vzdělávání, 

nebo jde jen o jednorázovou akci bez zohlednění potřeb vzdělávání účastníků. 

Pro podnik je důležité, aby měl vhodný systém motivace zaměstnanců ke vzdělávání. 

Každý vedoucí pracovník by měl mít přehled o konkrétních motivačních faktorech 

přicházejících v úvahu pro jeho podřízené. Příklady motivačních faktorů zobrazuje obrázek 

č.2.5. Každého motivuje jiný faktor v jiné míře, z toho důvodů je při motivaci zaměstnance ke 

vzdělávání nutný individuální přístup. (Vodák a Kucharčíková, 2011)  
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Obr. 2.5 Příklady motivačních faktorů vzdělávání   

Motivační faktory vzdělávání 

Zlepšení postavení v týmu, ve skupině 

Udržení pracovního místa (funkce) 

Získání kvalifikace 

Možnost využití získané kvalifikace  seberealizace 

Zvýšení flexibility a připravenosti na změny 

Zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce 

Vyšší platové ohodnocení 

Získání sociálních výhod 

Pracovní postup, získání pracovního místa 

 

Zdroj: (Zdroj: VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČIKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 

2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 104) 
 

 

Účastníci vzdělávání 

Klíčovým prvkem vzdělávání v organizaci je jeho účastník, pro něhož jsou vzdělávací 

akce určeny. Každý člověk má individuální styl učení a upřednostňuje jinou metodu 

vzdělávání. Vyhovující styl učení by měl být chápán nikoli jako pevný rys osobnosti, ale spíše 

jako typ adaptivní orientace dané osoby. Když se podaří sladit styl vydělání se stylem učení, 

pak si jednotlivci ze vzdělávací aktivity dokážou často odnést více, než sami předpokládali. 

(Barták, 2007) 

 Jak tvrdí Pospíšil (2001), v rámci realizace vzdělávacích aktivit je potřeba akceptovat 

skutečnost, že efektivita a  ochota ke vzdělávání a rozvoji je ovlivňována u účastníků více 

faktory, které lze zařadit do tří základních skupin. Jedná se o faktory:  

• fyzické – zdravotní stav, vážná chronická nebo akutní choroba či stres, mohou 

ovlivnit schopnost vnímaní a učení, 

• emocionální – jak vnímá osoba sama sebe, jaká je motivace a podpora ke 

vzdělávání ze strany podniku, manažerů, kolegů a v konečném důsledku stav a 

změny celé emocionální soustavy (uznávané hodnoty, postoje atd.), 
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• intelektuální – schopnost vzdělávat se také podpoří aktuální stav nabytých 

vědomostí a dovedností, je li možné na získané vědomosti navázat a dál je rozvíjet.  

 

Metody vzdělávání  

 Metoda, jedná se o postup k naplňování stanovených vzdělávacích cílů. Neexistuje 

jediná správná nebo univerzální metoda vzdělávání. Volba vhodné metody bude záviset na 

individuálních potřebách a požadavcích organizace,  jednotlivců a na cílech vzdělávání. 

Současné metody vzdělávání by měly podporovat u účastníků ochotu přijímat změny a 

reagovat na ně, rozvíjet jejich tvořivost.  

Mezi hlavní kritéria pro volbu metod vzdělávání tedy dále patří: 

• charakter učebních cílů, 

• charakter předmětu a obsahu výuky, 

• předběžné znalosti o složení účastníků vzdělávací akce, 

• časové a materiální faktory, 

• principy učení. (Hroník, 2007) 

 

Metody vzdělávání lze klasifikovat, podle mnoha kritérií. Mezi často využívané patří  

klasifikace dle místa vzdělávání: 

A. Metody on the job (vzdělávání na pracovišti) 

Vzdělávání probíhá na konkrétním pracovním místě, při vykonávání běžných 

pracovních úkolů. Vzdělávání na pracovišti lze realizovat prostřednictvím mnoha metod. 

Instruktáž při výkonu – jedná se o formu prezentace, která se skládá z kombinace 

výkladu s demonstrováním výkonu. Instruktor nejprve teoreticky prezentuje učební postup a 

poté prakticky předvede. Instruovaný zaměstnanec si pozorováním a napodobováním tento 

postup osvojí. (Vodák a Kucharčíková, 2011) 

Coaching – jedná se o dlouhodobější proces soustavného podněcování a směřování 

školeného k žádoucímu výkonu práce a vlastní iniciativě, přičemž bere v úvahu individualitu 

školeného. (Whitmore, 2009) 

Mentoring – se liší od coachingu, že školený přebírá část iniciativy a má možnost si 

sám vybrat svého mentora, který jej vzdělávacím procesem provází.  
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Counselling – je jednou z nejnovějších metod spočívající ve vzájemných konzultacích 

školící a školené strany. (Mathis a Jacobson, 2008) 

Asistování  je častou metodou formování pracovních schopností zaměstnance. 

Školený je přidělen jako pomocník ke zkušenému kolegovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů 

a učí se od něj pracovním postupům. Postupně se podílí na práci stále větší mírou a větší 

samostatností, až do doby, kdy je schopen vykonávat práci zcela samostatně. Asistování se 

používá, nejen při školení pro manuální zaměstnání, ale i při výchově řídících pracovníků a 

specialistů.  

Pověření úkolem – školený zaměstnanec je nadřízeným pověřen splnit úkol, k němuž 

má předem vytvořeny všechny podmínky a předpoklady. Při plnění úkolu je monitorován 

pověřeným kolegou.  

Rotace práce – jedná se o metodu, při níž je zaměstnanec po určitou dobu pověřen 

různými pracovními úkoly z oblastí různých částí firmy. (Barták, 2007) 

Metoda Flow – vede k tomu, že skupiny při své obvyklé práci vědomě užívají zásad 

samoorganizace a vytvářejí vlastní „herní pravidla“. Pracuje se na reálných problémech a 

z práce vyplývají okamžité prakticky použitelná řešení. (Bartoňková, 2010) 

 

B. Metody off the job (vzdělávání mimo pracoviště),  

Metody využívané, především ke vzdělávání manažerů a specialistů, mezi které řadíme 

následující. 

Semináře – probíhají formou referátů a diskusí na předem známé téma. Výhodou je 

podpora a rozvoj myšlenek a okamžitá zpětná vazba. 

Přednášky – jedná se o verbální prezentaci určitého tématu. Orientovány jsou 

především na zdokonalování vědomostí účastníků. Mezi výhody této metody patří předání 

velkého množství informací velkým skupinám, ale chybí možnost vzájemné interakce 

přednášejícího s účastníky.  

Přednáška spojená s diskuzí – rozšiřuje předešlou metodu o možnost aktivní účasti 

školeného na vzdělávacím procesu. Jedná se o obousměrnou komunikaci se zpětnou vazbou. 

(Vodák a Kucharčíková, 2011) 

Případová studie – metoda, která popisuje konkrétní události či problém, který 

školená skupina poté analyzuje za účelem odhalení příčiny, podstaty problému a návrhu 

účinného řešení. (Barták, 2007)  
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Workshop  je podobný případové studii, ale klade větší důraz na týmové 

a komplexnější řešení. (Bartoňová, 2010) 

Hraní rolí – účastníci předvádějí nějakou zadanou situaci a berou na sebe role postav 

zapojených do této situace. Každý účastník dostane scénář a je mu ponechán větší či menší 

prostor pro individuální dotváření scény. Od účastníků je vyžadována velká míra aktivity a 

samostatnosti. (Vodák a Kucharčíková, 2011) 

  

C. Kombinované metody, tyto metody je možno využít na pracovišti školeného 

zaměstnance, stejně jako mimo něj. Mezi kombinované metody patří.  

Prezentace – předávání informací pomocí video techniky, která bývá doplňována 

komentáři školitele, aby podpořil zpětnou vazbu a komunikaci oběma směry. 

Studium doporučené literatury a usměrňování při jejím výběru – vzdělanost lze 

zvyšovat také poskytováním literatury, knih, učebnic a podnikových materiálů, z nichž si 

školený sám doplňuje své znalosti. (Vodák a Kucharčíková, 2011) 

E learning – jedná se o moderní formu vzdělávání, při které je lektor nahrazen 

počítačem. Školený zaměstnanec se interaktivní výuky účastní individuální formou a 

následuje předkládané instrukce předem připravených lekcí v osobním počítači. (Mathis a 

Jackson, 2008) 

 

Lektoři 

 Pro efektivní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou velmi významné osobnostní 

předpoklady lektorů. Kvalitní lektor musí být zralou a vnitřně integrovanou osobností, jen tak 

si může zajistit respekt a důvěru účastníků a zastávat všechny potřebné role. Významnou 

úlohou lektora je přispět k pochopení vzdělávání, jako velmi důležitého nástroje pro dosažení 

podnikových cílů. (Bartoňková, 2010) 

Dobří lektoři se vyznačují podle Bartáka (2007) těmito kvalitami: 

• je jim vlastní vysoká úroveň interpersonálních dovedností, 

• umějí dobře poslouchat a vhodně klást otázky, 

• jsou flexibilní při užívání školicích strategií a taktik, 

• oceňují potřebu kvalitního plánování a přípravy, 

• jsou schopni demonstrovat svou technickou kvalifikaci, 

• akceptují podíl odpovědnosti za budoucí výkon účastníků vzdělávací akce.  
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2.2.4 Vyhodnocení výsledků vzdělávání 

Vyhodnocení je poslední a velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu v podniku. 

Vyhodnocování rozvojového vzdělávacího programu je komplexní proces, kterým lze měřit 

celkové přínosy a náklady vzdělávací aktivity. (Armstrong, 2007) 

Při rozhodování, zda se vyhodnocení bude v podniku realizovat či ne, je třeba zvážit 

jaké výhody a jaké nevýhody to pro podnik bude znamenat. 

K výhodám patří tyto skutečnosti: 

• umožňuje manažerům zaměřit se na lidské zdroje a tím zlepšovat vztahy mezi 

účastníky a manažery, 

• podporuje těsnější vazbu mezi cíli vzdělávání a cíli podniku, 

• zvyšuje zaměření na požadované cíle vzdělávání, 

• ukazuje účastníkům, že mají zodpovědnost za dosažené výsledky, 

• zaměřuje se na osobní a rozvojové funkce, stává se prvkem zlepšení výkonnosti, 

• stanoví, ve kterých oblastech je možné dosáhnout lepší návratnosti investic. 

Mezi nevýhody patří: 

• je náročné na získávání potřebných informací, přičemž výsledky jsou často 

posuzovány subjektivně, 

• vyžaduje mnoho času, úsilí, vynaložení dodatečných finančních prostředků, úzkou 

spoluúčast lektorů, účastníků vzdělávání i vedoucích pracovníků, 

• není vždy lehké izolovat dopady vzdělávání, od vlivů vzniklých působením jiných 

podnikových procesů a některé přínosy vzdělávání je obtížné kvantifikovat. (Vodák a 

Kucharčíková, 2011) 

 

Subjekty vyhodnocování 

Ve spolupráci s personálním oddělením jsou klíčovými subjekty, při vyhodnocování 

podle Bartoňkové (2010): 

• vrcholový management, který v procesu vyhodnocování signalizuje, že 

vyhodnocování je třeba přikládat dostatečnou váhu,  
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• ostatní vedoucí pracovníci – mají při vyhodnocování vzdělávání klíčovou úlohu, 

jelikož je jejich funkční pozice nejvhodnější, ke zjišťování propojení vzdělávacích 

a podnikových cílů, ale také k pozorování a hodnocení dosažených cílů či 

požadovaných změn v chování, 

• účastníci – zapojují se do vyhodnocování a poskytují zpětnou vazbu, 

• externí odborníci – mohou provádět expertízy, zajistit tak zvýšení objektivity.  

 

Kritéria vyhodnocování 

Správné posouzení efektů vzdělávání v procesu vyhodnocování je ovlivněno 

zvolenými kritérii vyhodnocení. Obecně je možno kritéria vyhodnocování rozdělit do dvou 

základních skupin, a to na vnitřní a vnější. 

Vnitřní kritéria – souvisejí s obsahem vzdělávacího programu. Může se jednat 

například o reakce účastníků, tj. jejich vlastní hodnocení průběhu školení. 

Vnější kritéria – ty se vztahují ke konečnému cíli celého vzdělávacího procesu. Patří 

k nim hodnota výkonu, změna v objemu prodeje, změna v nákladech, snížení zmetkovosti atd. 

(Vojtovič, 2011) 

 

Metody vyhodnocování 

Modely pro vyhodnocování vzdělávání jsou tvořeny soustavou několika následných 

kroků či stupňů. U každého stupně jsou použity konkrétní metody nebo jejich kombinace. Při 

realizaci vyhodnocení vzdělávacích aktivit je vhodné, určit kritéria pro vyhodnocování, podle 

typu vzdělávací akce, zvolit vhodný model a pro jednotlivé úrovně zvoleného modelu pak 

aplikovat konkrétní metody. 

 Nejrozšířenějším a nejznámějším členěním metod je tzv. Kikpatrickův model, který se 

skládá z těchto úrovní vyhodnocování: 

Úroveň 1. Reakce – na této úrovni se zkoumá, jak účastníci na vzdělávání reagují. 

Nezabývá se tím, co se účastníci skutečně naučili, ale na jejich zážitky ze vzdělání, poznatky 

o tom co si myslí o užitečnosti, o lektorech, o obsahu vzdělávání atd. U této formy měření se 

často využívá dotazník. 

Úroveň 2. Hodnocení poznatků – na této úrovni se získávají informace o tom, do jaké 

míry byly splněny cíle vzdělávání. Zjišťuje se, kolik znalostí, jaké dovednosti si účastníci 

osvojili nebo zlepšili a do jaké míry se změnily jejich postoje. Vhodné je použití testů před 
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i po skončení vzdělávání a výsledky obou porovnat. Testy mohou být ve formě psané, ústní 

nebo testy výkonu (ukázka práce). 

Úroveň 3. Hodnocení chování – na této úrovni se hodnotí, do jaké míry se po 

absolvování vzdělávací aktivity mění chování účastníka. Jak nově nabyté znalosti, dovednosti 

a postoje uplatňují při výkonu práce. Vhodné je, aby toto hodnocení proběhlo před 

vzděláváním i po něm. 

Úroveň 4. Hodnocení dopadů na výkonnost podniku – na této úrovni se hodnocení 

zabývá dopadem vzdělávací aktivity na efektivitu podniku a na to, zda v pojetí podniku jde 

o nákladově efektivní akci. Jde o zjišťování zlepšení takových výstupů, jako jsou například 

prodej, kvalita, růst tržeb, zvýšená spokojenost zákazníků. Hodnocení výsledků je 

samozřejmě snadnější, lze li je vyčíslit.(Armstrong, 2007) 

Úroveň 5. Zhodnocení efektivity investic – k těmto výše uvedeným čtyřem stupňům 

Kikpatrickova modelu byla přidána pátá úroveň a to zhodnocení investic. Podstatou 

hodnocení investic do vzdělávání, představuje srovnání nákladů vynaložených na vzdělávací 

program a přínosů, které podniku z této investice plynou. Mezi nejčastěji používané metody 

ke zhodnocení efektivity, investice patří zhodnocení podle indexu ROI nebo cost benefit 

analýza. (Vodák a Kucharčíková) 

Metoda měření ROI 

Často je považována za nejlepší způsob pro posouzení návratnost investic jako 

prostředek hodnocení celkového účinku vzdělávání a přínosů pro organizaci. Vypočítává se 

jako: 

 

                                        Přínos ze vzdělání (Kč) – náklady na vzdělání (Kč) x 100 

 ROI =  

                                                         Náklady na vzdělávání (Kč) 

 

Podniky si kladou otázku, zda investování do vzdělání se jim vyplatí. Odpověď na tuto 

otázku by měla být racionální a důvěryhodná. Každý podnik má omezené zdroje a metoda 

pomocí indexu ROI jim umožňuje, na základě efektivity, kterou od vzdělávací aktivity 

očekávají, že na ní budou vyčleněny počáteční náklady. Po čase, se provádí zhodnocení 

programu a podle výsledku hodnocení jeho financování pokračuje dle plánu, či je pozastaven. 

(Armstrong, 2007)  
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Cost benefit analýza 

 Výsledky vzdělávání a rozvoje dle Mathise a Jacobsona (2008) mohou být 

prozkoumány pomocí nákladové analýzy, jejíž princip spočívá v porovnání nákladů a přínosů 

spojených se vzděláváním a rozvojem. Skládá se ze čtyř kroků, ve kterých hodnotíme náklady 

na vzdělávání a jejich přínos. 

1. určení nákladů – patří zde přímé náklady, jako jsou náklady na studijní materiál 

a pomůcky, pronájem prostor, náklady na lektora a další administrativní náklady, 

2. určení možných úspor – ty mohou být představovány zlepšení spokojenosti 

zákazníků, snížení fluktuace, nižší zmetkovost, zvýšení produktivity, 

3. výpočet možných úspor – k získaným informacím výsledku výkonu se přiřadí částka 

v korunách, 

4. provedeme cost benefit analýzu – ve které se zhodnotí, jaké jsou náklady na 

účastníka, úspory na účastníka a jak provedená analýza souvisí s obchodními výsledky 

výkonu.  

 

2.3 Financování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci 
 

Aby organizace mohly investovat do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců, je 

zapotřebí  k tomu vyčlenit podnikové finance, které lze chápat jako zdroje financování 

podnikatelských aktivit, jak uvádí Kalouda (2011) obvykle třemi základními způsoby. 

• Peněžní prostředky – souvisí obvykle s krátkodobými podnikatelskými aktivitami. 

• Kapitál – pod tímto pojmem jsou vnímány především dlouhodobé zdroje financování 

podnikatelských aktivit, 

• Finanční zdroje – nejširší pojetí zdrojů financování podnikatelských aktivit, bez 

bližšího rozlišení podle času.  

 Financování je úzce spjato se dvěma rozhodovacími procesy, a to sice investičním 

a finančním rozhodováním. Cílem investičního rozhodování je rozhodnout, kolik peněžních 

prostředků investovat a do jakých aktivit, zatímco finanční rozhodování řeší výběr, získávání 

a rozdělování finančních zdrojů při respektování finančních cílů podniku.(Hlačina, 2008) 
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 Finanční řízení podniku představuje rozhodující nástroj firemních financí, jehož 

základními funkcemi jsou:  

• získávání peněz a kapitálu z různých zdrojů – financování, 

• alokace peněz a kapitálu do různých forem nepeněžního majetku – investování, 

• rozdělování zisku – dividendová politika. 

      Základem finančního řízení je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších variant 

pohybu peněz, kapitálu a finančních zdrojů a kontrola realizace těchto rozhodnutí. (Hlačina, 

2008)     

2.3.1 Zdroje financování 

  Podle aktivit ze kterých zdroje vznikají, rozlišujeme zdroje interní a externí. Interní 

zdroje jsou užší pojem než zdroje vlastní, jelikož ty zahrnují nejen interní zdroje, ale také část 

externích zdrojů představující vklady vlastníků. Naopak externí zdroje jsou širším pojmem než 

zdroje cizí, jelikož ty jsou tvořeny externími zdroji mimo tu jejich část, představující vklady 

vlastníků. (Kalouda, 2011) 

A. Interní finanční zdroje – vlastní zdroje podniku. 

• odpisy – nezdaněná část tržeb zadržená v podniku 

• nerozdělený zisk – zadržený zisk, 

• rezervní fondy. 

B. Externí finanční zdroje – spojené s využíváním cizích zdrojů (dluhové či návratné 

financování. 

Vlastní externí zdroje: 

• základní kapitál, 

• vklady vlastníků – akcie (kmenové, prioritní) 

Cizí externí zdroje: 

Dlouhodobé závazky  

• dlouhodobé (střednědobé) úvěry – termínované úvěry a půjčky, hypoteční zástavní listy, 

dodavatelské úvěry, 

• dlouhodobé obchodní závazky 

Krátkodobé závazky – bankovní a obchodní úvěry, 

Dotace  
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C. Ostatní možnosti financování 

• leasing, 

• faktoring a forfaiting, 

• rizikový kapitál.  

Významným zdrojem pro financování vzdělávání a rozvoje v podnicích, představují 

v současné době dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Tento zdroj financování bude, 

proto detailněji popsán v následujícím textu. 

2.3.2  Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie 

Jádrem regionální a strukturální politiky jsou strukturální fondy. Zdrojem financí pro 

strukturální fondy jsou finanční příspěvky členských států do společného rozpočtu EU. 

Finanční prostředky ze strukturálních fondů jsou nevratné a směřují na národní či regionální 

orgány členských zemí, které jsou zodpovědné za řízení rozvojových programů. Regionální a 

strukturální politika EU, se řadí mezi nejvýznamnější politiky Evropské unie. Hlavním úkolem 

politiky soudružnosti je zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj zaostává za evropským 

průměrem, dostaly pomocí investic do infrastruktury a do řady dalších oblastí na stejnou 

úroveň. Politika hospodářské a sociální soudružnosti má tedy přispívat, ke snižování disparit 

mezi evropskými regiony a zeměmi.  

Regionální politika také představuje jeden z nástrojů, jak řešit nižší 

konkurenceschopnost. Tou první je pasivní způsob, což je možnost monetární intervence v tom 

smyslu, aby bylo dosaženo devalvace. Druhou možností je provést politiku aktivní adaptace, 

což znamená napomoci zvýšení konkurenceschopnosti, například přes podporu podnikání, 

infrastruktury či podporu rozvoje lidských zdrojů. (Vilamová, 2005) 

 

Členění strukturálních fondů: 

Evropskýfond pro regionální rozvoj (ERDF): z tohoto fondu jsou podporovány investiční 

projekty jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům atd. 

Evropský sociální fond (ESF): z tohoto fondu jsou podporovány neinvestiční projekty, 

jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro 

zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně 

distančních forem vzdělávání atd. (Potluka, 2003) 
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 Dotace ze strukturálních fondů EU, lze čerpat prostřednictvím operačních programů, 

které definují, jaké problemy chce Česká republika za prostředky získané z evropského 

rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období dosáhnout. Momentálně se nacházíme v 

programovém období 2007 2013, ve kterém má Česká republika možnost čerpat prostředky ze 

strukturálních fondů ve výši 752,7 mld. Kč. 

Operační programy se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být 

finance přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají 

z oblastí podpory, případně z podoblastí podpory.  

  Česká republika má pro současné programové období vyjednáno 26 operačních 

programů se zaměřeními: 

• tematickým (8 operačních programů) – na dopravu, vědu, vzdělávání, školství, apod., 

• zeměpisné (7 operačních programů) – rozčleněných podle regionů soudružnosti v České 

republice, 

• zaměření na přeshraniční, meziregionální a neregionální spolupráci. (Marek a Kantor,   

2009) 

Přehled jednotlivých operačních programů v programovém období 2007 2013 v České 

republice zobrazuje obrázek č. 2.6. 
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Obr. 2. 6 Přehled Operačních programů 2007 2013 v ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Strukturální fondy EU. STRUKTURALNI FONDY: Operační Programy 2007 2013 v ČR 
[online]. STRUKTURALNÍ FONDY [26. 2. 2012]. Dostupné z: http://www.strukturalni
fondy.cz/Programy 2007 2013 
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Financování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců z ESF 

 V minulosti již proběhly, nebo aktuálně probíhají výzvy a individuální projekty 

Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), prostřednictvím, kterých mohou 

podniky čerpat finanční prostředky z EU na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců.  

Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu, 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ).  

Tento operační program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím 

aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále také na začleňování sociálně 

vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní 

spolupráci v uvedených oblastech.  

OP LZZ má 5 prioritních os. Prioritní osa 1 Adaptabilita – Oblast podpory 1.1 

ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků je zaměřena 

především na rozvoj podnikového vzdělávání, na podporu konkurenceschopnosti 

podnikatelských subjektů a organizací. (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

[online], 2012) 

 

2.3.3 Podpora MPSV ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců podniků 

V souvislosti s celosvětovou krizí a hospodářskou recesí MPSV vyhlásilo v minulosti 

řadu výzev a projektů, se zaměřením na zaměstnavatele, kteří v jejím důsledku museli omezit 

svůj provoz. Organizace čerpaly, či mohou čerpat v rámci těchto výzev finanční prostředky 

jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich 

účasti na školení, a to až do výše 100% celkových nákladů. Stanovení míry podpory závisí 

jednak na typu vzdělávání, na velikosti podniku a také na režimu veřejné podpory. Tyto 

protikrizové aktivity MPSV se setkaly s velkým zájmem ze strany podniků v ČR, mnoho 

podniků pomocí nich financuje vzdělávací aktivity, které již v minulých letech proběhly, či 

právě v podnicích aktuálně probíhají.(Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2012) 

Typy vzdělávání: 

• Obecné vzdělávání – jedná se o vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje 

pouze na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale které 

poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních 

oborů. Jedná se např. o jazykové vzdělávání, IT dovednosti, komunikační dovednosti, 

ale i o oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů.  
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• Specifické vzdělávání – jedná se o vzdělávání zahrnující výuku s přímým a zásadním 

vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje 

kvalifikace, které nejsou přenositelné, nebo přenositelné jen v malém rozsahu do 

dalších podniků a pracovních oborů.  

     Velikost podniku: 

• Z hlediska počtu zaměstnanců je velkým podnikem ten, který zaměstnává 250 a více 

zaměstnanců, středním podnikem ten, který zaměstnává 50 až 249 zaměstnanců, a malým 

podnikem je ten, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců. 

• Z hlediska obratu – je velký podnik, jehož roční obrat dosahuje alespoň 50 mil. EUR. 

Střední podnik je ten, jehož roční obrat je vyšší než 10 mil. EUR, a malý podnik je ten, který 

má roční obrat nižší než 10 mil. EUR.  

     Režim veřejné podpory 

• De minimis – v tomto režimu je možno podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit 

až 100% nákladů projektu na vzdělávání zaměstnanců. 

• V případě blokové výjimky na vzdělávání – zaměstnavatelé se budou podílet na 

úhradě nákladů na vzdělávání určitou procentní částí svých finančních prostředků. 

• Podle tzv. dočasného rámce podpory – je možné podniku hradit až 100% nákladů 

projektu, tuto podporu je však podnikům možná poskytnout až po schválení režimu 

podpory Evropskou komisí. (Ministerstvo práce a sociálních věcí [online],2012) 

 

Projekty a výzvy vyhlášené MPSV 

Výzva „Školení je šance“ – výzva je realizována formou grantových projektů. 

Oprávněnými žadateli byly podnikatelské subjekty, které předkládaly projekty, jejichž cílovou 

skupinou byli jejich zaměstnanci. Doba trvání výzvy byla od 23.3 2009 – 31.12 2009. Na 

výzvu bylo vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč. Maximální délka trvání projektů, předkládaných 

v rámci této výzvy, činí 2 roky od schválení projektu k financování. (Výzva Školení je 

šance![online],2012) 

Projekt „Vzdělávejte se!“ – v rámci tohoto projektu podniky podávaly žádost 

o zapojení do projektu na příslušný úřad práce, který jejich žádost posoudil a poté i 

schvaloval. V rámci projektu bylo možné získat příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních 
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náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanec účastní vzdělávání. Projekt byl realizován ve 

2 fázích. První fáze byla zahájen od 23. 3. 2009  30. 6. 2009 a vyčleněno na ní bylo 0,5 mld. 

Kč. Druhá fáze byla zahájena od 1. 8. 2009 – 31. 12. 2010 a vyčleněná částka činila 1 mld. 

Kč.  

Na výše uvedená protikrizová opatření podporující podniky v době krize navázaly 

další dvě výzvy MPSV.  

Výzva „Vzdělávejte se pro růst!“  prostřednictvím, které mají být podpořeny 

podniky, jimž se podařilo překonat hospodářskou recesi a vybraná perspektivní prorůstává 

odvětví české ekonomiky, která mají potenciál růstu HDP, či pro nárůst volných pracovních 

míst. Na tuto výzvu byla alokována částka 1,3 mld. Kč. Cílem je podpořit růst české 

ekonomiky prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vybraných cílových 

skupin. Organizace mohly předkládat své zpracované projekty do této výzvy v období od 18. 

3.2011 do 15. 8. 2011, termín pro ukončení vzdělávacích aktivit je stanoven na 31. 5. 2013. 

(Výzva vzdělávejte se pro růst[online],2012) 

Výzva „Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání v malých a středních 

podnicích“ – jedná se o výzvu, do které mohou podniky aktuálně, až do 31. 12. 2012 

předkládat své projekty k získání finančních prostředků, na vzdělávání zaměstnanců. Celková 

částka pro tuto výzvu činí 550 mil. Kč. Cílem výzvy je zvýšení úrovně odborných znalostí, 

dovedností a kompetencí zaměstnanců. Maximální délka trvání projektu je 36 měsíců a doba 

trvání projektu musí být stanovena tak, aby byl uzavřen nejpozději do 30. 6. 2015. (Podpora 

rozvoje dalšího profesního vzdělávání v malých a středních podnicích [online], 2012) 
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3 Charakteristika firmy ARMATURY Group a.s. 

 

V této kapitole bude popsána organizace, ve které bude provedena analýza systému 

vzdělávání a rozvoje. Bude se zabývat jejím profilem, předmětem činnosti, personální politikou 

a také jejími zaměstnanci. Organizační schéma organizace je přílohou č. 1. Pro zpracování této 

kapitoly budu vycházet z interních materiálů ARMATURY Group a.s. a internetových stránek 

organizace. 

3.1 Profil společnosti ARMATURY Group a.s. 

Společnost ARMATURY Group a.s. zahájila svou činnost v roce 2000. Vznikla fúzí tří 

společností, operujících na českém a slovenském trhu. Vlastníkem společnosti je skupina 

českých soukromých osob, které stály u jejího zrodu a nyní se podílejí na aktivitách 

společnosti.  

Společnost zajišťuje vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur, dodávky 

čerpadel a hutního materiálu. Sídlo společnosti a zároveň provozovna je v Kravařích, dále má 

také v České Republice provozovny v Dolním Benešově a Hranicích na Moravě. Disponuje 

obchodními zastoupeními na Slovensku, v Polsku a v Rusku, kde se také nachází od roku 2004 

jedna z provozoven. 

  Zákazníci společnosti 

  Zákazníky společnosti jsou velké a významné společnosti tuzemské i zahraniční 

v těchto průmyslových odvětvích: 

• klasická a jaderná energetika, 

• chemie a petrochemie, 

• hutnictví, 

• plynárenství, 

• těžební průmysl, 

• vodárenství. 

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří např. Dalkia (ČR), Energetika Vítkovice, 

Atomstrojexport (Rusko), Siemens (Německo), Elekoms (Litva), Transeurasia (Rusko). 
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V současné době firma reálně obsluhuje 40% domácího trhu s průmyslovými 

armaturami. Roční produkce činí zhruba 80 tisíc armatur a 500 tisíc položek potrubí 

a příslušenství. Více než 55% této produkce směřuje ke koncovým zákazníkům do 60 zemí 

světa. Mezi významná obchodní teritoria společnosti v zahraničí patří – Rusko, Bělorusko, 

Egypt, Čína, Norsko, Estonsko, Irán a další země světa. (Interní materiály společnosti) 

3.2 Personální politika společnosti 
 

 ARMATURY Group a.s. se dlouhodobě profiluje jako stabilní a dlouhodobý 

zaměstnavatel a s tím souvisí i strategie společnosti:„Jsme si vědomi toho, že úspěch 

společnosti vytvářejí především lidé“. Společnost se zaměřuje na trvalý rozvoj odborné 

kvalifikace a vzdělanosti svých zaměstnanců.  

 

 Personální práce je ve společnosti zajišťována prostřednictvím 2 divizí: 

1. Personální divize 

2. Kvalifikační divize 

Personální divize – řídí a organizuje personální politiku v rámci celé společnosti včetně 

zabezpečování komplexní personální agendy. Ve vazbě na organizační strukturu zabezpečuje 

tvorbu základních organizačních dokumentů společnosti. Produktem této divize je etablovaní 

a produktivní zaměstnanci. Zavedený systém externí a interní komunikace. 

Personální divize je tvořena 3 odděleními: 

• oddělením směřování a personálu, 

• oddělením komunikace, 

• oddělením inspekce a reportů. 

Kvalifikační divize – jejím posláním je zajišťování kariérového plánování a navazující 

činnosti v oblasti vzdělávání a výcviku zaměstnanců. Produktem této divize: Neustále se 

zlepšující kvalita výrobků.  

 Kvalifikační divize se skládá z 3 oddělení: 

• oddělení plánování vzdělávání  

• oddělení vzdělávání 

• oddělení certifikace vzdělávání.  
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3.3 Zaměstnanci společnosti 

 Počet zaměstnanců od roku 2001 až 2007, se pohyboval přibližně kolem 350. Od roku 

2008, kdy společnost otevřela novou výrobní halu v Kravařích počet zaměstnanců vzrostl 

a pohybuje se nyní kolem 400 zaměstnanců. Momentálně organizace zaměstnává 420 

zaměstnanců, z toho 113 žen a 307 mužů, nejvíce zaměstnanců je ve věkovém rozmezí 31 až 

40 let a to 130 lidí jak lze vidět v grafu č.3.3. V organizaci technickohospodářští zaměstnanci 

tvoří přibližně 48% všech zaměstnanců společnosti viz. graf č.3.4. 

 Následující grafy zachycují: 

• vývoj počtu zaměstnanců v letech 2001 2011 (Graf 3.1), 

• vzdělanostní strukturu zaměstnanců (Graf 3.2), 

• profesní strukturu (Graf 3.3). 

 

Graf 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2001 2011 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti ARMATURY Group a.s 
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Graf 3.2 Vzdělanostní struktura zaměstnanců  

Z grafu lze vyčíst, že největší počet zaměstnanců dosáhl středního odborného vzdělání 

s výučním listem následován středním odborným vzděláním s maturitou. 

  

Zdroj: Interní materiály společnosti ARMATURY Group a.s. 
 

 

Graf 3.3 Věková struktura zaměstnanců 

  

Zdroj: Interní materiály společnosti ARMATURY Group a.s 
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Graf 3.4 Profesní struktura zaměstnanců 
 

 Organizace zaměstnává přibližně 200 TH pracovníků a 220 pracovníků dělnické 

profese. 

  
 Zdroj: Interní materiály společnosti ARMATURY Group a.s 
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4 Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě 

ARMATURY Group a.s. 

 

 V této části diplomové práce bude popsán systém vzdělávání a rozvoje ve vybrané 

organizaci, na základě informací získaných analýzou interní směrnice „vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců“, interních materiálů organizace a z informací získaných z rozhovorů 

s personálním ředitelem. Poté bude využit pro sběr informací a jejich následnou analýzu 

dotazník, na základě kterého budou zjišťovány informace, o spokojenosti zaměstnanců s tímto 

zavedeným systémem vzdělávání a rozvoje v organizaci ARMATURY Group a.s. Na základě 

získaných informací z provedené analýzy, budou v následující kapitole stanoveny případné 

návrhy, doporučení pro zlepšení současného systému vzdělávání a rozvoje v organizaci. 

 

4.1 Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 Cílem profesní přípravy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ARMATURY Group a.s. je 

péče o formování pracovních znalostí, dovedností a schopností pro zabezpečení kvalifikace, 

která odpovídá aktuálním potřebám a zároveň je přípravou na budoucí nároky.  

  

 Základní principy vzdělávání 

 Při vzdělávání a rozvoji zaměstnanců se vychází z těchto principů: 

• zaměstnanec nesplňuje závaznou kvalifikaci – nemůže vykonávat práci, která tuto 

kvalifikaci vyžaduje, 

• pouze kvalifikaci, která je v souladu s požadavky popisu pracovní funkce lze 

považovat za předpoklad k jakostní práci, 

• případné rozdíly mezi požadavky na pracovní místo a aktuální kvalifikaci 

zaměstnance jsou odstraňovány jako neshody odpovědným pracovníkem vzdělávání 

ve spolupráci s příslušným odborným ředitelem, a to následujícím způsobem: 

− zařazením zaměstnance do vzdělávacích aktivit, 

− provedením analýzy požadavků stanoveným popisem pracovního místa s možností 

jejich korekce. 
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      Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti zahrnuje: 

1. stanovení kvalifikačních požadavků, 

2. stanovení druhu vzdělávání, 

3. identifikace potřeby vzdělávání, 

4. plánování výcviku a školení, 

5. výběr dodavatele, 

6. realizace výcviku a školení, 

7. vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit. 

 

Ad 1) Stanovení kvalifikačních požadavků 

 Kvalifikační požadavky na zaměstnance společnosti vycházejí z platných právních 

předpisů a norem a jsou stanoveny v „Popisu pracovní funkce“, který stanoví základní, 

závaznou a doporučenou kvalifikaci jednotlivých pracovních funkcí v organizaci. 

Stanovené kvalifikační požadavky mohou být změněny na základě: 

• změny právních a jiných požadavků, 

• změny organizace, 

• změny v oblasti skladby a provozování výrobních a jiných zařízení. 

 

Ad 2) Stanovení druhu vzdělávání 

 Ve společnosti jsou následující druhy vzdělávání: 

a) Vstupní školení, které musejí absolvovat všichni nově nastupující zaměstnanci a jsou 

upravené také legislativou. Do vstupního školení spadá: 

• vstupní školení BOZP  a PO, 

• vstupní školení BOZP  a PO  vedoucí zaměstnanci, 

• úvodní instruktáž – zaměřená na konkrétní podmínky na pracovišti, 

• vstupní školení k jakosti – provádí jej příslušný vedoucí zaměstnanec, popřípadě 

zaměstnanec provozovny zajišťující systém jakosti. 
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b) Periodická školení, která se ve firmě, člení: 

• podle funkčního zařazení zaměstnanců na školení: 

− vrcholového managementu, 

− zaměstnanců ve vedoucích a řídících funkcích, 

− zaměstnanců v ostatních technicko hospodářských funkcích, 

− zaměstnanců v dělnických profesích. 

•  podle obsahu a námětu na školení k: 

− zajišťování jakosti, 

− dodržování zásad BOZP a PO, 

c) Školení k udržování odborné způsobilosti, tyto školení jsou zajišťována podle 

odborného zaměření zaměstnance, tato školení organizuje odpovědný pracovník 

kvalifikační divize ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem, školení provádí převážně 

externí lektoři. 

 

Ad 3) Identifikace potřeb vzdělávání 

 Periodické, jednorázové, legislativně stanovené a další požadavky na vzdělávání 

zaměstnanců vedoucí pracovníci zaznamenávají do tiskopisu „Přehled požadavků na 

školení/výcvik zaměstnanců v roce…“ (příloha č. 2), který obsahuje seznam účastníků, určení 

a termíny vzdělávacích akcí. Přehledy schvaluje příslušný odborný ředitel. Termín předávání 

požadavků je vždy do 30.11.  

 Vedoucí pracovníci mohou žádat, při vzniklé vzdělávací potřebě v průběhu roku, 

o zajištění vzdělávací akce pro zaměstnance, která nebyla zařazena do požadavků na daný 

rok, prostřednictvím formuláře „Žádost o zajištění vzdělávací akce“ (Příloha č. 3), který 

schvaluje odborný ředitel. 

Profesní a osobní rozvoj zaměstnanců ve společnosti je zajišťován spolupráci 

vedoucích zaměstnanců všech řídících úrovní a kvalifikační divize, kteří průběžně mapují 

potřeby vzdělávání v souladu s novými trendy a připravují návrhy na vzdělávací aktivity 
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Ad 4) Plánování vzdělávacích aktivit 

 Na základě požadavků zpracovává kvalifikační divize „Plán vzdělávacích akcí 

v roce…“ (příloha č. 4), který obsahuje počet účastníků a odhady nákladů na jednotlivé 

vzdělávací aktivity. Tento plán schvaluje finanční ředitel.  

Další vzdělávací aktivity se uskutečňují na základě nabídek vzdělávacích organizací, 

které shromažďuje a průběžně distribuuje kvalifikační divize. Účast zaměstnanců na těchto 

vzdělávacích akcích nad rámec schváleného plánu vzdělávacích aktivit, schvaluje příslušný 

odborný ředitel na základě doporučení příslušného vedoucího zaměstnance či vedoucího 

zaměstnance personální divize s přihlédnutím k plánovaným nákladům, na vzdělávání 

v daném roce. 

Termín zpracování plánu vzdělávacích aktivit ve firmě je vždy do 15. ledna běžného 

roku. Plnění plánu vzdělávacích aktivit zaměstnanců průběžně mapuje kvalifikační divize. 

 Návrhy na rozvojové vzdělávací aktivity v organizaci připravuje kvalifikační divize 

formou samostatných projektů, jejichž realizaci schvaluje vedení společnosti. 

 

Ad 5) Výběr dodavatele 

 Kvalifikační divize ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci stanoví na 

základě analýzy minulých vzdělávacích aktivit kritéria pro výběr dodavatele. 

 Kritéria pro volbu dodavatele vzdělávacích aktivit ve firmě jsou: 

• odbornost, 

• reference, 

• cena, 

• přizpůsobení se místním podmínkám. 

Personální divize na základě těchto kritérií oslovuje konkrétního dodavatele, kterého 

vybere z nabídky dodavatelů vzdělávacích služeb nebo vyhlásí výběrové řízení. Větší část 

vzdělávacích aktivit v organizaci je zajišťována externími lektory. 
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Ad 6) Realizace vzdělávacích aktivit 

 Vzdělávací aktivity ve společnosti ARMATURY Group a.s. probíhají formou interních 

nebo externích vzdělávacích aktivit. Za účast příslušných zaměstnanců zapojených do 

vzdělávacích aktivit (v souladu s plánem vzdělávacích aktivit) odpovídají příslušní vedoucí. 

 Vzdělávání zaměstnanců v organizaci probíhá převážně formou přednášek, dále pak 

formou seminářů, kurzů a tréninků. 

 Za organizaci interních vzdělávacích akcí odpovídají vedoucí zaměstnanci, kterým 

jsou účastníci podřízeni, či je určen garant akce.  

 

Ad 7) Vyhodnocení vzdělávacích aktivit 

 Vyhodnocení vzdělávací akce je vyžadováno zpravidla u technickohospodářských 

zaměstnanců, účastnících se vzdělávání zaměřeného na výcvik dovedností, akcí 

dlouhodobějšího charakteru a vybraných jednorázových akcí, zajišťovanými externími 

dodavateli. Hodnocení v organizaci je realizováno písemnou formou prostřednictvím 

interního formuláře „Hodnocení vzdělávací akce“ (Příloha č. 4), ale může být také prováděno 

na externích formulářích připravených ve spolupráci s příslušným dodavatelem vzdělávací 

akce. 

 Postup při vyhodnocení vzdělávací akce účastníkem (interní formulář): 

  Účastník vzdělávací akce provede hodnocení na interním formuláři, který obdrží od 

personální divize, či od příslušného vedoucího zaměstnance a po vyplnění jej vedoucímu 

předá. 

 Postup při vyhodnocení vzdělávací akce příslušným vedoucím zaměstnancem: 

 Vedoucí se seznámí s uvedeným hodnocením, tuto skutečnost stvrdí svým podpisem 

na formulář, popřípadě provede osobní rozhovor tykající se vyhodnocení vzdělávací akce se 

zaměstnancem.  

Uvedl li zaměstnanec na formuláři zájem o další vzdělávání, uvede vedoucí 

zaměstnanec na formulář své stanovisko k jeho požadavku a tuto skutečnost se zaměstnancem 

osobně projedná. Vedoucí poté předává hodnocení na personální divizi. 

Vyplněné formuláře o hodnocení vzdělávacích aktivit od zaměstnanců personální 

divize následně analyzuje a výsledky analýzy poté uplatňuje při sestavování nabídky 

vzdělávacích aktivit, při výběru a hodnocení dodavatelů.  
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4.2 Vzdělávací aktivity realizované v organizaci v roce 2011 

 V organizaci byly realizovány v předešlém roce vzdělávací aktivity, které byly 

realizovány v rámci projektu, předloženého do výzvy „Školení je šance“, ale také vzdělávací 

aktivity, které realizuje společnost z vlastních prostředků. V organizaci jsou tyto vzdělávací 

akce označovány jako interní školení. Jednotlivé vzdělávací akce a náklady na jejich realizaci 

jsou obsaženy v tabulce 4.1. 

Tab. 4. 1  Přehled vzdělávacích akcí realizovaných v roce 2011 

Výzva „Školení je šance“: 

 
Vzdělávací aktivita 

 

 
Počet účastníků 

 
Náklady v Kč 

Vstupní Development 
center 

 

220 560.000,00 

NDT 19 400.000,00 

Jazyky 59 320.000,00 

Školení AET 55 700.000,00 

Konstruktéři Solid 
Vision 

25 160.000,00 

Management 14 400.000,00 

Obchodníci a nákupčí 40 530.000,00 

Pracovníci řízení 
jakosti 

3 400.000,00 

Interní lektoři 5 140.000,00 

Náklady hrazené EU 220 3.610.000,00 

Interní školení: 

Vzdělávací aktivita 

 
Počet účastníků Náklady v Kč 

Jazyky 26 240.000,00 

Finanční řízení 14 0,00 

Technické školení pro 
divizi obchod 

75 0,00 

Word, Excel 30 40.000,00 

Náklady hrazené 
společností 

145 280.000,00 

 

Celkové náklady za rok 
2011 

 3.890.000,00 

Zdroj: Interní materiály společnosti ARMATURY Group a.s.  
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Vzdělávací aktivity, které proběhly v roce 2011, jsou tzv. interní školení a vzdělávací 

aktivity v rámci projektu předloženého do výzvy „Školení je šance“. Mezi aktivity plně 

hrazenými z finančních prostředků organizace patří interní školení, v rámci kterých probíhají 

vzdělávací aktivity: výuka anglického a ruského jazyka, školení Word a Excel, technické 

školení pro divizi obchod a finanční řízení, které společnost realizuje prostřednictvím 

interních lektorů. Organizace financuje vzdělávací akce z vlastních zdrojů ze zisku.  

Veškerá školení pořádaná v rámci projektu předloženého do výzvy „Školení je šance“ 

jsou 100% hrazeny ze strukturálních fondů Evropské unie. 

 

4.3 Projekt předložený do výzvy „Školení je šance“ 

 V roce 2009 se společnost ARMATURY Group a.s., předložila projekt na podporu 

vzdělávání zaměstnanců, do výzvy MPSV „Školení je šance“. 

 V srpnu 2010 společnost obdržela od MPSV písemné vyjádření o schválení grantu ve 

výši 5,8 mil. Kč na projekt pod názvem „Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti 

ARMATURY Group formou systematického vzdělávání a zvyšování klíčových 

kompetencí jejich zaměstnanců“. Projekt má být realizován v období 2 let, tedy do srpna 

2012 a je v režimu De minimis, společnosti je hrazeno 100% nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců ze strukturálních fondů EU. 

 Cílem projektu je zvyšovat úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností 

zaměstnanců, které přispějí k naplňování strategických cílů společnosti v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů – připravenost zaměstnanců na změny, přijetí pozitivních postojů, nastavení 

principů učící se organizace a zlepšení sociálního klimatu.  

Cílovými skupinami, na které jsou aktivity projektu zaměřeny, jsou ve společnosti 

především TH pracovníci z řad nákupčích, obchodníků, technologů, konstruktérů, pracovníků 

řízení jakosti i členů vrcholového managementu společnosti, kteří absolvovali prvotní analýzu 

současného stavu svých dovedností a znalostí v tzv. vstupních development centrech. Na 

základě kterých byly určeny možnosti jejich dalšího rozvoje. Po ukončení vzdělávacích akcí 

budou účastníci absolvovat tzv. výstupní development centra, pro zjištění výsledků, jaký efekt 

pracovníkům realizované vzdělávací akce přinesly.   
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Oblasti vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu: 

• Zvyšování znalosti cizích jazyků – výuka anglického, německého a ruského jazyka. 

• Získávání vyšších stupňů pro nedestruktivní metody (NDT) – vzdělávací aktivity 

určeny především pro pracovníky v divizi Řízení jakosti, prostřednictvím kterých se 

dají zjistit povrchové a vnitřní vady materiálu. 

• Zlepšení práce s konstrukčním softwarem – SolidVision určeno pro konstruktéry. 

• Podpora práce s autonomními týmy (AET) – rozvoj týmové práce ve výrobě. 

• Vzdělávání manažerů – rozvoj tzv. manažerských dovedností vrcholových manažerů 

společnosti. 

• Zvyšování dovedností obchodníků a nákupčích – zaměřeno na měkké dovednosti 

potřebné pro zvyšování kvalifikace pro pracovníky oddělení prodeje a nákupu. 

• Školení interních lektorů organizace. 

 

4.4 Metodika výzkumu 

 Pro získání informací o spokojenosti zaměstnanců se systémem vzdělávání 

v organizaci jsem vytvořila dotazník (příloha č. 7), který se skládá z 18 otázek. Dotazník 

obsahuje 15 uzavřených a 3 otevřené otázky. První část dotazníků představují otázky, které 

mají zmapovat postoj zaměstnanců k jejich osobnímu rozvoji. Druhá část dotazníku obsahuje 

otázky, prostřednictvím kterých má být zjištěna spokojenost se systémem vzdělávání 

v organizaci. Mezi závěrečnými otázkami byla zahrnuta otázka, ke zjištění spokojenosti 

zaměstnanců, se stávajícím systémem vzdělávání a rozvoje v organizaci a jejich případné 

návrhy na jeho zlepšení. Poslední část dotazníku obsahuje otázky, které mají identifikovat 

respondenty podle pohlaví a jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Dotazník byl poskytnut 300 zaměstnancům společnosti a to 100 dotazníků 

zaměstnancům dělnických profesí a 200 TH pracovníkům. Z dotazníků poskytnutých 

pracovníkům dělnických profesí mi bylo vráceno pouhých 10. Toto číslo nemá bohužel 

vypovídající hodnotu, a proto nebyly tyto dotazníky použity. Od TH pracovníků organizace 

mi bylo vyplněno a odevzdáno 130 dotazníků, tedy z 200 dotazníků se jedná o návratnost 

65%. 
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4.5 Vyhodnocení dotazníků 

Vyplněné dotazníky byly vyhodnoceny podle počtu výskytů jednotlivých odpovědí. 

Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů v této kapitole. 

 

Graf č. 4.1 Pohlaví respondentů 

  

Respondenti jsou složeni z 38 žen a 92 mužů. 

 

Graf č. 4.2 Dosažené nejvyšší vzdělání  

  

 Dotazování se zúčastnilo 130 zaměstnanců, z nichž 61 má nejvyšší dosažené vzdělání 

úplné střední odborné vzdělání s maturitou, 51 vysokoškolské vzdělání, 15 střední odborné 

vzdělání s výučním listem a 3 mají vyšší odborné. 
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47%
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40%

Střední odborné
vzdlělání s výučním
listem
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vzdělání s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské
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Graf č. 4.3 k otázce č. 1 „Vytváří Vám organizace dostačující podmínky pro Vaše 
vzdělávání a rozvoj?“ 

 

Z grafu vyplývá, že 94% dotazovaných odpovědělo na tento dotaz kladně a organizace 

jim podmínky pro vzdělávání a rozvoj vytváří dostatečně.  

 

Graf č. 4.4 k otázce č. 2 „Máte možnost kariérního růstu v rámci organizace?“ 

  

 Z uvedených odpovědí respondentů jich jen 67% shledává, že má možnost kariérního 

růstu v rámci organizaci, přestože u předešlé otázky jich uvedlo 94%, že jim organizace 

vytváří dostačující podmínky pro jejich vzdělávání a rozvoj. 
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Graf č. 4.5 k otázce č. 3 „Plánujete si svůj osobní rozvoj, tzn. vytváříte si plán osobního 

rozvoje sami? 

  

53% respondentů odpovědělo, že si plánují svůj osobní rozvoj sami, přestože se ve 

vnitropodnikové směrnici uvádí, že profesní a osobní rozvoj zaměstnanců ve společnosti je 

zajišťován spolupráci kvalifikační divize a vedoucích zaměstnanců všech řídících úrovní. 

Graf č. 4.6 k otázce č. 4 „Konzultujete možnosti Vašeho osobního rozvoje se svým 
nadřízeným?“ 

  

Podle odpovědí je patrné, že většina respondentů vždy či alespoň někdy konzultuje 

možnosti osobního rozvoje se svým nadřízeným i přesto, že většina si tvoří plán osobního 

rozvoje samo. Což vypovídá o tom, že většina vedoucích pracovníků organizace přistupuje 

k roli spolutvůrců profesního a osobního rozvoje svých podřízených odpovědně a nabízí svým 

podřízeným dostatečnou možnost k jejich konzultování.  
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Graf č. 4.7 k otázce č. 5 „Podporuje Vás nadřízený ve Vašem vzdělávání a osobním 

rozvoji“ 

 

Většina dotazovaných, tedy 85% se cítí podporováno nadřízeným, což je v oblasti 

vzdělávání a rozvoje velmi důležitým faktorem. 

 

Graf č. 4.8 k otázce č. 6 „Jak vnímáte možnost účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných 

zaměstnavatelem?“ 

  

93% respondentů vnímá pozitivně, možnost účastnit vzdělávacích akcí, které 

organizace pořádá, z čehož vyplývá, že motivace zaměstnanců ke vzdělávání a zvyšování 

vlastního potenciálu je velká.   
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Graf č. 4.9 k otázce č. 7 „Jste dostatečně informován o tom, jaké vzdělávací akce se ve 

firmě konají?“ 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 88% zaměstnanců je dostatečně informováno o 

tom, jaké se vzdělávací akce ve firmě konají a 12% respondentů se cítí nedostatečně 

informovaných o konaných vzdělávacích akcích v rámci organizace. 

Graf č. 4.10 k otázce č. 8 „ Jste spokojen/a s výběrem vzdělávacích akcí, které se ve 

firmě konají? 

 

Podle odpovědí respondentů jen 14% odpovědělo, že je s výběrem vzdělávacích akcí 

ve společnosti spokojeno vždy a převážná část respondentů odpověděla, že je s výběrem 

spokojeno někdy. Což může důsledkem toho, že společnost při plánování vzdělávacích akcí 

nepřikládá dostatečný důraz, na individuální vzdělávací potřeby a přání samotných 

zaměstnanců.   

34%

54%

11% 1%

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Vůbec ne

14%

77%

9% 0%

Vždy

Někdy

Zřídkakdy

Nikdy



 

 

51 

 

Graf č. 4.11 k otázce č. 9 „Která ze vzdělávacích metod využívaných při firemních 
vzdělávacích akcích Vám vyhovuje nejvíce?“ 

  

V této otázce byly uvedeny na výběr metody vzdělávání, které jsou v rámci organizace 

při vzdělávacích akcích využívány a podle odpovědí respondentů jim nejvíce z těchto metod 

vzdělávání vyhovuje přednáška (prezentace) a instruktáž při výkonu (ukázka). 

 

Graf č. 4.12 k otázce č. 10 „Jste spokojen/a se vzdělávacími metodami využívanými při 

firemních vzdělávacích akcích?“ (Pokud ne, kterou byste uvítal/a?) 

 
74% respondentů je spokojeno se vzdělávacími metodami, které jsou v rámci 

organizace momentálně využívány. 26% respondentů s využívanými metodami spokojeni 

nejsou a mezi navrhovanými metodami byly zmiňovány E learning a hraní rolí. Při výběru 

vhodných metod vzdělávání je třeba vzít potaz, jaké jsou cíle vzdělávání.   
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Graf č. 4.13 k otázce č. 11 „Máte možnost hodnotit úroveň vzdělávacích akcí, 

kterých jste se účastnili?" 

 

Z uvedených odpovědí respondentů vyplývá, že jen 38% z nich má možnost vždy 

hodnotit úroveň vzdělávací akce, kterých se účastnili.  

 

 

Graf č. 4.14 k otázce č. 12 „Jsou Vaše nově nabyté znalosti ověřovány?“ 

  

Nejvíce respondentů odpovědělo, že jsou jejich nově nabyté znalosti ověřovány někdy 

a jen u 18% respondentů jsou ověřovány vždy.  
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Graf č. 4.15 k otázce č. 13 „Projevuje Váš nadřízený/á zájem o to co jste se v rámci 

vzdělávacích akcí naučil/a a jak to přenášíte na pracoviště?“ 

  

 82% respondentů uvedlo, že jejich nadřízený projevuje zájem, o to co se v rámci 

vzdělávací akce naučili, ale jen 32% uvedlo, že zájem projevuje vždy. Zájem nadřízených o 

obsah vzdělávacích akcí svých podřízených působí jednak motivačně, ale získané informace, 

také mohou být využity jako zdroj pro zhodnocení efektivity vzdělávacích akcí. 

Graf č. 4.16 k otázce č. 14 „Klade podle Vás organizace důraz na přenesení naučeného 

v rámci vzdělávacích akcí do praxe?“ 

  

 Jen 79% respondentů je přesvědčeno o tom, že organizace klade důraz na přenesení 

naučeného v rámci vzdělávacích akcí do praxe a z toho 53% uvedlo, že organizace důraz 

klade jen někdy.   
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Graf č. 4.17 k otázce č. 15 „Vnímáte získané znalosti ze vzdělávacích akcí jako přínosné 

pro svou práci?“ 

  

 93% respondentů vnímá získané znalosti ze vzdělávacích akcí jako přínosné pro svou 

práci. 

 

 

Graf č. 4.18 k otázce č. 16 „Jste spokojen/a s výběrem lektorů vzdělávacích akcí?“  

  

 Z dotazníku vyplývá, že 91% respondentů je spokojeno s výběrem lektorů 

vzdělávacích akcí. Pro organizaci to znamená, že kritéria pro volbu dodavatele vzdělávacích 

aktivit ve firmě jsou nastaveny správně. 
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Otázka č.17 „ Jakých vzdělávacích akcí by jste se chtěl/a v budoucnu zúčastnit?“ byla 

zodpovězena 40 respondenty tj. 31% a mezi požadované kurzy v budoucnosti se řadí: 

a) excel II, 

b) řízení a plánování zdrojů, 

c) školení v oblasti jaderné energetiky, 

d) profesionální coaching, 

e) photoshop, power point. 

 

Graf č. 4.19 k otázce č. 18 „ Systém vzdělávání a rozvoje ve firmě, tak jak ho znáte je 

nastaven?“ (Pokud je nastaven špatně, co byste na něm změnil/a?) 

  

Z odpovědí respondentů je patrné, že 87% hodnotí systém vzdělávání a rozvoje jako 

dobrý. Pouze 6 respondentů ze 17, kteří systém vzdělávání a rozvoje ve firmě hodnotí, jako 

špatný navrhli změny stávajícího systému. 

Mezi návrhy bylo zmíněno:  

• vhodnější výběr okruhů vzdělávání pro zaměstnance, 

• individuální přístup, při výběru účastníků vzdělávacích akcí. 
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5 Vyhodnocení analýzy, návrhy a doporučení 

 

Na základě provedené analýzy systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

 a vyhodnocení dotazníků na zjištění spokojenosti zaměstnanců s tímto systém navrhuji 

organizaci ARMATURY Group a.s. několik doporučení, které mohou vést k zefektivnění 

tohoto systému. 

 
Identifikace potřeb vzdělávání 
 
Na základě provedené analýzy interních směrnic a materiálu bylo zjištěno, že organizace se 

při analýze potřeb vzdělávání zaměstnanců zaměřuje především na individuální vzdělávací 

potřeby. Potřeby jsou stanovovány jen ze dvou úhlů a to: 

1. z požadavků na pracovní místo – rozdíly mezi požadavky na pracovní místo a aktuální 

kvalifikací zaměstnance, 

2. na základě budoucnosti – na nároky v budoucnosti. 

Existuje, však i třetí úhel pohledu na individuální vzdělávací potřeby. Jedná se o 

individuální potřeby a přání z hlediska samotných zaměstnanců (subjektů vzdělávání). 

Tyto potřeby nebyly ve firmě, dle mého názoru zatím dostatečně monitorovány a proto by se 

měla do budoucna na tuto třetí oblast zaměřit. Organizace tím dosáhne u zaměstnanců efektu, 

že budou více samostatně analyzovat, jaké potřeby vzdělávání pociťují, v čem by se měli 

zdokonalit, či získat nové znalosti. Organizace by si měla uvědomit, že uspokojování těchto 

individuálních potřeb je významným faktorem, který ovlivňuje motivaci zaměstnanců 

a zvyšuje jejich pocit významnosti pro organizaci. 

 

Pro zvýšení efektivity, při identifikaci potřeb vzdělávání dále doporučuji 

organizaci, zavedení pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců vedoucím 

pracovníkem, které momentálně ve firmě není realizováno. Zavedení tohoto hodnocení, bude 

znamenat pro organizaci minimální náklady, ale zvýší efektivitu při identifikování 

vzdělávacích potřeb v organizaci. Zaměstnanci by na základě hodnotícího rozhovoru, měli 

možnost k vyjádření svých cílů, představ, námětů, mohli by také přednést, jaké mají potřeby 

vzdělávání a jaké mají představy z hlediska jejich osobního rozvoje. Výstupem tohoto ročního 

hodnocení mezi zaměstnancem a přímým nadřízeným by měl být formulář, na který by byly 

zaznamenávány, mimo jiné také dohodnuté cíle v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje a ten 
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by měl být předán, ke zpracování kvalifikační divizi, která by na základě nich plánovala 

vzdělávací aktivity na následující rok. Návrh formuláře sloužícího ke sběru dat z ročního 

hodnocení zaměstnanců jsem zpracovala formulář: roční hodnocení zaměstnance 

vedoucím pracovníkem, který je přílohou č.8. 

 

Na základě zavedení ročních hodnotících rozhovorů je důležité, aby bylo 

provedeno školení nejen hodnotitelů, ale také hodnocených pracovníků. Všichni 

zúčastnění musí znát svou roli v hodnocení, vědět proč jsou hodnoceni, co od hodnoceného 

očekává organizace a co hodnocený může naopak očekávat od tohoto hodnocení. Hodnotitelé, 

tedy vedoucí pracovníci by měli být proškoleni v tom jak vést hodnotící rozhovor, aby se 

nedopouštěl chyb a jak pracovat s hodnotícím formulářem. 

 

Plánování vzdělávacích aktivit 

 Na základě aktualizovaných požadavků z tiskopisu “Přehled požadavků na 

školení/výcvik zaměstnanců“ (Příloha č. 2) zpracovává kvalifikační divize „Plán vzdělávacích 

akcí na následující rok (Příloha č. 4), který obsahuje:  

 

Poř. číslo 

Název 

vzdělávací 

akce 

Počet 

účastníků 

Jméno a 

příjmení 
Divize/oddělení 

Plánovaný 

termín VA 

Odhadované 

náklady v Kč 

 

Do tohoto plánu navrhuji, aby byly zapracovány ještě další položky, a to jaký je 

cíl vzdělávací akce a místo konání (zda se jedná o interní či externí vzdělávací akci). 

Navrhuji upravit hlavičku plánu vzdělávacích akcí takto: 

 

Poř. 

číslo 

Název 

vzdělávací 

akce 

Cíl 

vzdělávací 

akce 

Místo 

konání: 

Počet 

účastníků 

Jméno a 

příjmení 
Divize/oddělení 

Plánovaný 

termín VA 

Odhadované 

náklady v 

Kč 

 

Formulace cíle představuje konkretizaci dané mezery, kterou lze řešit vzděláváním a 

vyjadřuje, jaké chování se od účastníků vzdělávacích akcí následně očekává na pracovišti. 

Pokud bude zapracován cíl vzdělávací akce již při jejich plánování, umožní tím jejich 

efektivnější zhodnocení v průběhu realizace vzdělávacích aktivit a po jejich ukončení, zda cíl 
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vzdělávací akce byl či nebyl naplněn. Stanovené cíle by měly být v souladu se strategií a cíli 

podniku. 

Uvedení místa konání ve formuláři považuji za důležité z hlediska posouzení nákladů 

na konání vzdělávací akce. 

 

Vyhodnocení vzdělávacích akcí 

Vyhodnocení reakcí 

Písemné vyhodnocení je pro organizaci jedním z podkladů pro výběr dodavatelů 

dalších vzdělávacích akcí. Pro organizaci je důležité, aby od účastníků získal úplné a pravdivé 

informace. V organizaci je, k tomuto účelu vytvořen dotazník „Hodnocení vzdělávací akce“ 

(Příloha č. 5). Na základě dotazníkového šetření bylo však zjištěno, že jen 38% dotazovaných 

uvedlo, že mají možnost hodnotit vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pravidelně. 

Organizace by měla zajistit zjišťování reakcí, od všech účastníků u všech vzdělávacích 

aktivit. Nejen pro zajištění kvalitních dodavatelů dalších vzdělávacích akcí, ale také pro 

zjištění, zda je reakce účastníků na zkušenosti ze vzdělávání pozitivní, pak je mnohem 

pravděpodobnější uvedení získaných vědomostí a dovedností do praxe.  

 

Hodnocení poznatků 

  Z odpovědí respondentů v dotazníkovém šetření vyplývá, že jen u 18% dochází 

k ověřování nově nabytých znalostí pravidelně. 

Považuji za důležité, aby organizace zajistila ověření, kolik znalostí a jaké dovednosti 

si účastníci osvojili absolvováním vzdělávací akce, zda měla pro ně přínos a tím i pro 

organizaci. Ověřování poznatků, by mohlo probíhat pomocí písemného testu či testu 

výkonu, který by mohl vypracovat vedoucí pracovník s případnou pomocí odborníka nebo 

lektora vzdělávací akce. Pro organizaci by bylo přínosné, kdyby znalostní test účastníci 

vzdělávací akce vyplnili před jeho zahájením a znovu po jeho absolvování. Rozdíl mezi 

vstupními a výstupními znalostmi by ohodnotili do jaké míry, byla absolvovaná vzdělávací 

aktivita efektivní a splnila cíl vzdělávání a rozvoje. Pro organizaci, by toto zhodnocení 

nárůstu vědomostí účastníků vzdělávacích akcí znamenalo minimum nákladů a vedlo by 

k zefektivnění celého systému vzdělávání a rozvoje. 
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Hodnocení chování 

Tato úroveň hodnocení vzdělávacích akcí není v organizaci dostatečně monitorována, 

k tomuto zjištění jsem došla analýzou interní směrnice vzdělávání a rozvoje, i z rozhovoru 

s personálním ředitelem. Pro každou organizaci je důležité, zda je zaměstnanec schopen 

přenést do praxe to, co se v průběhu vzdělávacích akcí naučil. Navrhovala bych proto 

organizaci, zavedení formuláře, pro hodnocení chování účastníků, který by vyplnili 

nadřízení pracovníci účastníků, po určité době od ukončení vzdělávací akce svého 

podřízeného. Délku této doby bych navrhovala po 5 měsících. 

Výsledky by opět mohly sloužit jak pro zhodnocení efektivity vzdělávací akce, tak 

jako podklad pro výběr vhodných vzdělávacích akcí a jejich dodavatelů v budoucnosti.  

Jelikož organizace nemá vypracovanou žádnou formu hodnocení této úrovně, 

vytvořila jsem formulář k hodnocení chování účastníka vzdělávací akce, který je 

přílohou č.9. Dotazník bych navrhovala připojit k dotazníku, který se využívá v organizaci, 

k vyhodnocení reakce účastníků na vzdělávací akce (Příloha č. 5), tím by měl nadřízený 

k dispozici reakci účastníka a mohl by lépe rozpoznat, zda byl účastník schopen přenést 

znalosti a dovednosti do vlastní praxe. 

 

Hodnocení efektivity investic 

Tato oblast není v podniku monitorována, jelikož vyčíslení efektu vzdělávacích aktivit 

pro organizaci, dle slov personálního ředitele je velmi obtížné. Na této úrovni se hodnocení 

zabývá dopadem učební aktivity na efektivitu podniku, na to, zda v pojetí podniku jde o 

nákladově efektivní akci. K posouzení efektivity vzdělávacích programů je nutné provést 

v organizaci podrobnou analýzu nákladů a přínosů. V organizaci je oblast nákladů 

sledována pouze cenou vzdělávací akce, náklady na cestovné, ubytování a další, chybí jejich 

propojení na alternativní náklady, které tvoří např. vynaložený pracovní čas účastníků 

(neodvedený výkon). 

Tyto nepřímé náklady jsou pouze sledovány, ale chybí jejich přesná analýza, kterou 

bych navrhovala vytvořit. Při hodnocení efektivity investic do vzdělávání je používána celá 

řada metod.  K nejčastěji používaným patří rentabilita investic či Cost Benefit analýza. 

Z hlediska přínosů vzdělávání je možné v organizaci sledovat změny ukazatelů, jako jsou 

zvýšení produktivity, pokles nákladů, absencí, fluktuace, redukce zmetkovosti, snížení počtu 

stížností zákazníků, zvýšení kvality, či zvýšení příjmů z prodeje. 
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 Pokud je tedy očekávána návratnost prostředků vložených do vzdělávání, je třeba od 

počátku na tyto prostředky nahlížet jako na skutečnou investici. Důležité je proto, určit možné 

faktory, které mohou ovlivnit efektivitu těchto investic. Mezi tyto faktory řadíme kvalitu 

realizace jednotlivých fází vzdělávání, metody vzdělávání a přístupy k jejich vyhodnocení. 

 Výsledky hodnocení efektivity investic do vzdělávání poskytne organizaci konkrétní 

číselné vyjádření přínosů realizace vzdělávacích akcí, kterým podle mého názoru vedení 

každé organizace nejlépe rozumí. Z toho důvodu by to mohlo vést, ke zvýšení aktivit v oblasti 

vzdělávání i do budoucna, kdy již organizace nebude mít možnost je hradit z dotace 

z Evropských sociálních fondů. 
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6 Závěr 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, hraje v dnešní době důležitou roli pro každou 

organizaci. Systém vzdělávání a rozvoje v organizaci by měl být vytvořen a realizován tak, 

aby investování do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, organizaci přinášelo co největší efekt. 

Analýzou systému vzdělávání a rozvoje v organizaci ARMATURY Group a.s., byly 

zjištěny nedostatky, které mají na výši tohoto efektu vliv.  

Nedostatkům z oblasti systematického vzdělávání ve firmě se věnuje poslední kapitola 

diplomové práce, kterou jsem rozčlenila podle jednotlivých fází ze kterých, se systém 

vzdělávání a rozvoje skládá.  

V rámci fáze identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje jsem organizaci doporučila, pro 

zefektivnění identifikace potřeb vzdělávání, zavedení ročního hodnotícího rozhovoru 

zaměstnance s vedoucím pracovníkem. Zároveň jsem také organizaci navrhla formulář, který 

by měl sloužit jako výstup tohoto pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců. 

V rámci fáze plánování vzdělávacích aktivit jsem organizaci doporučila doplnění 

jejich interního formuláře „Plán vzdělávacích akcí na následující rok“ o položky cíle 

vzdělávací akce a místo realizace vzdělávací akce. Především stanovení cíle, již při plánování 

vzdělávacích akcí je velmi důležité, pro zhodnocení efektivity realizované vzdělávací akce, 

zda cíl vzdělávání byl splněn. 

Podstatné nedostatky v systému vzdělávání a rozvoje v organizaci jsem shledala 

v oblasti vyhodnocení výsledků vzdělávání. Tato fáze byla rozdělena dle jednotlivých úrovní 

hodnocení. V rámci úrovně reakce jsem organizaci doporučila, aby hodnocení vzdělávací 

akce bylo vyžadováno od každého účastníka. V úrovni hodnocení poznatků účastníka bylo 

organizaci doporučeno zavedení testování, pro zjištění úrovně znalostí, a to před účastí 

zaměstnance na vzdělávací akci, tak i po jejím absolvování. Pro efektivní hodnocení úrovně 

chování účastníka vzdělávací akce v organizaci jsem navrhla zavedení formuláře „Hodnocení 

účastníka vzdělávací akce“, který by měl vyplnit po určité době od realizované aktivity 

nadřízený účastníka a měl by v něm zhodnotit, jak účastník nově nabyté znalosti a dovednosti 

uplatňuje v praxi. Organizaci jsem také doporučila zavedení úrovně hodnocení efektivity 

vzdělávací akce, která by poskytla konkrétní číselné vyjádření přínosů realizace vzdělávacích 

aktivit, které jsou podstatné pro posouzení, zda realizovat vzdělávací aktivity či ne. 
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Z provedené analýzy vyplynulo, že organizace si uvědomuje důležitost vzdělávání a 

rozvoje svých pracovníků, snaží se proto vytvářet i příznivé podmínky  a podporuje tuto 

personální oblast např. zavedením kvalifikační divize, která má tuto oblast na starost. Za 

velmi pozitivní považuji získání dotace, ze strukturálních fondů EU na vzdělávání svých 

zaměstnanců, prostřednictvím kterého je právě v organizaci realizována převážná část 

vzdělávacích aktivit. 

Na základě uvedených faktů jsem došla k názoru, že cíl diplomové práce byl splněn. 

Věřím, že implementace navrhovaných doporučení v této oblasti přispěje ke zkvalitnění 

systému vzdělávání a rozvoje ve společnosti ARMATURY Group a.s. 
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Seznam zkratek 

 
a.s.  akciová společnost 

ROI  Return on investment (Návratnost investic) 

EU  Evropská unie 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF  Evropský sociální fond 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  požární ochrana 

NDT  non destructive testing methods (nedestruktivní metody kontroly výrobků) 

AET  autonom empowerment teams (autonomní týmy) 
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Příloha č. 7 

 
 

DOTAZNÍK  
 

Právě máte před sebou dotazník sloužící k průzkumu ohledně vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců ve vaší firmě.  
 
Otázky a odpovědi si pozorně pročtěte a dotazník vyplňujte prosím pečlivě. Zaškrtněte odpověď, 
která se Vám zdá nejvhodnější. 
 
Neexistuje špatná či správná odpověď, je důležitý Váš názor.  
Dotazník je opravdu zcela ANONYMNÍ. 

 
 
1. Vytváří Vám organizace podmínky pro Vaše vzdělávání a rozvoj?    

  rozhodně ano           
  spíše ano      
  spíše ne           
  vůbec ne          

 
2. Máte možnost kariérního růstu v rámci organizace?      

 ano           
 ne    

   
3. Plánujete si svůj osobní rozvoj, tzn. vytváříte si plán osobního rozvoje sami?   

 ano, vytvářím jej sám/sama           
 ne, vytváří jej můj nadřízený (nebo jiná osoba)   

 
4. Konzultujete možnosti Vašeho osobního rozvoje se svým nadřízeným? 

 vždy      
 někdy           
 zřídkakdy      
 nikdy 

 
5. Podporuje Vás nadřízený ve Vašem vzdělávání a osobním rozvoji? 

 ano        
 ne        

 
6. Jak vnímáte možnost účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných zaměstnavatelem?      

 naprosto pozitivně        
 spíše pozitivně         
 spíše negativně 
 zcela negativně 
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7. Jste dostatečně informován o tom, jaké vzdělávací akce se ve firmě konají? 
 rozhodně ano           
 spíše ano      
 spíše ne           
 vůbec ne       

 
8. Jste spokojen/a s výběrem vzdělávacích akcí, které se ve firmě konají?      

 vždy        
 někdy          
 zřídkakdy 
 nikdy 

 
9. Která ze vzdělávacích metod využívaných při firemních vzdělávacích akcích Vám 
vyhovuje nejvíce? 

 přednáška, prezentace          
 seminář 
 instruktáž při výkonu (ukázka) 
 workshop 

 
10. Jste spokojen/a se vzdělávacími metodami využívanými při firemních vzdělávacích 
akcích? (Pokud ne, kterou byste uvítal/a?) 

 ano      
 ne …………………………………..       

 
11. Máte možnost hodnotit úroveň vzdělávacích akcí, kterých jste se účastnili? 
  vždy          
  někdy           
  zřídkakdy      
  nikdy 
 
12. Jsou Vaše nově nabyté znalosti ověřovány? 
  vždy          
  někdy           
  zřídkakdy      
  nikdy 
 
13. Projevuje Váš nadřízený/á zájem o to co jste se v rámci vzdělávacích akcí naučil/a? 

 vždy        
 někdy          
 zřídkakdy 
 nikdy 

 
14. Klade organizace důraz na přenesení naučeného v rámci vzdělávacích akcí do 
praxe? 

 vždy        
 někdy          
 zřídkakdy 
 nikdy 
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15. Vnímáte získané znalosti ze vzdělávacích akcí jako přínosné pro svou práci? 

 rozhodně ano           
 spíše ano      
 spíše ne           
 vůbec ne          

 
 16. Jste spokojen/a s výběrem lektorů vzdělávacích akcí? 
  ano        
  ne          
 
 
17. Jakých vzdělávacích akcí byste se chtěl/a v budoucnu zúčastnit? (prosím doplňte) 
   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
18. Systém vzdělávání ve firmě, tak jak ho znáte, je nastaven? (Pokud je nastaven 
špatně, co byste na něm změnil/a?) 

 velmi dobře           
 dobře 
 špatně ………………………………….   
 velmi špatně …………………………...  

      
 
Jste :                                                              žena            
                                                                         muž 
 
Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:       základní 
                                                                         střední odborné vzdělání s výučním listem 
                                                                         úplné střední odborné vzdělání s maturitou 
                                                                         vyšší odborné vzdělání 
                                                                         vysokoškolské                         
                        
 
 
Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 
 
Hanka Lišková
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ROČNÍ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE VEDOUCÍM PRACOVNÍKEM 

Jméno a příjmení hodnoceného: Hodnocený rok:  

Pracovní funkce: Osobní číslo:  

Jméno a příjmení hodnotitele: 

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ: HODNOCENÍ: POZNÁMKY: 

Stupnice hodnocení : 5 - vynikající, 4- překračuje očekávání,3- plní očekávání,2-je nutné zlepšení,1- nedostačující 

Pracovní výkon 

Plnění pracovních povinností   

Využívání pracovní doby   

Efektivnost   

Iniciativa   

Odpovědnost   

Samostatnost   

Dodržování termínů   

Pracovní vytížení   

Vztah k práci 

Ochota při mimořádných úkolech   

Odborné znalosti   

Pracovní kázeň   

Spolehlivost   

Spokojenost s odvedenou prácí   

Zájem o odborný růst   

Spolupráce 

Loajalita a vztah ke společnosti   

Ochota ke spolupráci   

Schopnost týmové práce   

Vztah ke spolupracovníkům   

Osobní faktory 

Vystupování   

Komunikační schopnosti   

Flexibilita   

Schopnost řešit konflikty   
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Sebeprezentování   

Postoj ke změnám   

 

CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ 
HODNOCENÍ: 

 

VYJÁDŘENÍ NADŘÍZENÉHO K HODNOCENÍ A NÁVRHY 

VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANCE K HODNOCENÍ: 

 

ABSOLVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ 
AKCE V HODNOCENÉM 

ROCE: 
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VYHODNOCENÍ CÍLU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE ZA PŘEDEŠLÉ OBDOBÍ: 

 STANOVENÉ CÍLE: SPLNĚNO: NESPLNĚNO: 
SPLNĚNO 

ČÁSTEČNĚ: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

STANOVENÍ CÍLU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE NA DALŠÍ OBDOBÍ: 

 STANOVENÉ CÍLE NA DALŠÍ OBDOBÍ: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Hodnotitel:     Podpis:    Dne: 

 

Hodnocený:     Podpis:    Dne: 
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Hodnocení chování účastníka 

vzdělávací akce 

 

Název hodnocené vzdělávací akce: 

Datum konání: 

Zastávaná pracovní pozice podřízeného: 

 

1. Uplatnil podřízený nabyté znalosti a dovednosti, ze vzdělávací akce při výkonu své 

práce? 

 
 Ano 

 Ne 

 

Pokud jste v předcházející otázce odpověděl/a ne, přejděte prosím k otázce č.4 

 

2. Ohodnoťte v jakém rozsahu uplatňuje Váš podřízený nabyté znalosti a dovednosti? 
(Od 0 až 100%) 

 0 25%    51 75%   91 100% 

 26 50%    76 90% 

 

3. Jak konkrétně pracovník využívá/využil znalosti a dovednosti ze vzdělávací akce 

v praxi? 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………….………………………………………………………………………………. 

……………………………….………………………………………………………………. 

 

4. Pokud pracovník neuplatňuje/neuplatnil získané znalosti a dovednosti ze vzdělávací 

akce při své práci, uveďte, co si myslíte, že je toho příčinou? 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Považujete za vhodné, aby tuto či podobnou vzdělávací akci absolvoval někdo jiný 

z Vašich podřízených pracovníků? 

恪 ANO (Prosím uveďte jejich jména) 

……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

 Ne 

 

Vaše náměty a připomínky: 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum …………………… Podpis ……………………….. 


