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ABSTRAKT 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat systém profesionálního vzdělávání v podniku 

ArcelorMittal, a.s. Budu zjišťovat, zda a jak je v současnosti v podniku vyhodnocována 

efektivnost těchto vzdělávacích aktivit. Na základě teoretických poznatků se budu snažit 

doporučit možné úpravy stávajícího hodnocení efektivnosti, popřípadě bude navrhnut nový 

postup. První kapitola se věnuje vzdělávání zaměstnanců. Druhá kapitola je zaměřena na 

efektivní vzdělávání. Třetí kapitola nám přiblíží společnost ArcelorMittal, a.s. Čtvrtá kapitola 

je o analýze interních vzdělávacích aktivit, kde jsou, popsány jednotlivá školení.  V páté 

kapitole je popsán celý proces dotazování. Poslední kapitola, se zabývá vyhodnocením 

výsledků efektivnosti jednotlivých školení a návrhům na zlepšení. 

Klíčová slova: efektivnost, vzdělávání, analýza 

 

ABSTRACT 

The objective of my diploma thesis is ananalysis of the professional educational and 

training system in ArcelorMittal, a.s. company. I amgoing to investigate, if and how has been 

evaluated the efectivness of these education all activities in the company recently. On the 

basis of these theoretical findings I amgoing to suggest possible adjusting of the culent 

evaluation of the efectiveness, perhapseven a new method will be proposed. The first charter 

koncerns is self with education and training of the staff. The second charter is focused on the 

effective education and training. The third charter focuseson to ArcelorMittal, a.s. company. 

In the fourth chapter, there is ananalysis of the internal educational and training activities with 

description so find ividual trainings. In the fifth chapter, there is a description of the 

entiresurvey process. The last charter, which concerns it self with evaluation of the 

efectiveness reset soft the particular trainings and the improvement proposals. 

Keywords: efectiveness, educational, ananalysis 
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Úvod 

„Úspěšné podniky dnes už velmi dobře ví, že chtějí-li patřit k těm lepším 

v konkurenci, potřebují k dosažení tohoto cíle výkonné, vysoce erudované, vzdělané, 

motivované a současně loajální a spokojené zaměstnance. Ale takové zaměstnance si musí 

podnik připravit většinou sám. Efektivními výchovnými a vzdělávacími programy je přimět 

k přemýšlení a pak postupně jejich způsob myšlení a jednání měnit v souladu s podnikovou 

strategií.“ [10] 

„Kvalita, efektivita a úspěšnost podnikového vzdělávání se proto stává závislou 

nejenom na jeho vhodně zvolené struktuře, ale především i na přístupu a angažovanosti všech 

účastníků podnikového vzdělávání.“ [11] 

Ekonomická situace se velmi rychle mění, a tak v současné době řada firem řeší 

problém, jak snižovat náklady. Samozřejmě také náklady na lidský potenciál, nebo také 

investice do lidského potenciálu, jsou na programu dne. Firmy právě sestavují rozpočty na 

vzdělávání na příští rok, analyzují důsledně vzdělávací potřeby a kladou si otázku, které 

vzdělávání je pro zaměstnance nezbytné. Dlouhodobě  HR manažeři a specialisté řeší 

problém, jak opravdu objektivně hodnotit efektivitu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a jaké 

nástroje k tomu mají využít. Navíc je hodnocení efektivity vzdělávání jedním z požadavků 

systému řízení jakosti na proces vzdělávání, a tak i auditory zajímá, jak je tato oblast 

prakticky zabezpečena. Jaké reálné možnosti tedy existují. [14] 

Cílem této diplomové práce je analyzovat efektivitu profesního vzdělávání dělnických 

profesí v podniku ArcelorMittal a.s.  Pro zhodnocení bude zvolena vhodná metoda, která bude 

pomocí vzájemné spolupráce aplikována na vybraných školeních. Výsledky budou 

analyzovány a následně slovně zhodnoceny. Popřípadě bude navrhnuté zlepšení. 
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1 Vzdělávání zaměstnanců 

Dnes platí imperativ celoživotního vzdělávání pro všechny pozice ve firmě 

(intelektuální a manuální). To znamená, že rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců je 

úkolem personálního řízení. Pojem „vzdělávání zaměstnanců“ je-zdá se vytlačován 

obecnějším pojmem „zdokonalování zaměstnanců“. Vedle klasického učení (tzn. studia, 

absolvování kursů a seminářů) se totiž v praxi uplatňují i mnohé jiné způsoby, jimiž rostou 

kompetence zaměstnanců. Především tréninky, koučování, rotace,  counselling, monitoring a 

stáže. Je všeobecně známo, že když se dnes chce člověk něco nového naučit, tak to 

neznamená, že by si musel sednout do školní lavice. Neexistuje ale zatím jednotné chápání 

toho, co nové formy zdokonalování představují, což ztěžuje jejich implementaci. [11]   

Vzdělávání je proces, během nějž osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje. Podle Williamsovy (1998) definice „je vzdělávání cílově orientované, 

založené na zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání změny, které přináší, jsou relativně 

stabilní“. Honey a Mumford (1996) vysvětlili, že „ke vzdělávání dochází, když mohou lidé 

ukázat, že znají něco, co neznali předtím (znalost, pochopení něčeho a také fakta), a když 

mohou dělat něco, co nemohli předtím (dovednosti)“. Mumford a Gold (2004) zdůraznili, že 

„vzdělávání je jak proces, tak výsledek týkající se znalostí, dovedností a chápání.“[2] 

Existují čtyři typy vzdělávání: 

 Instrumentální vzdělávání – vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo 

dosaženo základní úrovně úkonu. Usnadňuje je vzdělávání při výkonu práce. 

 Poznávací (kognitivní) vzdělávání – výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí 

a pochopení věci. 

 Citové (emoční) vzdělávání – výsledky jsou založeny spíše na formování postojů 

nebo pocitů než na formování znalostí. 

 Sebereflektující vzdělávání – formování nových vzorců nazírání, myšlení a 

chování, a v důsledku toho vytváření nových znalostí. [2] 

Za dnešní výsledky organizací jsou z části odpovědni lidé vzdělávající jejich 

zaměstnance. Vědí, že učení je důležité a výrazně ovlivňuje výkonnost pracovníků na svých 

pozicích. Největší starostí je právě výcvik, který se možná stává určitým druhem obřadu, plný 

důležitých termínů, zkratek, módních technik a chytrých aktivit, a to vše s podporou 
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nejnovějších technologií byť s úbytkem skutečného učení. To je důvod, proč jsou vzdělávací 

strategie tak důležité. [4] 

1.1 Pojmy 

Odborná způsobilost 

Odbornou způsobilostí rozumíme schopnost zaměstnance plnit zadané úkoly 

způsobem odpovídajícím požadavkům pro danou funkci, tzv. v požadované kvalitě, čase a při 

dodržení všech pravidel souvisejících s danou činností při využití všech svých znalostí. 

Odbornou způsobilost lze dosáhnout výcvikem a vzděláváním. [9]  

Je na organizaci, aby v této souvislosti určila, jakou odbornou způsobilost musí 

pracovníci mít. Pokud ji nedosahují, měla by jim poskytnout příslušný výcvik či zaškolení. 

Kromě odborné způsobilosti se doporučuje udržovat povědomí pracovníků o závažnosti a 

důsledcích činností na jakost výrobku, nebo služeb. [12] 

Analýza pracovní funkce  

 Pracovní funkce – souhrn úkolů definovaný organizací, které vykonává 

zaměstnanec na konkrétním místě po určenou dobu. 

 Analýza pracovní funkce – proces získávání informací o pracovní funkci a jejich 

následné vyhodnocování.  

 Popis pracovní funkce – poskytuje základní informace o požadavcích na 

způsobilost zaměstnance, jeho povinnostech, pravomocích, odpovědnostech, apod.  

Hodnocení odborné způsobilosti zaměstnance  

Hodnocení odborné způsobilosti zaměstnance umožňuje posoudit, zda je zaměstnanec 

trvale schopen vykonávat danou práci dobře. Přitom může být realizováno dvěma způsoby: 

nezávislou organizací nebo v rámci organizace. 
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Rozvoj způsobilosti zaměstnance 

Nepřetržitý proces poskytování příležitostí ke vzdělávání a osobnímu rozvoji 

směřujícímu k rozšíření znalostí a k rozvoji dovednosti zaměstnance.  

Vzdělávání  

Plánovaný proces změny postojů, znalostí a dovedností učením, směřujícím k dosažení 

efektivního výkonu v určité činnosti či okruhu činnosti. [9] 

1.2 Proces učení 

Povaha učení má několik základních vlastností. Samostatné učení je složité, je to 

individuální záležitost, jejíž výsledkem může být přírůstek, nebo udržení stávajícího 

standartu. Učení může být plánované i neplánované, vědomé i nevědomé. Výsledky toho 

procesu mohou být žádoucí i nežádoucí. Nemůžeme definovat jediný správný způsob učení, 

protože jeho obsah musíme přizpůsobit příležitostem a preferovanému stylu vyučované 

osoby. Efektivita učení se může realizovat jednotlivě nebo kolektivně. Učení není jen novým 

úhlem pohledu, ale vyznačuje se podniknutými kroky k nápravě chyb. Učení a vzdělání je 

trvalý přirozený jev. Nejlepší učení je spojeno s praktickou zkušeností. 

Proces učení zahrnuje tři oblasti: 

 Znalosti – co jednici potřebují znát, 

 Dovednosti – co musí být jedinci schopni dělat, 

 Postoje – co lidé cítí ve vztahu ke své práci. [1] 

1.3 Teorie a styly učení 

Základem efektivního učení je dobře motivována osoba, která může být stimulována 

ze strany manažery nebo mentora. I takto motivovanému zaměstnanci je třeba poskytnout 

pomoc při definování a uspokojování potřeb v oblasti vzdělávání. Dalším nástrojem 

zefektivnění učení je tvorba takové organizační kultury, která učení podporuje. Je vhodné 

vycházet z teorií učení a věnovat rovněž pozornost jednotlivým typům učících se osob. 
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Mezi významné teorie učení patří: 

 Upevňování správných reakcí – jedince, který dobře zvládl svůj úkol je potřeba 

pochválit a tímto jej motivovat k tomu, aby v učení pokračoval. 

 Kybernetické a informační teorie – vychází z předpokladu, že učící se osoby se 

naučí rychleji a efektivněji, pokud úkol rozdělíme do několika dílčích částí a 

vzdělávána osoba se v daném okamžiku soustředí na část snadno osvojitelnou. 

 Učení se zkušeností – spočívá v tom, že lidé vyvolávají zkušenosti, vysvětlují je a 

rozhodují se, jak budou využity. Vzdělavatelé pomáhají lidem zkušenosti uplatnit 

a mít z nich největší prospěch.  

 Poznávací teorie – učí lidi definovat problémy a nacházet vlastní řešení. Lidé 

vypracovávají vlastní postupy, bez vnucování zaměstnavatelem. 

 Teorie podnět reakce – vztahuje proces učení k faktorům, jakým jsou hnací síla, 

podnět, reakce a upevňování reakce. 

Typy učících se osob jsou: 

 Kompromisici–tito se učí metodou pokus omyl a spojují přitom dvě fáze cyklu – 

fázi konkrétní zkušeností a experimentování. 

 Imaginativní typy – preferují postup od konkrétního k abstraktnímu. 

 Ligické typy – experimentují s nápady, kteří v praxi spojují abstraktní a 

experimentální fázi. 

 Asimilátoři – vytvářející své vlastní teoretické modely a přeměňují je do 

obecného uceleného vysvětlení. [1] 

1.4 Realizace vzdělávací aktivity 

Realizací vrcholí cyklus vzdělávání. O úspěšnosti vzdělávací aktivity se rozhoduje již 

při identifikaci. Zde je však možné zhatit veškeré úsilí vložené v předchozích fázích. 

Realizace však není jen setrvačností, se kterou se pohybujeme z předchozích fází. I zde lze 

však plánované obohatit. Tato fáze je velmi důležitá především u zakázkových řešení, jak 

popisuje obrázek č. 1 (Zpracováno podle Buckley, R. Caple, J. 2004). Realizace má tři fáze a 

to přípravu, vlastní realizaci a transfer. 
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Obrázek č. 1: Cyklus vzdělávání v organizaci [6] 

 

Zdroj: HRONÍK, František. Rozvoj vzdělávání pracovníků, upraveno. 

1.4.1 Příprava 

Je to potřeba připravit lektora, učební materiály a pomůcky. Je nutné také připravit 

účastníky a celou akci organizačně zajistit.  

1. Příprava lektora -přípravu lektora, ať již interního či externího, můžeme chápat ze 

dvou hledisek. Profesní příprava lektora a příprava lektora na konkrétní akci. 

2. Organizační zajištění -do organizačního zajištění patří řada dalších „mravenčích“ 

činností podle toho, zda se kurz odehrává přímo v prostředí firmy či mimo ni. Mezi 

tyto „mravenčí“ činnosti patří zajištění stravování, ubytování, občerstvení a podobně. 

To může být v kompetenci personálního oddělení, externí vzdělávací firmy s týmem, 
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na jehož špici stojí lektor. Ten se však většinou nepodílí na organizačním zajištění 

kurzu. 

3. Příprava účastníků - před každou akcí, i kdyby měla mít charakter „kusovky“ je 

nezbytné účastníky připravit na to, co je čeká. Příprava účastníků však nemusí mít jen 

pasivní charakter. Je třeba upřednostňovat aktivní přípravu účastníků, která nezatěžuje 

organizaci časově, ani nákladově, přičemž má hodnotu i čtyř hodin výcviku „tváří 

v tvář“. [6] 

1.4.2 Vlastní realizace 

Začíná příjezdem lektora na místo konání. Vhodné je přijet minimálně jednu hodinu před 

vlastním zahájením. To předpokládá příjezd do známého prostředí, ve kterém bude učebna 

připravena podle instrukcí předem. 

1. Zahájení: Během zahájení je třeba účastníky opětovně seznámit s programem a jeho 

cíly. Také je třeba představit sebe, i když se účastníci měli možnost dozvědět se 

všechny informace během komunikace o kurzu. Zahájení je potřeba neuspěchat a 

vzbudit v účastnících pocity jistoty nebo respektu. Součástí zahájení je taktéž domluva 

na různých procedurálních otázkách včetně oslovování. 

2. Monitorování dění v průběhu: Lektor postupuje dle programu. Nemůže však 

bezezbytku postupovat mechanicky. Potřebuje být citlivý na atmosféru a schopnost 

účastníků přijímat informace. Podle dění řídí tempo a rytmus vzdělávací aktivity. 

Střídá jednotlivé aktivity. Volnější ruce má u standardizovaných kurzů má vytvořenou 

časovou rezervu a může zařadit, kromě přestávky, krátké odreagování a podobně. 

3. Vytvoření a udržování vysoké úrovně pracovního společenství: Kromě naplnění 

obsahu programu je lektor zodpovědný za vytvoření aktivního prostředí a za efektivní 

práci na samotném kurzu. Základy jsou již položeny v předchozích fázích, zejména při 

designování kurzu.  

4. Lektor facilituje dění a povzbuzuje účastníky: Dbá na to, aby byl schopen uplatnit 

individuální přístup. Potřebuje vytvořit takové podmínky, aby si každý mohl zažít 

pocit úspěchu. Jakákoli forma negativní motivace tlumí pracovní atmosféru a aktivitu 

účastníků.  
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5. Realizace nenadálých situací: Mezi nenadálé situace patří všechny situace, které se 

vymykají zadání a předpokládaným reakcím, se kterými designéři kalkulovali a 

zohlednili je v samotné vzdělávací aktivitě. Mezi nenadále situace můžeme zařadit 

například přítomnost rušiče, pasivní účastníky a poznámky vůči nepřítomným. [6] 

1.4.3 Transfer 

Již v předchozí fázi designování jsou navrženy aktivity, které budou následovat po 

skončení kurzu. Při samotném kurzu je třeba tento plán „oživit“ a pohlídat první dny po 

kurzu. 

Databanka know – how 

Během výcviku vznikají různé poznatky, které je potřeba zachytit a nespoléhat se jen na 

to, že každý, kdo si „něco“ objevil, s tím také odjede a bude celou dobu myslet na to, jak „to“ 

uplatní v praxi. V samotném výcviku, dle plánů, se věnuje prostor pro opakovanou nebo 

znovu uvědomovanou formulaci poznatků. Vše je potřeba zapsat. Posléze se může stát 

součástí závěrečné zprávy či umístit v prostředí e-developmentu apod. 

Fotodokumentace a další záznamy 

Kromě vytvoření databanky, respektive její součástí může být fotodokumentace z kurzu. 

Fotí se výsledky práce, zejména „flipchartové“ zápisy. Taktéž je možno pracovat 

s videozáznamem. Zde je však potřebné získat souhlas všech lidí, kteří se objevují na 

záznamu.  Videozáznam může být součástí projekce výcvikového setkání. Má potenciál 

vyvolávat zážitky a s nimi oživovat dění s poznatky. 

Zakotvení efektů organizovaného učení (vzdělávání). Bezprostředně po kurzu je většina 

absolventů motivována k tomu, aby si získané znalosti a dovednosti ověřila a vyzkoušela 

v praxi. Pakliže to však neudělají v nejbližším týdnu, 80% absolventů se o to již nepokusí.  
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Po skončení jakéhokoli kurzu může účastník školení podpořit transfer znalostí a 

dovedností několika způsoby: 

 realizuje domácí úkol; 

 referuje (přednáší) svým kolegům s nastíněním možných aplikací; 

 provádí krátký workshop (i na pokračování); 

 provádí sérii krátkých výcvikových bloků; 

 na základě inspirace vytvoří kurz, který bude těsněji reflektovat specifické 

podmínky; 

 vypracovává projekt, který zhodnocuje přínos kurzu. 

Samozřejmě, že způsobů by bylo možné vymyslet více. Jasné je však to, že kurz nemůže 

končit odjezdem nebo vyplněním dotazníku spokojenosti. Je odpovědností manažera 

(nadřízeného pracovníka), aby se podílel na transferu, protože s účastníkem kurzu má těsnější 

kontakt. [6] 

1.5 Metody vzdělávání 

Cíle vzdělávání, konkrétní potřeby a styl vzdělávání vzdělávající se osoby by měly 

ukázat, jaká metoda, nebo metody vzdělávání by měly být použity. Při výběru vhodných 

metod vzdělávání pomáhají konkrétní cíle a pochopení individuálních potřeb. Nemělo by se 

předpokládat, že postačí jen jediná metoda. Lepší výsledky pravděpodobně přinese 

kombinace metod. Použití určité palety metod pokud budou vhodné, pomůže vzdělávání tím, 

že upoutá zájem vzdělávajících se osob. Vzdělávání je: „osobní, subjektivní a neoddělitelné 

od aktivity„ (Reynolds, 2004). Je to aktivní, nikoliv pasivní proces. Pokud je to možné, pak 

proces vzdělávání by měl být aktivní, i když si to vyžádá více času, než uplatňování pasivních 

metod, při nichž je vzdělávajícím se lidem poskytována určitá forma výcviku, např. 

instruktáž.  

Čím složitější budou dovednosti, které je třeba zvládnout, tím aktivnější musejí být 

metody vzdělávání. Vzdělávání vyžaduje čas, aby bylo možné osvojit si, vyzkoušet a 

akceptovat nové poznatky. Vzdělávací program by měl tento čas poskytovat. 

Existují různé úrovně vzdělávání a ty vyžadují různé metody a různý čas. Na 

nejjednodušší úrovni vyžaduje přímé fyzické reakce, učení se zpaměti a vytváření základních 
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podmíněných reflexů. Na výši úrovni vzdělávání zahrnuje přizpůsobování existujících 

znalostí a dovedností novým úkolům, nebo novému prostředí.  

Na další úrovni se vzdělávání stává komplexním, složitým procesem, kdy se v určitém 

postupu okruhu, nebo činnosti identifikuje jejich podstata, kdy se musí propojit řada 

jednotlivých úkolů, nebo kdy jde o rozvíjení interpersonálních dovedností. K nejsložitější 

formě vzdělávání dochází, když se vzdělávání týká hodnot a postojů lidí a skupin.Jde nejen o 

nejsložitější oblast, ale také o oblast nejobtížnější. Správná kombinace různých, ale vhodných 

typů vzdělávání přináší nejlepší výsledky. [2] 

1.5.1 Metody vzdělávání při výkonu práce na pracovišti 

Tyto metody vzdělávání mohou zásadní způsobem zvýšit produktivitu zaměstnanců. Je 

zde ale velký rozdíl mezi kontinuální podporou zaměstnanců, aby vykonávali svou práci 

dobře (koučováním), pokusem o opravu špatné výkonnosti (poradenstvím) a pomocí 

špičkových odborníků (vedením). Úlohou úspěšného managementu je proto zařadit do 

procesu vzdělávání svých zaměstnanců v pravý okamžik tu správnou techniku, dle aktuální 

potřeby. 

Tréninky 

Tréninky jsou zaměřeny především na praktický výcvik dovedností s minimem teorie. 

Lidem se říká a ukazuje, jak mají dělat svou práci, a okamžitě je jim umožněno, aby si to sami 

zkusili. 

Koučování 

Tato metoda je založena na vztahu dvou lidí a používá se na rozvoj individuálních 

dovedností, znalostí a postojů. Nejefektivnějším koučováním je případ, jestliže se metoda 

může využít neformálně, jako součást normálního procesu řízení nebo vedení lidí. 

Mentoring 

Mentoring je metoda, která používá speciálně vybraných a školených jedinců (mentorů), 

keří vedou a radí, čímž pomáhají rozvíjet kariéru svých „chráněnců“, kteří jsou jim přiděleni. 

Účelem mentoringu je doplňovat učení se při výkonu práce, které je vždy nejlepším 
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způsobem osvojování si konkrétních dovedností a znalostí, které držitel určitého pracovního 

místa potřebuje. 

Rotace práce 

Cílem rotace práce je rozšiřovat zkušenosti lidí tím, že budou postupně pracovat na 

různých pracovních místech nebo v různých útvarech organizace. Úspěšnost této metody 

závisí na zpracování programu, který stanovuje, co by měl pracovník v daném útvaru naučit. 

Většinou to bývá aplikována na startu kariéry. 

Counselling 

Jedná se o vzájemné konzultování pracovních schopností, které překonává jednosměrnost 

vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, podřízeným a nadřízeným. Výhodou je vnášení 

vlastní iniciativy a možnost předkládání vlastních návrhů řešení. Metoda je však náročná na 

čas a musí se vypořádávat s možným odporem ze strany zaměstnavatelů. [5] 

1.5.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Přednáška 

Přednáška je typem vzdělávání s malou participací vzdělávaných, s výjimkou závěrečné 

části, která je věnována otázkám a odpovědím. Používá se k přenášení informací k 

posluchačům a vyznačuje se tím, že přednášející má pod svou kontrolou jak obsahovou, tak 

časovou strukturu přednášky. Efektivnost přednášky závisí na schopnosti přednášejícího 

prezentovat látku s rozumným použitím vlastních pomůcek. 

Diskuse 

Cílem vzdělavatele by mělo být vést a usměrňovat uvažování a myšlení skupiny. Měl by 

se tedy soustředit více na formování postojů než na sdělování nových znalostí. 
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Účelem použití diskuse je: 

 přimět posluchače, aby se zapojili do učení; 

 poskytnou možnost učit se od zkušenějších spolupracovníků; 

 pomoci lidem, aby pochopili jiné názory; 

 rozvíjení schopnosti vlastního vyjadřování. 

Případová studie 

Případová studie je historie nebo popis nějaké události, které vzdělávací osoby analyzují, 

aby odhalily příčiny problému a pokusily se vypracovat řešení. Tato forma vzdělávání by 

měla usilovat o zlepšení schopnosti zkoumat problémy, hledat informace, vyměňovat si 

nápady a analyzovat zkušenosti tak, aby účastníci vzdělávání mohli objevovat podstatu 

problému. 

Hraní rolí 

Při této metodě účastníci na sebe berou roli postavy zapojenou do situace. Metoda se 

používá proto, aby se zvýšila obratnost v jednání, konzultování, koučování, výběrových 

pohovorech. Metoda rozvíjí interaktivní dovednosti a poskytuje lidem pohled na to, jak se 

chovají a co cítí. 

Simulace 

Zde se jedná o kombinaci případové studie a hraní rolí, aby se dosáhlo v podmínkách 

učebny maximálního realismu. 

Skupinová cvičení 

Tato vzdělávací metoda dává možnost účastníkům, aby na formulování problému a řešení 

se podíleli jako skupina. Cílem je, aby si lidé vyzkoušeli pracovat kolektivně. 
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Nácvik interaktivních dovedností 

Nácvik asertivity neboli sebe-prosazování, má pomoci lidem, aby byli efektivnější při 

vyjadřování svých názorů, svého přesvědčení. Spočívá hlavně na hraní rolí na simulacích. 

Semináře 

Seminář (workshop) tvoří speciálně sestavena skupina lidí, kteří s pomocí moderátora 

společně zkoumají záležitost organizace, nebo posuzují týmovou efektivnost za účelem 

dohodnutých kroků. 

Učení se hrou či pohybovými aktivitami (outdoortraining) 

Toto probíhá pomocí nejrůznějších typů aktivit: turistika, slaňování, kanoistika, průzkum 

jeskyní atd. Účastníci pod tlakem musí provádět v týmu aktivity, o nichž nic nevědí. 

Distanční vzdělávání 

Tento typ vzdělávání umožňuje vzdělávajícím se osobám učit se ve volném čase z 

materiálu kdekoliv prezentovaných. Nejznámější metodou jsou korespondenční kurzy. [8] 

1.5.3 Metody vzdělávání používané při výkonu práce na pracovišti a mimo něj 

Učení se akcí 

Tato metoda pomáhá manažerům v rozvíjení jejich schopností tím, že je vystavuje 

skutečným problémům. Musí tyto problémy řešit, analyzovat, formulovat doporučení a poté 

podnikat určité kroky. Typický program na učení se akcí spočívá ve vytvoření skupiny čtyř 

nebo pěti manažerů, kteří mají za úkol vyřešit nějaký problém. Vzájemně si pomáhají, učí se 

jeden od druhého, ale pravidelně je přítomen externí konzultant.  
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Instruktáž při práci 

Metoda instruktáže pro práci by měla být založena na analýze dovedností a teorii učení v 

souladu s těmito následujícími body: 

 příprava; 

 prezentace; 

 procvičování a testování; 

 používání a zdokonalování. 

Pověření úkolem 

Pověřením úkolem představuje specifický úkol, které vzdělávaný pracovník provádí na 

žádost vzdělavatele nebo manažera. Pověření úkolem lze použít jako testu na závěr 

vzdělávání. A protože jde o realistickou záležitost, mělo by pomoci přenesení toho, co se 

naučil, do normální pracovní situace. Pověření úkolem mohou používat také manažeři jako 

nástroj rozšiřování zkušeností svých podřízených. Je vhodné tuto techniku propojit s 

koučováním. 

Projekty 

Projekty jsou v hrubých rysech zpracované studie nebo úkoly, které mají účastníci 

vzdělávání dodělat, často na základě obecných pokynů svého zaměstnavatele nebo manažera. 

Pro učně, absolventy nebo i studenty může být projekt praktickým cvičením. Podobně jako 

pověření úkolem, i projekty poskytují vzdělávaným i manažerům příležitost vyzkoušet si co 

se naučili a zároveň prohloubit své zkušenosti. 

Studium doporučené literatury 

Znalosti lidí se dají zvýšit také tím, že jim poskytneme knihy, nebo podnikovou literaturu 

a požádáme je, aby si tyto písemnosti prostudovali, protože na teoretické znalosti z této 

literatury bude navazovat kurz. Druhou možností je materiály předávat postupně během 

kurzu. 
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Vzdělávání pomocí počítačů nebo tzv. e-learning 

Jedná se o formu individualizovaného vzdělávání se, a jako takové je projevem 

vzdělávací technologie. Využívá schopnosti počítače při formování kvalifikace, rekvalifikace, 

pomoci při distančním vzdělávání atd. 

Multimediální vzdělávání 

Tento typ výuky používá řadu médií, včetně audia, videa, grafiky, fotografie, animace, 

které jsou vzájemně propojeny, aby vytvořily interaktivní program, který pak zprostředkovává 

osobní počítač. [8] 

1.5.4 Samostatné vzdělávání 

Samostatné nebo samostatně řízené vzdělávání znamená podněcovat lidi k tomu, aby 

převzali odpovědnost za uspokojování svých vlastních potřeb vzdělávání za účelem zlepšení 

pracovního výkonu na svém současném pracovním místě nebo za účelem rozvoje svého 

potenciálu a uspokojení svých aspirací ohledně kariéry. Může to být založeno na procesu 

zaznamenávání dosažených úspěchů a plánování akcí, které vedou lidi, aby zkoumali a 

posuzovali, co se naučili, čeho dosáhli, jaké jsou jejich cíle, jak jich chtějí dosáhnout a co 

nového se potřebují naučit. Program vzdělávání může být založen na „vlastním tempu“ v tom 

smyslu, že vzdělávající se osoba může do určité míry samostatně rozhodovat o tempu 

vzdělávání a je vedena k tomu, aby posuzovala svůj vlastní pokrok a podle toho 

přizpůsobovala svůj program. [2] 

Samostatně řízené vzdělávání je založeno na zásadě, že lidé se naučí a zapamatují si 

více, jestliže sami přijdou na to, jak se věci mají. Ale i tak mohou potřebovat, aby jim někdo 

ukázal směr, na co se mají podívat, a pomoci jim v hledání a nalézání poučení. Vzdělávající 

se osoby musejí být vedeny k tomu, aby – třeba s pomocí někoho jiného, pokud je to třeba – 

definovali, co musejí znát, aby mohli efektivně vykonávat svou práci. Potřebuji vědět, kde 

mohou získat materiály nebo informace, které jim pomohou se vzdělávat, a také potřebují 

vědět, jak tyto materiály a informace používat. Plány osobního rozvoje, jimiž se zabývá tato 

kapitola později, mohou pro tento proces poskytnout jakýsi rámec. Tyto osoby rovněž 

potřebují pomoc a podporu ze strany svých nadřízených a ze strany organizace, například v 

podobě, koučování, mentoringu, zařízení a vybavení pro vzdělávání včetně e-learningu. [2] 
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Samostatně řízené vzdělávání lze rovněž charakterizovat jako sebereflexivní 

vzdělávání, což je typ vzdělávání, které vede lidi k rozvíjení nových vzorců vnímání, myšlení 

a chování. Je to proces, který Argyris (1992) označil jako dvousmyčkové učení se, založené 

na zkoumání hlavních příčin problémů. Může tvořit novou smyčku učení, která jde do daleko 

větší hloubky než tradiční smyčka učení poskytovaná instrumentálním učením (tj. učením se, 

jak vykonávat práci lépe), která má sklon se zaměřovat pouze na vnější, povrchní příznaky 

problému. [2] 

1.5.5 Systematický přístup ke vzdělávání 

Vzdělávání si můžeme systematizovat podle vlastního obsahu. Někdy bývá 

uplatňováno rozdělení na tvrdé a měkké kompetence. Každá z vymezených oblastí vzdělávání 

může být uskutečněna v různé formě – jako prezenční výuka či prostřednictvím e-learningu. 

Vzdělávající se lidé potřebují mít jasný směr a zpětnou vazbu, jak si vedou. Mělo by 

se jim dostat ocenění za správné chování, aby se toto chování upevňovalo. Vnitřně 

motivovaní a sami sebe motivující jedinci si to mohou zabezpečit sami, ale v každém případě 

bude nutné mít někoho, kdo pomáhá a usnadňuje chování, např. mentora, který je připraven v 

případě potřeby povzbudit a pomoci. Vzdělávající se osoby obvykle potřebují rychle vědět, 

jak si vedou. Dlouhodobější programy vyžadují průběžné kroky, povzbuzení dalšího 

vzdělávání. Obsah těchto vzdělávacích programů by tak měl být rozdělen do malých modulů, 

nebo prvků, z nich každý má nějaký cíl. [2] 

1.5.6 Motivace ke vzdělání 

Lidé musejí být motivování se učit a vzdělávat. Měli by si být vědomi toho, že 

současnou úroveň jejich znalostí, dovedností nebo schopností nebo jejich současné postoje či 

chování je třeba rozvinout nebo zlepšit, aby byli schopni vykonávat svou práci ke své vlastní 

spokojenosti jiných. Musejí tedy mít jasnou představu o tom, jak by se v tomto případě měli 

chovat. Aby byli motivováni, musejí vzdělávací se lidé nalézat uspokojení. Ke vzdělávání 

bývají nejochotnější, jestliže to uspokojuje jednu nebo více jejich potřeb. A na druhé straně, i 

nejlepší programy vzdělávání mohou selhat, jestliže je jejich účastníci nepovažují za užitečné. 

[2] 
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Tampoe (1993) ve své studii identifikoval čtyři hlavní modifikátory pro vzdělávané 

pracovníky: 

 Osobní růst – příležitost pro jedince plně realizovat svůj potenciál. 

 Anatomie zaměstnání – pracovní prostředí, v němž vzdělávaný pracovník může 

úspěšně plnit přidělené úkoly. 

 Úspěšné plnění úkolů – pocit úspěšnosti a spokojenosti vyplývající z práce, která 

má pro organizaci velký význam a je kvalitní. 

 Peněžní odměny – příjem, který je odměnou za přispění pracovníka k úspěšnosti 

organizace a který symbolizuje míru jeho přispění. [2] 

1.5.7 E – learning 

E-learning neboli elektronické vzdělávání definovali Pollard a Hillage 2001 jako 

„poskytování a správu příležitostí ke vzdělávání a její podporu pomocí počítačové sítě a 

internetové technologie za účelem napomáhání pracovnímu výkonu a rozvoji jedinců.“ 

E-learnig zlepšuje učení a vzdělávání tím, že spíše rozšiřuje a doplňuje vzdělávání 

tváří v tvář, než aby nahrazovalo. Termín „e-learning“ se nejprve objevil ve Spojených státech 

v polovině šedesátých let. Podobně jako mnohé postupy v oblasti lidských zdrojů byl založen 

na dřívějších přístupech, jako byly vzdělávání (výcvik pomocí počítačů, on-line podpora 

vzdělávání) výcviku, otevřené nebo distanční vzdělávání a neformální e-learning, vesměs 

odvozených od poznatků řízení znalostí (know-ledge management). Hlavní rozdíl je v tom, že 

e-learning je v podstatě založen na sítích, i když může zahrnovat i rozšiřování produktů 

informační technologie (CD-ROMY), které nevyžadují napojení uživatelova počítače na síť 

(intranet nebo internet). 

E-learning není ani tak záležitostí technologie, jako spíše záležitost učení založeného 

na technologii. Nicméně je to právě používáním intranetu, které nabídlo pro učení a 

vzdělávání největší prostor. Ve své plně rozvinuté podobě je e-learning komplexnějším 

přístupem ke vzdělávání než dřívější postupy, zejména v případech, kdy je kombinován 

s jinými metodami učení a vzdělávání. [2] 
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2 Efektivní vzdělávání 

Efektivita procesu vzdělávání je poměr vstupu a výstupů vynaložených nákladů a 

přínosů. To je nesporně nutno měřit. O tom co a jak nejlépe v procesu vzdělávání měřit, jsou 

v současné době vedeny intenzivní odborné diskuse. K jejich průběhu přispíváme poznámku 

o očekávaných vstupech (Měření nákladů na přípravu a realizace vzdělávání tzn. na přípravu 

vzdělávacích programů, na jejich materiální a technické zabezpečení, stejně jako čas 

zaměstnanců, strávený zdokonalováním, se dají měřit snadno). [11] 

2.1 Podmínky pro efektivní vzdělávání 

Mezi podmínky pro efektivní vzdělávání se řadí mnoho faktorů, jako například 

motivace nevzdělání, samotné vzdělávání a v neposlední řade i cíle vzdělávání. 

Efektivnost procesu vzdělávání a výcviku ovlivňuje: 

 Nakolik kvalifikovaně (objektivně) byla provedena analýza potřeb vzdělání. 

 Zda byly správně stanoveny cíle vzdělávání a výcviku. Tyto cíle jsou trojího typu: 

znalostí (hlava), postoje (srdce) a dovedností (ruce). Musí obsahovat pouze to, co 

lze skutečně řešit vzděláváním a nesmí obsahovat to, co je nutno řešit jinak 

(změnami organizace, techniky apod.). 

 Zda byly stanoveny skutečně efektivní vzdělávací programy, eventuelně místo 

nich efektivnější alternativní prostředky: sebevzdělávání, koučování, pomůcky ke 

zvyšování výkonu, počítačové systémy podpory výkonnosti. 

 Zda byly zvoleny optimální (nejefektivnější) metody vzdělávání podle 

didaktických zásad a to ať již potřebné aktivy budou probíhat přímo při práci, nebo 

v mimopracovní výchově. [11]   

Efektivnost vzdělávání ve firmě zaručí, když si její management permanentně klade a 

zodpovídá otázky: 

 Co lidé ve firmě dělají dobře, úspěšně, efektivně, kvalitně a není tady třeba, aby se 

v tom zdokonalovali? 

 Co dělají špatně, chybně, nekvalitně, pod úrovní standardů, které jsou v daných 

podmínkách dosažitelné? 
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 Co by mohli dělat lépe, z hlediska naplňování strategie firmy tzn. z hlediska nejen 

stávajících, ale i budoucích potřeb? 

 Jaký druh vzdělávacího či výcvikového programu je k dosažení pokroku 

optimální? [11] 

Zjištění míry toho, natolik se efekt vzdělávání skutečně dostavil, by mělo zahrnovat 

měření přínosů pro: 

 dosahování cílů, vyplývajících ze strategie; 

 růst produktivity práce; 

 lepší využití techniky a technologie; 

 zvyšování hodnoty produktu, nebo služeb; 

 pokles chybných výkonů a lepší řešení jejich následků; 

 obohacování a rozšiřování obsahu práce; 

 lepší výsledky práce týmů; 

 vyšší kompetence zaměstnanců; 

 větší uspokojení zaměstnanců jejich motivaci vyššího řádu; 

 růst potenciálu firmy pro inovaci a tím i pro úspěch v konkurenčním boji. [11] 

2.2 Zpětná vazba a měření efektivity vzdělávacích aktivit 

Každá vzdělávací aktivita si v prvním plánu klade za cíl zvýšit pracovní výkon. Proto 

nezbytně potřebujeme vědět, v jaké míře vzdělávací aktivita naplnila svůj cíl. Také 

potřebujeme vědět, koho a jak budeme seznamovat s výsledky hodnocení. Zpětná vazba o 

efektivitě vzdělávacích aktivit je snad nejdůležitější části z celého cyklu. Protože mnohdy 

nejsme schopni říci, jak je který vzdělávací program efektivní a jak se projevuje v pracovních 

výsledcích. [6] 

2.3 Systém metod měření 

Metody měření můžeme systematizovat podle různých hledisek. Nejčastěji můžeme 

metody dělit podle toho, zda následují bezprostředně po vzdělávací aktivitě nebo až po 

určitém odstupu a podle toho, kdo je autorem hodnocení (samotný účastník, nebo někdo 
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„zvenčí“). Jiné hledisko se uplatní podle formy záznamu. Hodnocení můžeme mít ve formě 

„tužka-papír“, nebo v elektronické podobě. [6] 

Rozšířeným a známým dělením metod měření je model, který vychází z Kirkpatrickova 

příspěvku: 

 úroveň reakce (dotazníky spokojenosti apod.); 

 úroveň učení (testování znalostí); 

 úroveň chování (zhodnocení dovedností); 

 úroveň výsledků (měření dopadu do reálné výkonnosti.); 

 úroveň postojů. [6] 

2.4 Subjektivní hodnocení 

Pod subjektivním hodnocením si představujeme hodnocení samotnými účastníky 

vzdělávací aktivity. Hodnocení účastníky může následovat bezprostředně po realizaci 

vzdělávací aktivity nebo s určitým časovým odstupem. [6] 

2.4.1 Subjektivní metody uplatitelné s kratším časovým odstupem 

Tyto metody mají svým charakterem nejblíže k průzkumům veřejného mínění. 

Nejvíce jsou rozšířené dotazníky spokojenosti. Dopis sobě a lektorovi nebo jeho variace jsou 

poměrně málo rozšířené, i když mnohdy mají vyšší hodnotu než dotazník spokojenosti. [6] 

Dotazník spokojenosti 

Subjektivní hodnocení vyjadřuje zhodnocení přínosu účastníkem. Obvykle se jedná o 

zhodnocení spokojenosti s kurzem. Samo o sobě bývá málo validní. Nicméně je nezbytné, 

neboť v součinnosti a úrovni přírůstků znalostí a dovedností lze poměrně dobře předikovat 

míru transferu znalostí a dovedností do vlastní práce, kterou lze zjistit s delší perspektivou. 

Hodnocení spokojenosti s kurzem je dobré provádět s drobným odstupem, nikoliv 

bezprostředně na závěr samotného kurzu, kdy mohou být účastníci pod vlivem různých haló 

efektů. Vhodná je doma tří až sedm dní po ukončení kurzu nebo jeho části. [6] 
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Dotazníky spokojenosti mají obvykle strukturu: 

 užitečnost a potřebnost vzdělávací aktivity; 

 působení lektora (jeho odborné a didaktické kvality); 

 dynamika vzdělávací aktivity (výstavba kurzu, jeho rytmus); 

 kvalita výukových materiálů a vhodnosti užití didaktických pomůcek; 

 prostředí kurzu (učebna); 

 organizační zajištění (stravování ubytování apod.). [6] 

2.5 Objektivní hodnocení 

Objektivním hodnocením má na mysli hodnocení druhými lidmi. Jakoukoliv změnu 

v souvislosti se vzděláváním je třeba strukturovat podle hierarchického modelu znalosti – 

dovednosti – praktické aplikace. Tento model vyjadřuje představu, že k jakékoli změně je 

třeba mít nejdříve určitou poznatkovou základnu.  

Ta je zase nezbytná pro osvojení nových dovedností. Změna na úrovni výkonu práce 

je pak dána transferem nových znalostí a dovedností. [6] 

Znalosti 

 Pretest-retest – při zahájení školení a tři až sedm dní po skončení školení je 

proveden znalostní test. 

 Případová studie– je zejména vhodná u výcviku v soft-skills. Lze ji ovšem také 

použít u testování znalostí, jaké optimální technické řešení nabídnout zákazníkovi 

za dané situace. Pro vyhodnocování případových studií lze připravit jednotné 

schéma pro vyhodnocení. Samozřejmě jiné bude pro soft-skills, jiné pro užití 

produktů a služeb. 

Dovednosti 

 Projekt– rozpracování problému do konkrétního postupu k řešení, včetně 

formulace implementačních postupů, kterými pracovník demonstruje, které 

dovednosti jsou pro zdárnou realizaci nezbytné. 

 Assignment– dle zadání pracovník analyzuje problém a hledá východiska k řešení. 

Demonstruje představu, jak v řešení uplatní to, co se naučil. 
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 AssessmentCentre– obsahuje především praktické ukázky, které dokumentují 

dovednosti v dané oblasti. Například zapojení pobočkové ústředny, prodejní 

rozhovor, kritika podřízeného apod. [6] 

2.6 Hodnocení efektivnosti vzdělávání výcviku – index efektivnosti výcviku 

Postup hodnocení: 

Hodnocení efektivnosti výcviku se provádí u všech hledisek, u kterých je rozhodnuto, 

že se budou hodnotit. Toto rozhodnutí musí být provedeno ve fázi již plánování výcviku.  

Z hledisek které se hodnotí stupnicí 1 – 5, se vypočítává index efektivnosti výcviku: 

 

I efek. výcviku = (počet dosažených bodů/celkový možný počet budů) * 100%[9] 

Pokud vypočtený index efektivnosti výcviku je vyšší než 80%, lze považovat výcvik 

za velmi efektivní. Pokud je index výcviku v rozmezí 60 – 80%, lze považovat výcvik za 

efektivní. V případě, že index efektivnosti výcviku je nižší než 60%, byl výcvik neefektivní a 

je zapotřebí přijmout okamžitá opatření k nápravě. [9] 

Některé zkušenosti a doporučení s hodnocením efektivnosti výcviku v podmínkách 

konkrétní praxe: 

 Předložený návrh metodiky rámcově odpovídá zkušenostem z praxe s tím, že 

efektivnost jakékoliv formy výcviku bude jednoznačně tím vyšší, čím více si 

školený (ať už zaměstnanec nebo vedoucí zaměstnanec) odnese vědomostí a 

dovedností, které bude schopen bezprostředně či následně uplatnit ve své 

konkrétní činnosti v daném podniku. 

 Jiný přínos však lze očekávat u nabytých (manuálních) dovedností, které dají 

využívat víceméně ihned a jiný u duševních/manažerských dovedností, které 

k zavedení do praxe potřebují jistý čas. 

 Hodnocení přínosu (efektivnosti) výcviku vesměs posuzuje jak školený 

zaměstnanec, tak přímý nadřízený. Školený bezprostředně po vzdělávací 

akci/výcviku zpracuje záznam (hodnocení), který postoupí nadřízenému. 

V případě přímého nadřízeného je zavedena praxe, kdy hodnocení přínosu je 
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prováděno minimálně měsíc po absolvovaném školení a zároveň i uplatnění 

v praxi.  

Jsou však případy, kdy je možné hodnotit ihned, ale i mnohem později než za 1 měsíc (to 

v případě získávání nového místa a možnosti nového uplatnění): 

 Z výsledků praktického ověřování dále vyplynulo, že vlastní hodnotící formuláře 

jsou navrženy vyhovujícím a tudíž plně využitelným způsobem, i když rozdílné 

podmínky, zkušenost a podniková vyspělost té které organizace zcela jistě 

konečnou formou a rozsah použité metodiky ovlivní (obsahová náplň vlastních 

dotazníků, typ a rozsah hodnotící stupnice apod.). 

 Dotazníky tedy nemohou mít v žádném případě obecnou platnost – musí tedy být 

tzv. „širé na míru“. Je vždy zapotřebí vybrat relevantní hlediska pro ten či onen 

podnik, aby nebyl následně zkreslen samotný výpočet efektivnosti. (Nenadál, Jak 

zvýšit výkonnost organizací). [9]  

2.7 Vyhodnocování vzdělávání – návratnost investic 

Je důležité vyhodnocovat vzdělání, aby se posoudila jeho účinnost při dosahování těch 

výsledků, které byly stanoveny v souvislosti s plánováním vzdělávací akce, a aby se ukázalo, 

kde je zapotřebí zlepšení nebo změn, aby bylo vzdělávání ještě účinnější. Jak uvádějí Tamkin 

a kol. (2002) „Vzdělávání lze modelovat jako řetězec působení od plánování vzdělávání za 

účelem uspokojení podnikových nebo individuálních potřeb vzdělávání ke vzdělávání, ke 

kterému dochází ve vzdělávací akci, od vzdělávání ke změněnému chování a od změněného 

chování k působení na ostatní lidi a na organizaci jako celek.“  

Již ve fázi plánování vzdělávání se musejí vytvořit základy a kritéria pro hodnocení 

každé kategorie vzdělávání. V současné době je třeba zvážit, jaké informace potřebné pro 

hodnocení je třeba získat a analyzovat. [2]  

Definice vyhodnocování vzdělávání 

Proces vyhodnocování vzdělávání definoval Hamblin (1974) jako „ každý pokus 

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

hodnotu tohoto vzdělávání ve světle této informace“.  Vyhodnocování vyúsťuje do řízení, tj. 
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rozhodování, zda mělo dané vzdělávání smysl (především z hlediska poměru nákladů a 

přínosů), či nikoliv, a co zlepšit, aby bylo nákladově efektivnější. [2] 

Návratnost investic jako metoda vyhodnocování 

Někteří autoři obhajují návratnost investic jako prostředek hodnocení celkového 

účinku vzdělávání na výkon organizace. 

Vypočítá se jako: (přínos ze vzdělání – náklady na vzdělávání / náklady na vzdělávání) x 

100% 

Kearns a Miller (1997) se domnívají, že tento typ měření je užitečný pouze pro 

hodnocení celkového účinku vzdělávání.  

Kearns doporučuje při práci s návratností investic použít „pravidlo vycucat si z palce“ 

v tom smyslu, že jakékoliv vzdělání by mělo zlepšit výkon vzdělávajících se osob alespoň o 

jedno procento. Takže bude-li se měřit návratnost investic do vzdělávání zaměřeného na 

prodej, přínos by mohl být vypočítán jako jedno procento z prodejů. [2] 
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3 Představení společnosti ArcelorMittal a.s. 

V této kapitole se budu zabývat historií společnosti, jejími výrobními aktivitami a popíši 

zde jednotlivé závody. 

3.1 Historie 

V roce 1942 se začala psát historie současně největší hutní společnosti České 

republiky. Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění 

ve městě, započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. V letech 1947 – 1948 bylo 

přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy stále ještě jako součást Vítkovických 

železáren. Na obrázku č.: 2, viz níže, můžeme vidět přípravu k zahájení stavby první tratě. 31. 

prosince 1951 došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG), 

národní podnik. Od roku 1951 až do roku 1958 nastala první etapa existence podniku. Celý 

kombinát tvořilo pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři 

siemens-martinské a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část 

elektrárny včetně vodohospodářství. Následně v letech 1967 až 1985 se rozsáhle 

modernizovaly martinské pece na pece tandemové.  

Obrázek č. 2: Příprava k zahájení stavby první tratě - koleje k vysoké peci/září 1949 

 

Zdroj: http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html  

Další větší investicí byla výstavba „středojemné“ válcovny v jižní části závodu, 

centrální kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie. V roce 1989došlo ke změně názvu 

a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto změnou se pojí další významné 

technologické události, zejména přechod od odlévání oceli do ingotů k plynulému odlévání 

oceli. V roce 1993 až 1999 byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První v 

prosinci roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší 

výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost.  
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Neméně významnou událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla 

válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová 

mini huť. Koncem ledna roku 2003 nastal zlom, když Lakshmi Mittal, jehož strategie je 

založena především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci 

privatizace Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s. Na konci 

2004se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a. s. V rámci 

privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné podniky, například 

JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s. 

Nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha LakshmihoMittala o převzetí 

světové dvojky Arceloru. Koncem června roku 2006, oznámila rada Arceloru sloučení s 

Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil i název ostravské 

společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. V roce 2007 se některé společnosti, které se 

vydělily v roce 2004, se opět organizačně připojily k mateřské společnosti. [13] 

Obrázek č. 3: Staveniště NHKG v popředí první vlečka na rudný most/1949/50 

 

Zdroj: http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html 

3.2 Výrobní aktivity 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční 

svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými 

závody. Společnost se dělí na několik samostatných závodů a to koksovnu, vysoké pece, 

ocelárnu a válcovny. [13] 

 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html


36 

 

3.2.1 Koksovna 

Závod Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Na obrázku č.: 4 

můžeme vidět výstavbu koksovny. Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a 

velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,5 mil. 

tun koksu. V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty (surový černouhelný 

dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou úspěšně 

expedovány na domácí i zahraniční trhy. Technologie Koksovny je vysoce ekologizována. 

Proces výroby koksu a kokso-chemických výrobků je certifikován společností TÜV NORD a 

splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001. Od roku 2000 je závod 10 

oprávněn používat označení "Bezpečný podnik“. [13] 

Obrázek č. 4: Výstavba koksovny/1951 

  

Zdroj: http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html 

3.2.2 Vysoké pece 

Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je pro naplnění 

požadavků odběratelů surového železa dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou 

výroby přes 3 miliony tun surového železa. Tři čtvrtiny produkce tekutého surového železa 

jsou spotřebovány závodem Ocelárna, přibližně pětina výroby je dodávána do akciové 

společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a objemově nejmenší podíl produkce surového 

železa je při přebytku kapacity zpevňován na licím stroji, a to v několika sortimentech dle 

požadavků zákazníků na chemické složení těchto pevných, převážně slévárenských surových 

želez. Vysokopecní rudná vsázka je ze tří čtvrtin zajišťována spékáním prachových rud ve 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html


37 

 

vlastním provoze Aglomerace, zbývající část rudné vsázky tvoří pelety, kusové rudy a rovněž 

druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem Koksovna, část 

metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdrojů. Mimo výrobu 

surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům 

prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v několika 

granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále vysokopecní 

granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. Sortiment výroby surového železa i 

struskových výrobků splňuje požadavky ČSN ISO 9001 a je pravidelně od roku 1998 

certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Tento certifikační orgán 

potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského a slévárenského 

surového železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 9001 : 2001. [13] 

3.2.3 Ocelárna 

Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. tun. Po 

odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá 

ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek. Na obrázku č.: 

5 můžeme vidět ocelárnu a probíhající kontilití šesti proudy. Veškerý sortiment výroby oceli a 

kontislitků splňuje požadavky EN ISO 9001:2000, závod je již dlouhodobě certifikován dle 

EMS auditorskou společností TÜV NORD podle EN ISO 14001. Český úřad bezpečnosti 

práce v roce 2003 oprávnil závod Ocelárna používat označení „Bezpečný podnik“. [13] 

Obrázek č. 5: Ocelárna - tavba šesti proudy na kontilití/1993 

 

Zdroj: http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html
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3.2.4 Válcovny 

Závod 14 vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby a 

konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, 

jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. Válcovací 

trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových přes 

tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také profily ocelových 

výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný 

za tepla o průměrech 5,5 – 14 mm a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. Středojemná 

válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků - jemnou a střední 

profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém provedení, tyče 

průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm a některé speciální profily. 

Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou pevností, 

konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, 

konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; pro 

elektrotechnické účely), mikrolegovaných. V rozměrech: tloušťka od 1,5 do 15 mm, šířka od 

740 do 1550 mm s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky (slzičkový). [13]  

3.3 Organizační schéma společnosti 

V současné době zaměstnává ArcelorMittal a.s. přibližně 5 568 zaměstnanců. Kteří jsou 

v  současné dobězastoupeni na těchto pozicích viz obrázek č. 6 Organizační schéma 

společnosti níže. 
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Obrázek č. 6: Organizační schéma společnosti 

 

Zdroj: http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_schema_s2_cz.html 
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4 Analýza interních vzdělávacích aktivit 

Cílem práce bylo analyzovat systém profesního vzdělávání v podniku ArcelorMittal 

a.s. a zjistit, jak je v současné době v podniku vyhodnocována efektivnost těchto vzdělávacích 

aktivit. Nyní využívá společnost ArcelorMittal a. s. čtyři stálé firmy na interní školení. Jedna 

firma se specializuje na počítačové kurzy, druhá na profesní kurzy, třetí na jazykové kurzy a 

poslední na kurzy v oblasti osobního rozvoje. Na externí kurzy jako jsou např. konference a 

různé odborné seminářem, kde jsou vysíláni jednotlivci, využívá společnost ArcelorMittal a. 

s. firmy z celé České republiky. E-learning využívá společnost pouze k výuce anglického 

jazyka. Zaměstnanci, kteří se zúčastnili analýzy efektivity profesního vzdělávání, jsou z větší 

části na dělnických pozicích. K možnosti provedení zhodnocení efektivnosti bylo zapotřebí 

zvolit kompetentní osoby pro spolupráci. Jádro týmu tedy tvořily – vedoucí úseku Vzdělávání 

a rekvalifikace, instruktoři jednotlivých školení. Autorka diplomové práce je v roli 

pozorovatele. 

4.1 Školení dělnických profesí 

Pro školení dělnických profesí využívá ArcelorMittal a. s. školící firmu, která 

zabezpečuje: 

 Základní kurz pro obor–jeřábník, řidič manipulačních vozíků, obsluha těžkých 

stavebních strojů, obsluha plynových zařízení, lešenář, vazač břemen. 

 Periodické školení pro obor – jeřábník, obsluha stavebních strojů, vazač břemen, 

řidič manipulačních vozíků, vstřelovač, lešenář. 

 Opakovací školení pro obor – opravář a montér plynových zařízení, topič 

nízkotlakých kotlů, obsluha plynových zařízení. 

 Dále provádí školení pro–řidiče referentských vozidel do 3, 5 t, zaměstnance 

obsluhující tvářecí stroje, zaměstnance obsluhující skladovací zařízení sypkých 

hmot, vedoucí zaměstnance o požární ochraně, zaměstnance obsluhující 

dřevozpracující zařízení, osoby zodpovědné za nákladku a výkladku, obsluhu 

obohacování dmýchaného větru kyslíkem, zaměstnance zodpovědné za provoz 

zdvihacích zařízení, vážné, zaměstnance obsluhující tvářecí stroje, dozorce výtahů. 
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4.2 Příprava a realizace akce 

Příprava a realizace byla založena na spolupráci vedoucí úseku vzdělávání a 

rekvalifikace se školící agenturou. Vedoucí úseku po výběru zaměstnanců, kteří jsou určeni 

k proškolení, objednala školení zaměstnanců u vzdělávací firmy. Školení prováděl pověřený 

lektor vzdělávací agentury. Autorka práce zastoupila roli pozorovatele na vybraných 

školeních a k provedení vyhodnocení akce vytvořila dotazník. Ten byl vyplněn účastníky 

jednotlivých vybraných školení a pak následně autorkou diplomové práce vyhodnocen. 

4.3 Popis vybraných školení 

Školení se konalo v prostorách personálního oddělení podniku ArcelorMittal a. s. Celá 

školící akce začala v sedm hodin ráno a trvala s menšími přestávkami 4 vyučovací hodiny (1 

vyučovací hodila = 45 minut). Školení začalo nejdříve výkladem a prezentací k dané 

probírané tématice. Jednalo se především o videa z dané školící problematiky, ovšem 

v takovém podání, že způsobila spíše pobavení školených zaměstnanců. Instruktor vedl 

školení formou diskuse, do které se zaměstnanci málo zapojovali. Na konci každého školení, 

byl zaměstnancům rozdán kontrolní test, který je součástí firemního tajemství. Zaměstnanci 

daný test museli úspěšně absolvovat, aby nadále mohli vykonávat svou profesi. 
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5 Dotazování 

Sestavila jsem dotazník skládající se ze čtyř otázkových částí a to z problematiky 

školení, instruktora, organizaci školení a celkového hodnocení kurzu. Pro hodnocení byla 

zvolena známkovací stupnice od 1 až po 5. Kde 1 znamená rozhodně ano, 2 spíše ano, 3 

nevím, 4 spíše ne, 5 rozhodně ne. První část je určena pro okruh školení, zde se nacházejí 

otázky se zaměřením na osnovu, účel a užitečnost školení. Druhá část se týká instruktora. 

Zúčastnění zde odpovídají na otázky týkající se přímo jeho osoby. Třetí část je zaměřena na 

organizaci školení, kde nás zajímá, zda zúčastněný byl vhodně informován o probíhajícím 

školení. V poslední části dotazníku jsou otázky ohledně hodnocení celkového kurzu. Ukázka 

dotazníku je uvedena jako příloha č. 1. 

5.1 Účel dotazování 

Účelem dotazování, byla analýza profesního vzdělávání v podniku ArcelorMittal a. s. 

prostřednictvím školících se zaměstnanců, kteří vyjádřili svůj názor na absolvované školení v 

dotazníku.  

5.2 Respondenti 

Zkoumané školení vždy tvořilo celkem 20 až 30 pracovníků, v naprosté většině muži. 

Jednalo o dělnické profese, jako jsou vazači břemen, jeřábníci, všechny ostatní profese jsou 

vypsány v kapitole školení dělnických profesí. 

5.3 Harmonogram dotazování 

Prvním úkolem bylo zjistit, jaká školení se budou provádět a v jakém rozsahu. Tyto 

potřeby například vznikly ze změn vyplývajících z výrobních procesů nebo ze zákona.  

Přítomní byli na začátku nebo na konci školení informováni o možnosti vyplnění dotazníků, 

byla jim nabídnuta možnost anonymního vyplnění, a to z důvodu „bez obav“ vyjádřit svůj 

názor. Dotazování probíhalo od října 2011 do února 2012. Osloveno bylo celkem přes 100 

zaměstnanců, kteří následně vyplnili dotazník. Vykonané školení je dokumentováno podpisy 

v prezenčních listinách. 
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5.4 Výstupy z dotazníků 

Po vyplnění, byly všechny dotazníky sesbírány a výsledky byly sepsány a 

vyhodnoceny do jednotlivých tabulek, které jsou věnovány jednotlivým částem dotazníku. 

Zabývají se, hodnocením školení, hodnocením instruktora, hodnocením organizace školení a 

celkového hodnocení školení. Jsou zde zaznamenány odpovědi na jednotlivé otázky.  

Tabulka č. 1: Hodnocení školení 

Otázky a odpovědi 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Nevím 

Spíše 

ne 

Rozhodně 

ne 

Rychlost a metody výuky byly 

přiměřené. 
 84 12 4  

Osnova školení je dobře logicky 

uspořádány 
2 87 11   

Materiály školení zachycují 

podstatnou část dění o aktuální 

činnosti a lze se k nim v 

budoucnu vracet. 

  16 77 7 

Školení má vyváženu 

teoretickou a praktickou část. 
   6 94 

Použité příklady, modelové 

situace mi pomohly pochopit 

danou tématiku. 

12 86 2   

Školení se mi zdálo obtížné.  24 21 55  

Školení nabízí okamžitou 

užitečnost získaných informací 

pro pracovníky u firmy. 

23 69 8   

Školení nabízí lepší perspektivu 

využití získaných znalostí a 

dovedností ve firmě. 

  14 84 2 

 

Z výsledků v tabulce č. 1 vychází, že na otázku „Materiály školení zachycují 

podstatnou část dění o aktuální činnosti a lze se k nim v budoucnu vracet.“ odpovědělo 

záporně 77 respondentů. Z toho viditelně vyplývá, že zúčastnění, ke školení nedostali žádné 
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školící materiály. Při otázce zda „Školení má vyváženu teoretickou a praktickou část.“ 

odpověděla naprostá většina respondentů záporně, evidentně postrádají, praktickou část 

školení, z tohoto výsledku vychází i mé návrhy. Co se týče realizace samotných kurzů, 

negativně účastnici hodnotili pouze výukové materiály a technické pomůcky a také postrádali 

větší počet příkladů z praxe či možnost převedení nových informací do praxe. Zde by měli 

realizátoři klást větší důležitost zpětným vazbám zaměstnanců na jednotlivá školení a řešit obsah, 

průběh a kvalitu lektora daných kurzů. Poslední otázka z této části je zaměřena na lepší 

perspektivu využití získaných znalostí a dovedností ve firmě což možná zapříčiňuje pasivitu 

při probíhajících školeních.  

Tabulka č. 2: Hodnocení instruktora 

Otázky a odpovědi 
Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 
Nevím 

Spíše 

ne 

Rozhodně 

ne 

Instruktor měl dobrou znalost 

probírané tématiky. 
11 86  3  

Instruktor dobře vysvětlil 

probíranou tématiku. 
2 91 1 6  

Instruktor podněcoval aktivitu 

účastníků, dobře je zapojil, sám 

byl aktivní, motivovaný, šlo mu o 

věc. 

1 88 5 6  

Instruktor odpověděl na všechny 

dotazy. 
6 94    

Instruktor zvládl praktické cvičení.  19 80 1  

Instruktor je expert v daném 

oboru. 
 51 49   

Vyjadřovací schopnosti instruktora 

jsou výborné. 
 79 10 11  

Instruktor uměl velmi dobře využít 

učebních pomůcek. 
3 92 5   

 

V tabulce č. 2 respondenti ohodnotili dosavadní průběh samotných kurzů tak, že nejvíce 

záporných odpovědí se sešlo u otázky, zda instruktor zvládl praktické cvičení.  
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Tabulka č. 3: Hodnocení organizace školení 

Otázky a odpovědi 
Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 
Nevím 

Spíše 

ne 

Rozhodně 

ne 

Prostředí učebny bylo dostačující 

pro dané školení. 
12 79 9   

Časový harmonogram školení byl 

dodržen. 
100     

Informovanost o školení byla 

dobrá. 
10 90    

Pro školení byly zvoleny vhodné 

učební pomůcky. 
10 57 33   

Využití času školení bylo 

efektivní, bez hluchých míst. 
 87 11 2  

 

Pozitivně v této tabulce č. 3 zaměstnanci hodnotí informovanost o školení a dodržení 

časového harmonogramu školení. 

Poslední část dotazníku je zaměřena na celkové hodnocení školení. 

Tabulka č. 4: Celkové hodnocení kurzu 

Otázky a odpovědi Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Nevím Spíše 

ne 

Rozhodně 

ne 

Účast zaměstnanců na kurzu, 

školení splnila daný účel. 

95 5    

Doporučil (a) bych tento kurz 

ostatním. 

46 54    
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6 Návrhy 

V této kapitole budu rozebírat návrhy, které vycházejí z dotazníkového šetření. Pro 

zlepšení současného systému profesního vzdělávání v podniku ArcelorMittal a.s. byla 

navržena tato doporučení. 

6.1 Teoretická část 

Využitím video ukázek přímo z provozu v teoretické části by pomohlo ke zpestření a 

zkvalitnění vyučovací hodiny. Tyto ukázky lze využít také v případě, kdy návštěva provozu 

nebude z jakýchkoliv příčin možná. Zaměstnanci budou mít alespoň představu o tom, jak to 

v provoze funguje.  

6.2 Praktická část 

Ať už vzdělávání zaměstnanců proběhne jakkoliv je dobré mít na paměti, co nám říká 

odborná literatura „pokud člověk získané informace nepřevede hned do praxe, nebo je v praxi 

ihned nevyzkouší, z 80% je zapomene, nebo vůbec nevyužije.“  

V první řadě by společnost ArcelorMittal a.s. měla požadovat po školící firmě, změnu 

plánu ohledně rozdělení teoretické a praktické části výcviku, aby nastalo více prostoru pro 

praktickou část. V jedné např. praktické části školení by potom mohli zaměstnanci zažít 

praktickou ukázku přímo na pracovišti, jak to chodí a běží při každodenním provoze. Lidem, 

by se říkalo a rovnou i ukazovalo, jak mají svou práci dělat a okamžitě jim umožnit si práci 

samostatně vyzkoušet. Tuto metodu bych volila u všech školení týkajících se práce v provozu. 

Důležitá je u těchto profesí hlavně bezpečnost práce při samotném provozu.  

6.3 Podklady 

Z dotazování také vyšlo najevo, že většina respondentů postrádá podklady ke studiu. Z 

toho viditelně vyplývá, že zúčastnění, ke školení nedostali žádné podpůrné školící materiály, 

ale tuto možnost vítali, protože by se k nim mohli v budoucnu vracet. Znalosti pracovníků se 

dají zvýšit také tím, že jim společnost poskytne knihy, nebo podnikovou literaturu a požádá 

je, aby si tyto materiály prostudovali, protože na tyto podklady bude třeba navazovat školení. 

Druhou možností je podklady rozdávat postupně během školení.  Co se týče těch materiálů, 

společnost by mohla na jejich podobě spolupracovat se školící firmou. Podklady by se daly 

využít i při absolvování školení pomocí E – learningu.  
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6.4 Více školících firem 

Společnost ArcelorMittal ke školení svých zaměstnanců, z řad dělnických profesí 

využívá pouze jednu školící firmu. Navrhuji, aby společnost využila služeb více školících 

firem, nebo na školení svých zaměstnanců využívala současnou firmu a k přezkoušení byl 

přizván externí pozorovatel – externí školící firma. A to z důvodu, se kterým jsem se setkala 

osobně na školeních, kdy si zaměstnanec dané školení přišel jenom „odsedět“, test znalostí 

opsat a ze školení si akorát odnést potvrzení o absolvování školení.  Na trhu je mnoho 

kvalifikovaných firem, které pracují efektivně a mají mnoho dobrých referencí, navíc 

konkurence donutí současnou školící firmu, aby se snažila plně zefektivnit svou stávající 

vzdělávací činnost a zamezila již zmiňovaným problémům. Popřípadě by mohla společnost 

vyhlásit konkurz vzdělávacích firem, kde by každá školící firma předvedla průřez jednoho 

vybraného školení před skupinou pracovníků, kteří by po jeho absolvování v hlasování 

vybrali tu nejlepší. 

6.5 E - learning 

Tato možnost vychází z vlastní zkušenosti, kdy ke školení lze místo klasického 

způsobu, který v současné době využívá stávající školící firma, což je školení ve skupinkách 

20 – 30 účastníků využít tzv. e-learning, který zmiňuji v kapitole o metodách vzdělávání. 

Tento způsob školení bych zvolila, pokud by se jednalo o opakovací školení. Zaměstnancům, 

by byl rozdán školící materiál v psané podobě. Stanovila by se jim určitá lhůta na 

samostudium a pracovníci by poté přišli na přezkoušení pomocí e–learningu.  Dnešní doba je 

bohatá na nové technologie v různých oblastech a nabízí proto mnoho možností jejich využití.  

6.6 Perspektiva školení 

V dotazníkové části hodnocení školení zaměstnanci postrádají motivaci daného 

školení se plně aktivně zúčastnit. Společnost ArcelorMittal a. s. by měla tedy při identifikaci 

využít i další nástroje jako je průzkum potřeb vzdělávání, hodnocení výkonu a rozvoje 

pracovníků, detailnější analýzu jednotlivých pracovních míst a specifikaci vzdělávání a učení, 

která určuje znalosti, dovednosti, schopnosti, postoje a výkon, kterých by měl poté jedinec 

dosáhnout. 
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6.7 Nenadále situace 

V případě pracovního úrazu vyžadující pracovní neschopnost, nebo v případě velkých 

škod zapříčiněných zaměstnancem, by bylo vhodné danou situaci probrat s pověřeným 

pracovníkem společnosti přímo na pracovišti. Jednalo by se o popis události, k tomu 

pověřenou osobou. Analyzovala by se příčina problému a následně by se vypracovalo řešení. 

K tomuto proškolování by mohla společnost čerpat pracovníky z vlastních zdrojů 

(bezpečnostní technik, mistr, předák) ale také zaměstnance, kteří mají výborné výsledky při 

absolvování školících testů. Popřípadě si takové zaměstnance od základu vychovat. Tato 

forma vzdělávání by měla usilovat o zlepšení schopností zkoumat problémy, hledat 

informace, vyměňovat si nápady a analyzovat zkušenosti tak, aby účastníci vzdělávání mohli 

objevovat podstatu problému. 
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Závěr 

Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je stále častěji diskutovaným tématem. Dnes a 

denně se setkáváme s nářky našich podniků, které tvrdí, že je stále obtížnější sehnat 

kvalifikovanou pracovní sílu, která by měla odpovídající vzdělání, tzn. požadované znalosti a 

dovednosti. Platit stále vyšší cenu za takové lidi je jedním řešením, vychovat si je, je řešením 

druhým. [3]  

Proto se dnes excelentní podniky od svých konkurentů neodlišují pouze nejlepší 

produkcí, technologiemi nebo konkrétními procesy, ale především snahou o dosažení co 

nejvyšší úrovně své firemní kultury. U té však v žádném případě už nerozhoduje pouze to, že 

si ji jejich majitelé nadefinují ani jak si ji nadefinují, ale zejména jde o to, jak je firemní 

kultura vysvětlena, pochopena, akceptována a v praxi každodenně „uplatňována“ všemi 

zaměstnanci bez výjimky. A zde sehrává komplexní a zejména efektivní vzdělávání 

zaměstnanců nezastupitelnou roli. [3] 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný systém vzdělávání 

v průmyslovém podniku Arcelor Mittal a. s. což proběhlo způsobem dotazování školených 

zaměstnanců prostřednictvím dotazníků. Analýza odhalila několik nedostatků, pro které jsou 

v kapitole návrhy nabídnuty způsoby jejich napravení. Nejdůležitější změnou by mělo být 

trvaní společnosti na tom, aby vzdělávací firma, kterou ArcelorMittal a. s. v současnosti 

využívá, zavedla podstatnou část praktické výuky do školení a doplnila podklady, ke kterým 

by se mohli v budoucnu zaměstnanci vracet. Protože nejde jen tak sedět na školení a všechno 

odkývat a pak opsat test ale hlavně jde o zodpovědnost školící firmy za to, že do provozu 

podniku posílá dobře proškolené zaměstnance a tím napomáhá k eliminování těžkých a někdy 

i bohužel smrtelných úrazů na pracovišti. Cena lidského života je přeci nevyčíslitelná. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Seznam použité literatury 

[1] ARMSTRONG, Michael. Personální management. Praha: GradaPublishing, a. s. , 2002. 963s. 

ISBN 8071696145. 

[2] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: GradaPublishing, a. s. , 2007. 800 s. 

ISBN 978-80-247-1407-3. 

[3] BUCKLEY, Roger; CAPLE, Jim. Trénink a školení. Brno: ComputerPress, 2004. 288 s. ISBN 

80-251-0358-7. 

[4] DAVIS, Jame R.; DAVIS, Adelaide B. EffectiviteTrainingStrategies. San Francisco : Berrett-

KoehlerPublishers, 1998. 521 s. ISBN 1-57675-037-X. 

[5] FORENCE M. STONE: Coaching, counseling&mentoring: how to 

choose&usetherighttechnique to boostemployeeperformace. AMACOM Div 

AmericanMgmtAssn, 2007. 230 s. ISBN 0814473857. 

[6] HRONÍK, František. Rozvoj vzdělávání pracovníků. Praha 7 : GradaPublishing, a.s., 2007. 240 

s. ISBN 978-80-247-1457-8. 

[7] KIRKPATRICK, Donald L.; KIRKPATRICK, James D. EvaluatingTrainingPrograms. San 

Francico, California : Berett-KoehlerPublishers, Inc., 2008. 650 s. ISBN 978-1-57675-348-4.  

[8] KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2000. 856 s. ISBN 

8024704692. 

[9] NENADÁL, Jaroslav, et al. Jak zvýšit výkonnost organizací: prostřednictvím vybraných 

měření. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s. r. o., 2005. 204 s. ISBN 80-20-01709-9.  

[10] NENADÁL, Jaroslav, et al. Moderní management jakosti. Praha 3 : Management press, s. r. 

o., 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.  

[11] PETŘÍKOVÁ, Růžena, a kol. Lidé zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Ostrava – 

Mariánské Hory: Dům techniky Ostrava spol. s r. o., 2002. 241 s. ISBN 80-02-01490-1. 

[12] VEBER, Jaromír, et al. Řízení jakosti a ochrana spotřebitelů. Praha 7 : GradaPublishing, a. 

s., 2007. 204 s. ISBN 978-80-247-1782-1.  

 

 



51 

 

Internetové zdroje 

[13] ARCELORMITTAL a. s., 

URL<http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html>[cit.: 2012-

17-02]. 

[14] JOBS.CZ, URL<http://www.jobs.cz/poradna/osobnosti/skolstvi-a-

vzdelavani/brazdova-zdenka/detail/article/jak-hodnotit-efektivitu-

vzdelavani/>[cit.: 2012-22-02]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_history_s2_cz.html


52 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Hodnocení školení .............................................................................................. 43 

Tabulka č. 2: Hodnocení instruktora ........................................................................................ 44 

Tabulka č. 3: Hodnocení organizace školení ............................................................................ 45 

Tabulka č. 4: Celkové hodnocení kurzu ................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Cyklus vzdělávání v organizaci [6] .................................................................... 15 

Obrázek č. 2: Příprava k zahájení stavby první tratě - koleje k vysoké peci/září 1949 ............ 34 

Obrázek č. 3: Staveniště NHKG v popředí první vlečka na rudný most/1949/50.................... 35 

Obrázek č. 4: Výstavba koksovny/1951 ................................................................................... 36 

Obrázek č. 5: Ocelárna - tavba šesti proudy na kontilití/1993 ................................................. 37 

Obrázek č. 6: Organizační schéma společnosti ........................................................................ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník – hodnocení školení ................................................................................ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1: Dotazník – hodnocení školení 

HODNOCENÍ ŠKOLENÍ 

Název školení:    

Pro hodnocení použijte známkovací stupnici od 1 do 5 kde: 

1 = rozhodně ano  

2 = spíše ano  

3 = nevím 

4 = spíše ne  

5 = rozhodně ne  

Zakroužkujte, příslušnou známku pro danou otázku, nevynechejte žádný řádek. Vaše činnost 

pomůže ještě zefektivnit vzdělávací činnost v podniku.  

ŠKOLENÍ 

Účel školení mi byl jasný. 1 2 3 4 5 

Rychlost a metody výuky byly přiměřené. 1 2 3 4 5 

Osnova školení je dobře logicky uspořádány. 1 2 3 4 5 

Materiály školení zachycují podstatnou část dění o aktuální činnosti a lze se 

k nim v budoucnu vracet. 

1 2 3 4 5 

Školení má vyváženu teoretickou a praktickou část. 1 2 3 4 5 

Použité příklady, modelové situace mi pomohly pochopit danou tématiku. 1 2 3 4 5 

Školení se mi zdálo obtížné. 1 2 3 4 5 

Školení nabízí okamžitou užitečnost získaných informací pro pracovníky u 

firmy. 

1 2 3 4 5 

Školení nabízí lepší perspektivu využití získaných znalostí a dovedností ve 

firmě. 

1 2 3 4 5 

INSTRUKTOR 

Instruktor měl dobrou znalost probírané tématiky. 1 2 3 4 5 

Instruktor dobře vysvětlil probíranou tématiku. 1 2 3 4 5 

Instruktor podněcoval aktivitu účastníků, dobře je zapojil, sám byl aktivní, 

motivovaný, šlo mu o věc. 

1 2 3 4 5 

Instruktor odpověděl na všechny dotazy.  1 2 3 4 5 

Instruktor zvládl praktické cvičení. 1 2 3 4 5 

Instruktor je expert v daném oboru. 1 2 3 4 5 

Vyjadřovací schopnosti instruktora jsou výborné. 1 2 3 4 5 

Instruktor uměl velmi dobře využít učebních pomůcek. 1 2 3 4 5 



 

 

ORGANIZACE ŠKOLENÍ 

Prostředí učebny bylo dostačující pro dané školení. 1 2 3 4 5 

Časový harmonogram školení byl dodržen. 1 2 3 4 5 

Informovanost o školení byla dobrá. 1 2 3 4 5 

Pro školení byly zvoleny vhodné učební pomůcky. 1 2 3 4 5 

Využití času školení bylo efektivní, bez hluchých míst. 1 2 3 4 5 

CELKOVÉ HODNOCENÍ KURZU 

Účast zaměstnanců na kurzu, školení splnila daný účel. 1 2 3 4 5 

Doporučil (a) bych tento kurz ostatním. 1 2 3 4 5 

 

 

 


