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ABSTRAKT  

 

TÉMA: Analýza procesu vzdělávání a výcviku zaměstnanců 

Předmětem bakalářské práce „Analýza procesu vzdělávání a výcviku zaměstnanců“ je 

rozebrat a analyzovat systém vzdělávání a hodnocení vzdělávání, a to jak po stránce 

teoretické, tak po stránce praktické. 

První část obsahuje popis a specifikace teoretických východisek k danému tématu. V druhé 

části je již samotná analýza firmy TEVOS, s.r.o. Je zde popsán dosavadní stav 

podnikového vzdělávání a jeho hodnocení a jak ve skutečnosti tento proces ve firmě 

funguje. V třetí části této práce jsou návrhy ke zlepšení současné metodiky. 

 

Klíčová slova: vzdělávání, školení, výcvik, hodnocení, měření, proces, efektivnost, 

dotazník, zaměstnanec, společnost 

 

 

ABSTRACT 

Topic: Analysis of the Staff Education and Training Process 

The aim of this bachelor thesis „Analysis of the Staff Education and Training Process” is 

describe and analyze the system of education and training evaluation. The topic is describe  

both in terms of theoretical and practical site. 

The first part is devoted to theoretical solutions background to the topic. The main point of 

second part is analyze of TEVOS Ltd. Company. The company system education and 

evaluation of training are describe in current status. The final part deals with the practical 

proposals for improvement of methodology. 

 

Keywords: education, training course, training, evaluation, measurement, process, 

efficiency, questionnaire, employee,  company 
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit na docela velký problém všech 

firem, a to je vzdělávání a výcvik zaměstnanců.  

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále 

učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladým.“ Henry Ford 

 

Jednou z hlavních podmínek úspěšnosti podnikání je úroveň znalostí a dovedností 

zaměstnanců společnosti. Nezbytný předpoklad kvalitního zaměstnance je proškolený 

zaměstnanec, který je kvalifikovaný a zároveň dovede využívat poznatky z výcviku. 

V dnešní době není těžké najít vzdělávací firmu, která proškolí zaměstnance. Cílem je 

podpořit efektivnost a samostatnost při vykonávané práci, zvýšit úroveň odborných 

znalostí, dovedností a kompetencí.  

 

 Pro úspěch organizace je v podmínkách globalizace a rychlých změn rozhodující, 

jaké lidi má, co umějí a chtějí dokázat ve svém pracovním životě a jaké pracovní 

podmínky pro ně může vytvořit. [7]   

 

Vzdělání a rozvoj zaměstnanců je nezbytným předpokladem neustálého zlepšování 

firmy. Z praxe můžeme tvrdit, že je méně nákladné rozvíjet a vzdělávat stávající 

zaměstnance, než hledat a přijímat zaměstnance nové, kteří by měli námi požadované 

znalosti. Otázka zní, jak efektivně změřit účinnost absolvovaných vzdělávacích akcí.  

 

Cílem této bakalářské práce je analýza procesu vzdělávání a výcviku ve firmě 

TEVOS, s.r.o. Práce je rozdělena na popis a specifikaci teoretických východisek měření 

efektivnosti vzdělávání a výcviku zaměstnanců, analýzu procesu vzdělávání a výcviku ve 

firmě a následně návrhu hodnocení efektivnosti výcviku zaměstnanců. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY PROCESU 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKU ZAMĚSTNANCŮ 

1.1 Lidské zdroje 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost či neúspěšnost firem 

v náročném konkurenčním prostředí tržního hospodářství je kvalita fungování lidského 

faktoru. [12]   

Lidé a jejich dovednosti, schopnosti a zkušenosti, společně s jejich schopností je 

využívat v zájmu zaměstnavatelské organizace, jsou považováni za něco, co významně 

přispívá k úspěšnosti organizace a co tvoří významný zdroj konkurenční výhody. [1]     

Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využití, 

představují ten nejcennější a zpravidla i nejdražší zdroj, rozhodující o prosperitě                  

a konkurenceschopnosti podniku. Je proto potřeba, aby se staly nejdůležitější oblastí řízení 

organizace. Stále je třeba brát zřetel na to, že malý podnik nemůže poskytovat stejné 

množství nebo dokonce více příležitostí k osobnímu rozvoji zaměstnanců než podnik 

větší.[13]   

V článku 6.2. Lidské zdroje revidované normy ISO 9001:2008 jsou uplatněny 

požadavky na odbornou způsobilost pracovníků a jejich další rozvoj. Vedení proto musí 

zajistit pravidelné hodnocení způsobilosti jednotlivých zaměstnanců, poté stávající úroveň 

způsobilosti porovnat s požadavky současnými i budoucími a na základě zjištěných faktů 

sestavit plán vzdělávání výcviku jednotlivých zaměstnanců. [18], [5]    

 

1.2. Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů můžeme koncepčně chápat jako strategický a promyšlený 

logický přístup k řízení nejcennějšího majetku organizace – lidí, kteří v ní pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosahování jejích cílů.[11]   

Řízení lidských zdrojů je tedy ve své podstatě podnikatelsky orientovaná filozofie 

týkající se řízení lidí s cílem dosažení konkurenční výhody právě prostřednictvím lidí. Je 
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proto velmi důležité, aby lidské zdroje daného podniku dosahovaly té nejvyšší kvality,        

k čemuž podnikové vzdělávání nemalou měrou přispívá. [22]    

Jednu z prvních výslovných formulací pojetí řízení lidských zdrojů vytvořila 

Michiganská škola. Její představitelé zastávali názor, že systémy lidských zdrojů                 

a struktura organizace by měly být řízeny způsobem, který je v souladu se strategií 

organizace. Dále vyjádřili názor, že existuje cyklus lidských zdrojů (obr. 1), který tvoří 

čtyři typické procesy nebo funkce vykonávané ve všech organizacích. Jsou to: 

 výběr – spojování existujících lidských zdrojů s pracovními místy; 

 hodnocení – řízení pracovního výkonu; 

 odměňování – „systém odměňování je jedním z nejvíce nedostatečně využívaných        

a špatně prováděných manažerských nástrojů stimulace výkonu organizace“; musí 

odměňovat krátkodobé, tak i dlouhodobé výsledky a respektovat to, že „podnik musí 

fungovat a vyvíjet úsilí v současnosti, aby uspěl v budoucnosti“; 

 rozvoj – rozvíjení vysoce kvalitních pracovníků. [1]   

 

 

Obr. 1 Cyklus lidských zdrojů [1]   

 

1.3. Kvalifikace a pracovní způsobilost 

Pracovní způsobilost představuje všechny stránky člověka, které souvisí                

s připraveností zvládat pracovní úkoly v rámci jeho pracovního zařazení. Patří sem nejen 

znalosti, zkušenosti a dovednosti, ale i všeobecný rozhled, osobní vlastnosti a postoje.  

 

Kvalifikace pracovníka je definovaná jako souhrn předpokladů pro výkon pracovní 

činnosti. Pojem kompetence souhrnně vyjadřuje reálnou úroveň zvládnutí úkolů, které jsou 

spojeny s konkrétním zařazením pracovníka na určitou pracovní pozici. [2]   
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 Stanovení a analyzování požadavků na způsobilost je přesně definováno v článku 

4.2.3. normy Management jakosti – Směrnice pro výcvik ČSN ISO 10015. Organizace by 

se měla normou řídit a v maximální míře dbát na odbornou způsobilost pracovníků a jejich 

další rozvoj.  

1.4. Proces vzdělávání a rozvoje 

Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy učení / 

vzdělávání a rozvoje. Jeho nejzávažnějšími výsledky pro podnik a podnikání jsou zvýšená 

efektivnost a udržitelnost organizace. V případě jednotlivců jsou výsledkem zvýšená 

schopnost, adaptabilita a zaměstnatelnost. Jde tedy o rozhodující proces v podniku. 

Hlavními složkami tohoto procesu jsou: 

 Učení se - „relativně permanentní změnu v chování, ke které dochází v důsledku praxe 

nebo zkušeností". 

 Vzdělávání - rozvoj znalostí, hodnot a vědomostí požadovaných spíše obecně ve všech 

oblastech života, než aby šlo o znalosti a dovednosti vztahující se k nějakým 

konkrétním oblastem pracovní činnosti. 

 Rozvoj - růst nebo realizace osobních schopností a potenciálu prostřednictvím nabízejí-

cích se vzdělávacích akcí a praxe. 

 Odborné vzdělávání (výcvik) - plánované a systematické formování chování pomocí 

příležitostí k učení, vzdělávacích akcí, programů a instrukcí, které jedincům umožňují 

dosáhnout takové úrovně znalostí, dovedností a schopností, aby mohli svou práci 

vykonávat efektivně. [1]   

 

1.4.1 Učení (se) - učící se organizace  

Učení (se) je proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Učíme se 

nejen organizovaně, ale i spontánně – aniž o tom třeba víme. Pojem učení zahrnuje více 

než rozvoj a vzdělávání. Proto mluvíme o učící se organizaci a nikoli o vzdělávající se 

organizaci. [11]   

Za učící se organizaci je možno považovat každou organizaci, jejíž zaměstnanci se 

dobrovolně podrobují procesům neustálého rozšiřování svých vědomostí a zručností            

s cílem zdokonalovat svou vlastní práci a zlepšovat výsledky podniku. [18]   
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Obr. 2 Tři úrovně změny [11]   

 

Každé učení vede ke změně. K této změně dochází na třech základních úrovních. 

„Abych něco uměl, potřebuji mít poznatkovou základnu. Abych něco dělal, potřebuji to 

umět“ Je zřejmé, že změna se děje v čase po určitých krocích. Při vytváření nových 

dovedností se taktéž rozšiřují znalosti. [11]    

Filosofie učící se organizace vychází z následujících zásad: 

 Žádná organizace se nikdy nebude nacházet ve stavu naprosté dokonalosti, ale vždy 

pouze v situaci, kdy hůře nebo lépe uplatňuje v praxi všechny nejnovější poznatky. 

 Učící se organizace znamená vždy vyšší úroveň než učící se jednotlivci. 

 Podniková kultura, TQM a učící se organizace jsou neoddělitelnými, vzájemně se 

podmiňujícími pojmy. 

 Žádného zlepšování jakosti a produktivity nelze dosáhnout bez dalšího vzdělávání [18]   

 

Učící se organizace je ta, která má schopnost učit se, měnit, přizpůsobovat a v níž 

jsou procesy učení analyzovány, sledovány, dále rozvíjeny a sladěny s neustálým 

zlepšováním. Organizaci můžeme považovat za učící se v případě, že jsou všechny 

poznatky a dovednosti zakotveny v organizačních postupech a o kterých jsou všichni 

zaměstnanci přesvědčeni, že jsou naprosto neměnné. [15]    
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1.4.2  Vzdělávání 

Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění 

a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti          

a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. Vzdělávání a formování pracovních 

schopností se v moderní společnosti stává celoživotním procesem. [14]   

Všechny vzdělávací aktivity musejí být založeny na znalosti toho, co je třeba 

udělat a proč. Je třeba definovat účel těchto aktivit a to je možné pouze tehdy, když jsou 

identifikovány a analyzovány potřeby vzdělávání organizace, skupin i jednotlivců. 

Potřeby vzdělávání by měly být analyzovány: 

 u organizace jako celku - tedy jako podnikové potřeby 

 u útvarů nebo týmů - tedy jako skupinové potřeby 

 u jednotlivých pracovníků - tedy jako individuální potřeby.  

Tyto tři oblasti (viz obr. 3) jsou vzájemně propojeny. Analýza podnikových potřeb 

povede k rozpoznání potřeb v různých útvarech nebo zaměstnáních, zatímco analýza 

skupinových potřeb zase odhalí potřebu vzdělávání u jednotlivých pracovníků.[1]  

 

 

Obr. 3 Analýza potřeb vzdělávání  - oblasti a metody [1]   

 

Dále lze vzdělávání rozdělit na oblasti: 

a) Funkční vzdělávání – navazuje na popis práce a zabezpečuje, aby mohl pracovník 

zdárně vykonávat svou práci (odborná příprava) 

b) Doplňkové funkční vzdělávání – představuje rozšiřující školením. Mizí hranice mezi 

rozvojem měkkých a tvrdých kompetencí 
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c) Manažerské vzdělávání -  různé podoby vzdělávání (od MBA až po rozvoj dalších 

manažerských způsobilostí) 

d) Účelové vzdělávání – charakter rozvoje měkkých dovedností 

e) Školení ze zákona – vyplývá ze zákona, má nevýběrový charakter (je určeno pro 

všechny) 

f) Jazykové vzdělávání 

g) IT školení [20]   

 

1.4.3 Rozvoj  

Oblast rozvoje (dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace) je orientována na 

získání širší palety znalostí a dovedností, než jaké jsou nezbytně nutné k vykonávání 

současné práce pracovníka ve firmě. Rozvoj je tedy orientován více na kariéru pracovníka 

než na jím momentálně vykonávanou práci. [13]    

 

Rozvoj zaměstnanců bývá v organizacích realizován různými způsoby: 

 Zaměstnanec má zájem o kurz, požádá svého nadřízeného a ten mu jeho žádost schválí 

či zamítne. 

 Nadřízený je přesvědčen o nutnosti proškolit zaměstnance v určité dovednosti a vyšle 

jej na vzdělávací akci. 

 Organizace má stanoveno kolik vzdělávacích akcí a v jaké maximální finanční částce 

mohou zaměstnanci během roku absolvovat. Po dohodě se zaměstnanci jsou tito na 

vzdělávací akce přihlášeni.  

 V organizaci je stanoven rozpočet na rozvoj zaměstnanců, který je rozdělen do 

jednotlivých útvarů a oddělení. 

Ne vždy jsou tyto způsoby realizace rozvoje zaměstnanců vhodné a užitečné. Je 

proto velmi důležité propojení systému rozvoje se systémem hodnocení. [16]   

 

1.4.4 Odborné vzdělávání (výcvik) 

Výcvik je vzdělávací aktivita zaměřena na osvojení si praktických dovedností 

potřebných pro výkon určité práce. [1]    
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 Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře organizované 

systematické vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky 

vzdělávání, sledující cíle strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační 

předpoklady vzdělání. 

 

Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby vzdělávání pracovníků organizace. 

Následuje fáze plánování vzdělávání. Třetí fází cyklu je vlastní proces vzdělávání, tedy 

realizace vzdělávacího procesu. Protože vzdělávání bývá dosti nákladnou záležitostí, 

organizaci samozřejmě zajímá, do jaké míry byly stanovené cíle vzdělávání splněny a jak 

se osvědčily nástroje a metody použité ke vzdělávání pracovníků. Poslední fáze je proto 

vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu     

a použitých metod (viz obr. 4). [14]   

 

 

 

Obr. 4  Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků organizace [14]  
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G.A. Cole přistupuje k pěti etapovému cyklu: 

 

Identifikace problému 

(jaké jsou otázky/témata/překážky atd.). 

- v této fázi je doporučena pomoc moderátora /řízená diskuse/ 

 

Zpětná vazba skupiny 

(usnadnění vlastního řízení problému a předpokládané řešení) 

- mělo by být stanoveno na úplných podkladech 

 

- Setřídění dat a analýza 

- (kde je problém a jak je rozsáhlý…) 

 

Řízení/řešení 

(řešení jsou testována a aplikována) 

- většinou za pomoci moderátora 

 

Vyhodnocení 

(úspěchy ve vzdělávání) [4] 

 

Je zřejmé, že klíčové postavení mají tři fáze a to: Identifikace problému 

(identifikace potřeby vzdělávání), předpokládané řešení a analýza (plánování vzdělávání     

a vyhodnocování výsledků vzdělávání),  vyhodnocení (účinnosti vzdělávání). Tyto fáze 

jsou rozhodující v tom, jaký bude vlastní proces vzdělávání a jaká bude jeho účinnost 

v dalších cyklech vzdělávání. 

Výcvik má dále důležité dvojí využití a to je funkce a motivace. Spokojenost 

pracovníků roste díky jejich zlepšujících se schopností vykonávat úkoly požadované 

organizací a uznáním managementu. 

V případě, že jsou nepříznivé okolnosti, pozitivní výsledky nemusí být dosaženy.   

A to v případě, pokud například zaměstnanec nevidí smysl výcviku, pokud jej považuje za 

trest, nebo když se pro jeho potřeby zdá být výcvik nepodstatný. 



10 

 

Výcvik by měl dále přinést tyto klady: 

 

 vyšší produktivitu a kvalitu, 

 nižší odpad nebo špatně provedenou práci, 

 větší míru přizpůsobivosti a adaptaci novým metodám, 

 nižší potřebu úzké kontroly, 

 méně nehodovosti, 

 větší spokojenost zaměstnanců projevující se ve vyšším pracovním nasazením a tím       

i menšími absencemi. [9]   

Vzdělávání pracovníků je těsně spjato s hodnocením pracovníků, respektive 

výkonnosti. Z cyklu vzdělávání je patrné, že nejdůležitější částí celého cyklu je zpětná 

vazba, tj. měření efektivity vzdělávací aktivity. [11]  

Je důležité vyhodnocovat vzdělávání, 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. Již ve fázi plánování vzdělávání se musejí vytvořit základy a kritéria pro 

hodnocení každé kategorie vzdělávání. Současně je třeba zvážit, jaké informace potřebné 

pro hodnocení je třeba získat a analyzovat. [1]  

 

1.5 Hodnocení vzdělávacích aktivit 

Hodnocení vzdělávací činnosti se provádí z mnoha důvodů. Pracovníci si často 

přejí stanovit hodnotu efektivity semináře nebo programu, aby jim toto hodnocení pomohlo 

v rozhodnutí o jeho koupi (souhrnné hodnocení). Školitelé hodnotí programy z hlediska 

tvůrčích aspektů: jakým způsobem je možné zlepšit tento proces? Manažeři a vedoucí 

pracovníci, kteří rozhodují o účasti na programech se na tyto informace z hodnocení 

spoléhají. Očekávají analýzu nákladů a přínosů. 

 

Školitelé uvádějí, že hodnocení je nejobtížnějším aspektem jejich práce. Hodnocení 

vzdělávacích aktivit je ale velmi důležité právě z těchto důvodů: a výsledky? 



11 

 

 

 Poskytuje zjištění, zda program splnil očekávané cíle nebo vyřešil problém 

 Slouží k identifikaci silných a slabých stránek vzdělávacího programu 

 Slouží k určení nákladů a přínosu programu a s tím spojených hodnocení, která 

pomáhají zjistit, jaká technika změny je z hlediska nákladu nejefektivnější 

 Pomáhá manažerům zjistit, kteří zaměstnanci budou mít z programu největší užitek; 

 Posiluje dosažení očekávaných výsledků mezi účastníky; 

 

Hodnocení programu rozvoje a s ním souvisejících činností musí být plánované na 

začátku výcvikového procesu. Hodnotitel by měl používat údaje a metody z postupu 

analýzy potřeb a cílu výuky ke zjištění, zda se žádoucí změny dostavily. [3]   

 

 Hodnocení hraje klíčovou roli při stanovení potřeb školení a výcviku. Zde je 

zapotřebí vycházet z toho, nakolik jsou schopnosti hodnoceného rozvinuty z hlediska 

pohledu“ nováček – expert“. Po zvážení všech intervenujících faktorů je třeba použít údaje 

jakožto vstupy pro potřeby vzdělávání. [8]    

 

Hodnocení podnikového vzdělávání není jednorázovou aktivitou, ale souborem 

návazných činností (procesem). Fáze procesu hodnocení probíhají obvykle v následujícím 

sledu kroků, vymezených základními činnostmi: 

 

 Plánování procesu hodnocení včetně stanovení účelu hodnocení  

 Příprava  - stanovení kritérií a standardů hodnocení 

 Vytváření nástrojů pro sběr dat  

 Sběr dat 

 Analýza získaných údajů 

 Příprava a zpracování závěrečné zprávy 

 Provedení případných úprav v cyklu podnikového vzdělávání a monitoring systému 
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Typy hodnocení pak můžeme rozdělit: 

a) podle doby, kdy hodnotící akce probíhají: 

- úvodní nebo formativní hodnocení (zjišťování aktuální úrovně dovedností a znalostí,  

které se uskutečňuje se před vzdělávací akcí) 

- závěrečné nebo souhrnné hodnocení – ověřování úrovně dovedností a znalostí 

bezprostředně po ukončení vzdělávací akce. Obvykle po jednom až třech měsících 

pak probíhá opakované ověřování (tzv. následné hodnocení). 

- průběžné hodnocení (mezi úvodním a závěrečným hodnocením) 

 

 

b) podle osob, které hodnocení provádějí a zvažovaných úrovní hodnocení: 

- interní hodnocení – provádí osoba „z vnitřních“ zdrojů, která se zaměřuje na 

hodnocení spokojenosti, nárůstu znalostí a dovedností 

- externí hodnocení – provádí externí osoby, které se zaměřují kromě uvedených 

úrovní hodnocení i na změny v chování lidí, kteří vzdělávací akci absolvovali a na 

přínos vzdělávací akce pro firmu 

- komplexní hodnocení – provádí hodnotící tým, který je všestranně složený a provádí 

komplexní hodnocení efektivity podnikového vzdělávání [21]   

 

Obecně lze provádět hodnocení podle tří základních úrovní:  

1) hodnocení vzdělávání z pohledu zvoleného způsobu a formy vzdělávání.  

-  toto hodnocení obvykle provádí účastníci vzdělávacích akcí, kteří hodnotí: délku 

vzdělávání, výkon lektora, náplň a formu vzdělávání, organizační zajištění, apod.  

 

2) hodnocení z pohledu získaných vědomostí a dovedností.  

- toto hodnocení nejčastěji provádí lektoři jednotlivých kurzů.  

 

3) hodnocení z pohledu přínosu pro organizaci.  

- toto hodnocení je zpravidla nejobtížnější. Bohužel je mnoho profesí a mnoho 

vzdělávacích akcí, kde lze jen velmi těžce ověřit jejích přínos okamžitě. Většinou je 

hodnocení přínosů ze vzdělávání dlouhodobou záležitostí. Mnohdy nelze ani určit, 

zda se například zvýšení výkonu projevilo díky vzdělávání nebo zda to bylo vlivem 

vhodně zvolené motivace zaměstnance. [6]   



13 

 

 

1.6 Hlediska metod měření vzdělávacích aktivit 

 

 

Tab. 1 Přehled některých metod dle hierarchických úrovní předpokladů změny [11]   

Z
n

a
lo

st
i 

Pretest - 

retest 

Při zahájení školení a pak 3 – 7 dní po skončení školení je 

proveden znalostní test. 

Případová 

studie 

Je zejména vhodná u výcviku v soft skills. Měkké dovednosti 

zahrnují oblast sociálních kompetencí (spolupráce, komunikace, 

zvládání konfliktů) a emocionální inteligence (schopnost člověka 

správně zacházet s vlastními pocity a pocity druhých). [17]    

 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. 

D
o
v
ed

n
o
st

i 

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 

Assesment 

Centre 

Obsahuje především praktické ukázky, které dokumentují 

dovednosti v dané oblasti. Assesment Centre je vhodné pro 

diagnostiku „měkkých“ manažerských a prodejních dovedností. 

Například praktická zkouška, prodejní rozhovor apod. Počet 

pozorovatelů – hodnotitelů je vyšší než 2. 

P
ra

k
ti

ck
é 

a
p

li
k

a
ce

 360
0
 zpětná 

vazba 

Zde nadřízený, dodavatel, zákazník nebo i podřízení hodnotí 

změnu ve výkonu a pracovním chování. Používají se zkrácené 

formy (max. zátěž 20-25 min.), aby minimálně zatěžovaly 

organizaci  

Rozvojový 

plán 

Plnění jednotlivý cílů a úkolů je sledováno nejen samotným 

pracovníkem, ale také jeho nadřízeným, což je pak součástí 

hodnocení pracovníka. Bývá často v elektronické podobě. 

Pozorování 

při práci 

Nadřízený nebo nestranný pozorovatel hodnotí změnu 

v pracovním chování. Pro pozorování při práci zde může 

existovat podoba pretestu-retestu. Zvláštní podobou pozorování 

při práci je mystery shopping/calling  
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Tab.2 Matice metod měření dle autorství a časového horizontu [10]     

 
Horizont hodnocení 

krátkodobý dlouhodobý 
H

o
d

n
o
ce

n
í 

S
u

b
je

k
ti

v
n

í 

(h
o
d

n
o
tí

 s
á
m

 ú
ča

st
n

ík
) Hodnocení spokojenosti 

(zhodnocení přínosu účastníkem. 

Má formu dotazníku a je 

prováděno s drobným odstupem) 

Autofeedback (účastník po určité 

době poskytuje zpětnou vazbu sám 

sobě) 

Dopis lektorovi/dopis sobě 

(návodná struktura, podle níž 

účastníci píší dopis. Transfer 

znalostí a dovedností do praxe) 

Rozvojový plán (sebehodnocení, kde 

účastník sleduje přírůstek nových 

znalostí, dovedností a uplatňování 

v praxi v konkrétních příkladech) 

360
0
 zpětná vazba – sebehodnocení 

(pokrok od zahájení výcviku) 

O
b

je
k

ti
v
n

í 
 

(h
o
d

n
o
tí

 p
o
zo

ro
v
a
te

l)
 

Test-retest (znalostní test při 

zahájení a po skončení školení) 

Rozvojový plán (Obsahuje vlastní 

představy, představu nadřízeného dle 

zhodnocení rozdílů mezi očekávanými 

a reálnými výsledky a plán budoucí 

potřeby znalostí a dovedností) 

Případové studie (popis událostí, 

ze kterých jsou vybírány jen 

podstatné.Na závěr jsou kladeny  

otázky typu „co bylo efektivní..“) 

Hodnocení nadřízeným 

(vyhodnocení splnění cílů a úkolů za 

minulé období) 

Mystery shopping(pozorovatel 

skrytě sleduje a posuzuje 

pracovníky v oblasti prodeje a 

služeb přímo „v akci“ a tyto 

objektivně hodnotí) 

Mystery shopping (pozorovatel 

skrytě sleduje a posuzuje pracovníky 

v oblasti prodeje a služeb přímo „v 

akci“ a tyto objektivně hodnotí) 

AC/DC (Assessment 

Centre/Development centre 
(skupinové modelové situace, kde 

více hodnotitelů zabezpečuje 

mnohostrannost hodnocení 

360
0
 zpětná vazba – hodnocení 

druhými  

(pokrok od zahájení výcviku) 

Trend výsledků 

Benchmarking (srovnání úrovní 

jednotlivých částí firmy) 



15 

 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE SPOLEČNOSTI  

2.1 Historie společnosti TEVOS, s.r.o. 

 

Firma TEVOS s.r.o. je společností, která zahájila svou činnost v únoru roku 1991    

a opírá se o odborné zkušenosti a znalosti dělníků a techniků v oblasti realizace stavebních 

prací – rekonstrukce, modernizace, stavby na klič, generální opravy zdravotechniky, 

ústředního vytápění, izolace potrubí, měření a regulace, plynofikace a rozvody potrubí do 

průměru 500 mm, zámečnické práce, opravy strojních komponentů a výrobních zařízení, 

výkopové práce, zednické práce, dodávku a pokládku zámkové dlažby. 

 

Firma se zabývá těmito činnostmi: 

 rekonstrukcemi a modernizacemi stavebních objektů 

 výstavbou bytových a průmyslových objektů vč. vybavení těchto objektů 

 generálními opravami a rekonstrukcemi veškerých zařízení ústředního topení včetně 

horkovodů a parovodů 

 výměnou zdravotechniky klasickou technologií v pozinkovaném potrubí, v plastových 

materiálech tuzemské i zahraniční výroby, rozvody zdravotechniky v měděném potrubí, 

kanalizací v litinovém potrubí - plastech. 

 rozvody plynových zařízení do 50 kW a nad 50 kW bez omezení výkonu včetně 

průmyslových plynovodů 

 zemními a výkopovými pracemi, rekonstrukcemi kanalizace 

 dodávkou a pokládkou zámkové dlažby u rodinných domů, firemních domů, veřejných 

komunikací jako jsou chodníky, příjezdové cesty, parkovací stání, schody, nájezdy 

 projektovou a inženýrskou činností 

 

Ve snaze nabídnout zákazníkům širší portfolio služeb firma TEVOS, s.r.o. v roce 

2008 rozšířila aktivity o výrobu hliníkových systémů. Hliníkové systémy jsou využívány 

všude tam, kde jsou zvýšené nároky na životnost, pevnost a dlouhodobý výborný vzhled. 

Jedná se o tyto druhy hliníkových systémů a to: hliníková okna, hliníkové dveře 

interiérové, hliníkové dveře exteriérové, hliníkové prosklené stěny, sanitární příčky, WC 

kabiny, zasklení balkónů, lodžií, prosklené fasády apod. 

http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikova-okna.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-dvere-interierove.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-dvere-interierove.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-dvere-exterierove.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/hlinikove-prosklene-steny.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/sanitarni-pricky-wc-kabiny.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/sanitarni-pricky-wc-kabiny.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/zaskleni-balkonu-lodzii.html
http://www.tevos.cz/hlinikove-systemy/prosklene-fasady.html
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2.2. Popis procesu – Výcvik zaměstnanců 

Obr. 5  Schéma procesu – výcvik zaměstnanců [19] 
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2.2.1. Přijímání do zaměstnání 

Postup při přijímání uchazečů do zaměstnání a ukončení pracovního poměru je 

realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pracovní poměr vzniká 

uzavřením pracovní smlouvy v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Obsah pracovní 

smlouvy je vymezen ustanoveními zákoníku práce a uzavírá se mezi zaměstnancem           

a zaměstnavatelem. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě 

jako den nástupu do práce. Jestliže nově přijatý zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí 

do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci nebo do týdne neuvědomí nadřízeného 

o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Ředitel společnosti 

odstoupí od pracovní smlouvy se zaměstnancem na základě ujednání dle Zákoníku práce.  

Po vyřízení všech vstupních náležitostí musí být zaměstnanec uveden na své 

pracoviště přímým nadřízeným, který seznámí zaměstnance s popisem plánovaného místa. 

Bezpečnostní technik provede instruktáž o BOZP při práci, instruktáž o požární ochraně     

a instruktáž o zacházení s nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami se záznamem do 

deníku BOZ, nebo dojde k vystavení prezenční listiny absolvovaného školení.  

2.2.2. Pracovní místo  

V souladu s organizačním řádem organizace, stanovuje ředitel seznam pracovních 

míst. Na jednom pracovním místě může být vykonáváno více pracovních funkcí. Ředitel 

zodpovídá za přiřazení jak pracovních funkcí na pracovní místo, tak i pracovní funkce 

zaměstnancům. 

Na základě odborné činnosti vykonávané na pracovním místě příslušného procesu 

je vypracován "Popis pracovní funkce", kde jsou uvedeny kvalifikační požadavky na 

zaměstnance, který má funkci na pracovním místě vykonávat. Vypracování Popisu 

pracovní funkce (viz příloha č.1) zajišťuje ředitel. 

2.2.3. Kvalifikovaný zaměstnanec   

Zaměstnanci, kteří provádějí práce ovlivňující kvalitu produktu, musí být 

kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. 

Zaměstnanci firmy TEVOS, s.r.o. jsou vybírání a přijímání po zhodnocení jejich 

kvalifikačních předpokladů vrcholovým vedením společnosti. Těmito kvalifikačními 

požadavky jsou: 
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- odborné vzdělání příslušné k danému pracovnímu zařazení 

- délka odborné praxe v oboru příslušnému k danému pracovnímu zařazení. 

 

Skutečná kvalifikace zaměstnance je uvedena v „Přehledu o kvalifikaci profesí“ 

(viz příloha č.2)  

 

2.2.4. Periodická obnova kvalifikace  

Pro danou kvalifikaci (např. řidiči, svářeči apod.) se její platnost periodicky 

obnovuje v termínu dle příslušných předpisů. 

V oblasti BOZP vede představitel managementu (PM) Seznam profesí, včetně 

period pro obnovení oborových školení (viz příloha č. 3). PM odpovídá za zajištění těchto 

školení odborně způsobilou osobou. 

Pokud se blíží termín ukončení její platnosti, stanovuje personalista, které 

periodické kvalifikace budou obnoveny – pokračuje se činností Návrh ročního plánu 

výcviku (viz příloha č. 4) 

Pokud se nejedná o tuto obnovovanou kvalifikaci, pak se pokračuje činností 

Periodické porovnání kvalifikace.   

 

2.2.5. Periodické porovnání kvalifikace  

Porovnání skutečné kvalifikace (základní, doplňkové, speciální) zaměstnance 

s kvalifikací požadovanou dle „Popisu pracovní funkce“ se provádí jednou za tři roky, 

pokud nedošlo k porovnání z titulu změn. 

Pokud z porovnání kvalifikace stávající a požadované nevyplynul žádný rozdíl, 

tudíž je stávající kvalifikace zaměstnance vyhovující, pak je činnost porovnání ukončena. 

Nové porovnání (mimo  tříletou periodu porovnávání) může být aktivováno 

změnou v popisu pracovní funkce nebo v pracovním zařazení zaměstnance. Pokud 

z nového porovnání vyplyne potřeba výcviku, pak personalista zajistí schválení ředitelem a 

výcvik začlení do „Ročního plánu výcviku“. Pokud z porovnání kvalifikace stávající a 

požadované vyplynul rozdíl, pokračuje se činností Návrh na doplnění / rozšíření 

kvalifikace 
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2.2.6. Návrh na doplnění / rozšíření kvalifikace 

Pokud z porovnání kvalifikace stávající a požadované vyplynul rozdíl, tak stávající 

kvalifikace zaměstnance není vyhovující a je nutno ji doplnit nebo rozšířit. Návrh na 

doplnění nebo rozšíření definuje personalista, a to ve spolupráci se zaměstnancem 

(případně jeho nadřízeným) jehož se doplnění / rozšíření kvalifikace týká. Na základě 

tohoto návrhu doplní personalista „Roční plán výcviku“ (viz příloha č. 4) 

2.2.7. Návrh ročního plánu výcviku  

Na základě periodické obnovy kvalifikace a návrhů na doplnění / rozšíření 

kvalifikace vypracovává personalista „Roční plán výcviku“, prováděný jak externě, tak i 

interně. 

a) Externí vzdělávání 

I. Povinné vzdělávání je zaměřeno zejména na: 

- školení řidičů motorových vozidel 

- školení svářečů 

- školení strojníků 

- školení obsluh zdvihacích zařízení (školení jeřábníků, školení vazačů) 

- školení obsluhy plynových zařízení 

- školení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví (Školení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví se provádí pro zaměstnance společnosti TEVOS, s.r.o. při 

každém nástupu do zaměstnání. Školení je prováděno externí firmou na základě 

osnovy nejméně 1 x za rok. Zaměstnanci jsou rovněž proškolování v oblasti 

požární ochrany a v oblasti zacházení s nebezpečnými a zdraví škodlivými 

látkami. Po realizací školení, bezpečnostní technik firmy provádí zápis do deníku 

BOZP o provedeném školení, nebo dojde k vystavení prezenční listiny 

absolvovaného školení) 

 

II. Nepovinné vzdělávání je zaměřeno zejména na: 

 

- semináře a školení účetních 

- odborné školení mistrů stavební výroby, vedoucí MTZ 

- školení vedení společnosti sloužící k rozvoji manažerských dovedností 

- ostatní (výuka angličtiny, zdokonalování na PC apod.)   
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Realizátor školení odpovídá za přípravu školení, průběh školení a za zpracování 

záznamu o provedeném školení. Záznam musí mít minimálně tyto náležitosti: název 

školení, osnova školení, datum realizace školení, jméno lektora, seznam účastníků školení 

a jejich podpisy, jméno realizátora (funkce a podpis). 

b) Interní vzdělávání 

Školení QMS/EMS 

Znalost problematiky spojené se „Systémem řízení kvality a ochrany životního 

prostředí“ je zajišťována tak, že informace na základní úrovni jsou shrnuty do „Politiky 

kvality a ochrany životního prostředí“ a informace na aplikační úrovni jsou předmětem 

speciálních školení, které jsou diferencovány dle odpovědnosti a odborného zaměření 

určených zaměstnanců. S obsahem „Politiky“ a „Cíli“, jsou seznámení všichni zaměstnanci 

společnosti TEVOS, s.r.o.  

Noví zaměstnanci jsou v rámci přijímacího řízení, jehož součástí je i vstupní 

školení, seznámení s existencí, významem a organizací IMS. V průběhu roku jsou všichni 

zaměstnanci v IMS plánovitě proškolování představitelem managementu IMS. 

 

2.2.8. Schválení  návrhu    

Návrh na periodický výcvik, doplnění nebo rozšíření stávající kvalifikace 

zaměstnance začleněného do „Ročního plánu výcviku“ schvaluje ředitel nebo sám 

navrhuje jiné řešení.  

2.2.9. Realizace výcviku   

Personalista administrativně a organizačně zajišťuje doplnění, rozšíření nebo 

obnovení kvalifikace, pokud to charakter akce vyžaduje (přihláška, platba apod.). 

V ostatních případech si akci zajišťuje zaměstnanec sám ve spolupráci s ředitelem nebo jím 

pověřeným nadřízeným zaměstnancem.  

O absolvovaných školeních (interních i externích) vede personalista roční Přehled o 

absolvovaném výcviku (viz příloha č. 5)  
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Obr. 6 Vyhodnocení absolvovaného výcviku v letech 2003 - 2011 
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Z přehledu o absolvovaném výcviku v letech 2003 – 2011 (viz obr. 6)  je zřejmé, že 

finanční prostředky investované do výcviku zaměstnanců byly do roku 2007 v podobném 

objemu. Každý rok probíhají periodické školení svářečů, strojníků, jeřábníků a vazačů. 

Perioda školení obsluhy tlakových nádob je 36 měsíců.  

V roce 2007 došlo ve firmě k náboru nových zaměstnanců a s tím byly samozřejmě 

spojeny vyšší náklady na jejich vzdělávání. Byli přijati zaměstnanci z oboru dělníků, 

svářečů a strojníků, ale byly posíleny i řady technicko-hospodářských pracovníků. S tím 

byly samozřejmě spojeny náklady na proškolení těchto nových zaměstnanců, ale rapidně 

vzrostly náklady na nepovinná školení THP, kdy se vedení společnosti rozhodlo investovat 

do rozšíření jazykových a počítačových znalostí zaměstnanců.  V roce 2008 byla investice 

do výcviku zřejmě ovlivněna nastupující finanční krizí, která se do podvědomí veřejnosti 

zapsala právě v září tohoto roku. Byly pozastaveny projekty jak v oblasti vzdělávání cizího 

jazyka, tak i počítačového zdokonalování. V roce 2009 se finanční krize projevila na celé 

ekonomice firmy a finanční prostředky, které měly být investovány do dalšího vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců musely být použity na jiné, důležitější projekty firmy.  Vedení 

rozhodlo o realizaci nejnutnějších vzdělávacích aktivit. Jedním z negativních dopadů 

celosvětové finanční krize byl také pokles poptávky po službách firmy, což bohužel 

znamenalo ukončení pracovních poměrů a propuštění zaměstnanců z řad dělníků, ale           

i THP.  

Z vývoje v dalších letech je zřejmé, že finanční krize ve firmě i nadále přetrvává      

a objem peněz vložených do vzdělávání má neustále klesající charakter.  

 

2.2.10. Záznam do kvalifikačního listu    

Pokud došlo ke změnám v „Kvalifikačním listu“, tak personalista vypracuje nový 

„Kvalifikační list“ zaměstnance, který schvaluje ředitel.  

 

2.2.11.  Zaměstnanec s požadovanou kvalifikací 

Po absolvování příslušného výcviku má zaměstnanec požadovanou kvalifikaci, což 

je výstup z procesu. 
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Nadřízený zaměstnance, který prošel příslušným výcvikem, zodpovídá za: 

 sledování a posouzení, zda zaměstnanec při svém pracovním výkonu dostatečně 

využívá znalostí získané při výcviku, 

 vyhodnocení neshody (nejlépe písemně), která byla způsobena lidským faktorem v tom 

smyslu, že příslušný zaměstnanec prošel příslušným výcvikem a poznatky z výcviku 

nebyly řádně uplatněny, takže došlo k neshodě, 

 zajišťování, aby si zaměstnanci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností         

a toho, jak přispívají k dosažení cílů IMS společnosti a plnění její politiky společnosti.  

 

V rámci pravidelného přezkoumávání IMS je analyzována a hodnocena účinnost     

a efektivnost jednotlivých opatření k odborné způsobilosti a výcviku zaměstnanců. 

Podkladem k získávání informací o efektivnosti a účinnosti výcviku jsou dokumenty: 

- osvědčení o absolvování kurzů a školení 

- záznamy o provedeném proškolení zaměstnanců k získání a udržování odborné 

kvalifikace požadované obecně platnými právními předpisy. 

 

Podle mého názoru je hodnocení efektivnosti nedostatečné a nefunkční. Hodnocení 

efektivnosti v současnosti probíhá tak, že jednotliví zaměstnanci po ukončeném školení 

ohodnotí u personalisty do Přehledu o absolvovaném výcviku známkou od 1 do 3.  

 

Ve firmě není rozděleno hodnocení efektivnosti školení u vstupních či periodických 

povinných školení a hodnocení nepovinných seminářů THP. Je zřejmé, že tyto zcela 

odlišné vzdělávací akce by měly být hodnoceny rozdílným dotazníkem. Efektivnost 

výcviku není dále posuzována a řešena. 
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3 NÁVRH HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝCVIKU 

ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem této práce je navrhnout fungující systém dotazníků pro zaměstnance, 

z kterého by bylo možno získávat data a po jejich vyhodnocení zjistit přínos výcviku pro 

organizaci.  

3.1 Rozdělení zainteresovaných osob 

Prvotním úkolem je rozlišit nutná školení podle toho, kdo se čím zabývá a rozdělit 

zaměstnance do skupin dle potřeby školení.  

3.1.1 Svářečské kurzy 

Jak vyplývá z Přehledu o absolvovaném výcviku v minulých letech, největší objem 

finančních prostředků je investován do svářečských kurzů, které tedy můžeme považovat 

za stěžejní. Kurzy jsou ukončeny testem znalostí a dělí na: 

- základní svářečské kurzy 

- periodické přezkoušení svářečů 

3.1.2 Školení THP 

Další velkou skupinou jsou technicko-hospodářští pracovníci. Jedná se o hlavní 

účetní, mzdovou účetní, asistentky, vedoucí MTZ, mistry SV, projektanty a v neposlední 

řadě i vedení společnosti. Tyto vzdělávací aktivity mají většinou charakter seminářů, 

kurzů, konferencí či odborných exkurzí. Tato školení jsou nepovinná, slouží 

k prohlubování znalostí v daném oboru činnosti, nebo souvisí se změnami či novelami 

zákonů. 

3.1.3 Školení řidičů, BOZP a PO 

Jedná se o periodické školení řidičů referentských vozidel, či řidičů z povolání. 

Tato školení musí absolvovat všichni zaměstnanci, kteří v rámci výkonu své pracovní 

činnosti řídí motorové vozidlo. Školení BOZP a PO musí absolvovat 1x ročně všichni 

zaměstnanci firmy. Školení je ukončeno testem znalostí. 
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3.1.4 Ostatní školení – obsluha plynového zařízení, strojníci, jeřábníci 

-  obsluha plynových zařízení - periodické školení (perioda 36 měsíců) 

- strojníci, jeřábníci, vazači - periodické školení (perioda 12 měsíců) 

 

3.2. Návrh dotazníků 

Sestavila jsem dotazníky, které by měly přispět k získání maxima relevantních 

informací umožňující vyhodnotit efektivnost kurzu. 

3.2.1. Dotazník pro zaměstnance absolvující povinné základní kurzy či periodické 

kurzy  

3.2.1.1. Profese absolvující povinné základní či periodické kurzy  

- svářeči 

- obsluha plynového zařízení 

-  strojníci, jeřábníci, vazači 

-  všichni zaměstnanci 1x ročně – školení BOZP a PO 

 

3.2.1.2. Návrh dotazníku  

- dotazník se skládá ze 4 částí.  

- první část se týká obsahové části samotného kurzu.  

-  druhá část je oblast, která se týká výkonu lektora  

- třetí část hodnocení organizačního zajištění kurzu  

- ve čtvrté části by měl být kurz celkově zhodnocen a je zde prostor k volnému 

vyjádření účastníka.  
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Obr. 7 Hodnocení kurzu – povinná školení 
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3.2.2. Dotazník pro zaměstnance absolvující nepovinné kurzy  

3.2.2.1. Profese absolvující nepovinné kurzy  

- asistentky 

- hlavní účetní a mzdové účetní 

-  vedoucí MTZ 

-  mistři SV 

-  projektanti  

-  vedení společnosti 

 

3.2.2.2. Návrh dotazníku  

- dotazník se skládá z 2 částí.  

- první část je oblast týkající se celkového hodnocení školení a ve druhé části 

hodnotíme vyučujícího lektora 
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Obr. 8 Hodnocení kurzu – nepovinná školení 
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3.3. Vyhodnocení výsledků vzdělávání a vyhodnocení účinnosti vzdělávání 

 

K lepšímu vyhodnocení sesbíraných informací, bude třeba udělat tabulku, kde 

budou všechna data zaznamenána a zkompletována.  

Všechny získané informace jsou dále vyhodnoceny. Po roztřídění a vyhodnocení 

dotazníků budou výsledky převedeny na procentuální vyjádření, či graficky zpracovány 

pro lepší přehlednost.  

 

Tab 3 Vyhodnocení dotazníků – povinné kurzy 

Otázky 1 2 3 4 5 

OBSAH KURZU      

získané info a zkušenosti      

srozumitelnost informací      

rychlost a tempo výuky      

fyzická náročnost      

LEKTOR      

odborné znalosti lektora      

lektorské dovednosti      

vysvětlení tématu      

ORGANIZACE      

získané učební materiály      

vybavenost učeben      

CELKOVĚ      

celková spokojenost      
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Tab 4 Vyhodnocení dotazníků – nepovinná školení 

Otázky 1 2 3 4 5 

OBSAH       

přínos pro praxi      

splnění očekávání      

řešení situací z praxe      

organizace školení      

spokojenost s firmou      

výukové materiály      

LEKTOR       

odborná připravenost      

srozumitelný výklad      

tvůrčí přístup      

příjemné vystupování      

odpovědi na dotazy      

 

3.3.1. Povinné základní kurzy nebo kurzy periodické 

Z tohoto dotazníku vyplývá, jestli kurz absolventovi poskytl dostatečné informace   

a zkušenosti, zda všemu porozuměl a do jaké míry byl kurz fyzicky náročný. Dále 

dostaneme poznatky o kvalitě lektora a celkové zhodnocení kurzu.  

Všechny tyto informace považujeme za subjektivní hodnocení samotného 

účastníka. Součást povinných či periodických kurzů je dále test znalostí (např. ze 

svařování, norem, bezpečnosti práce), z kterého můžeme vyvodit další cenná data, která 

nám pomohou efektivnost kurzu vyhodnocovat. 

Pro samotné zjištění efektivity absolvovaných kurzů je dále potřeba stanovit 

kritéria, kdy efektivitu těchto kurzů zkoumat. Z praxe doporučuji přezkoumat přínosy 

kurzu v horizontu 3 měsíců od absolvování rozvojového programu a to novým retestem, 

abychom neměřili jen krátkodobou paměť, jak je tomu u znalostního testu, který je 

vykonáván bezprostředně po ukončení kurzu. Retest může obsahovat jak znalostní test (ať 

už nový či stávající), tak i mnou navržený dotazník. Na základě dosažených výsledků jsme 

schopni zjistit, zda mělo vzdělávání pro zaměstnance námi požadovaný efekt. 
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3.3.2. Nepovinné kurzy  

Tento dotazník poskytuje celkový pohled na školící organizaci a lektorské 

schopnosti vyučujícího, protože tato hlediska jsou pro školení a semináře tohoto typu 

velmi důležitá. Tyto kurzy nebývají ukončeny testem znalostí, takže nemůžeme okamžitě 

ověřit jejich přínos pro organizaci. Zde je rozhodující schopnost zaměstnance uplatnit 

získané poznatky v praxi v okamžiku potřeby.  

Z vyhodnocení tohoto dotazníku získáme informace, která školící agentura či lektor 

je kvalitní a je preferován před ostatními. Jsme tedy schopni identifikovat osvědčené           

a neosvědčené vzdělávací kurzy a využít tyto informace při plánování dalšího vzdělávání. 

Toto by mělo být dostačující hledisko hodnocení efektivnosti vzdělávání tohoto typu, 

protože opakovaný test by v tomto případě neměl moc velkou vypovídající hodnotu.  
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ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat proces vzdělávání a výcviku 

zaměstnanců ve firmě TEVOS, s.r.o. 

 

Z teoretického hlediska byla problematika podrobně popsána v první části. Byly 

zde definovány požadavky norem na vzdělávání pracovníků. Nedílnou součástí je také 

vymezení základních pojmů jako jsou lidské zdroje, učení se, vzdělávání a rozvoj                

a samotné metody hodnocení vzdělávacích aktivit.  

 

 V druhé části byla blíže představena společnost TEVOS, s.r.o., její historie a byl 

popsán celý proces výcviku zaměstnanců. Byly zde specifikovány pojmy jako 

kvalifikovaný zaměstnanec, periodická obnova kvalifikace, realizace výcviku apod. 

Podrobně byl pomocí vývojového diagramu představen proces výcviku zaměstnanců, jeho 

skutečná realizace. Dále jsem se zabývala analýzou vývoje absolvovaného výcviku 

v minulých letech. Z této vyplývá, kolik finančních prostředků bylo investováno do 

jednotlivých skupin vzdělávacích aktivit. Jako další bod je rozebrán způsob hodnocení 

efektivity vzdělávání., z kterého je zřejmé, že je nedostačující a nedořešený. 

 

 Následně, v třetí části bakalářské práce, byl předložen návrh na nový systém 

hodnocení vzdělávacích aktivit. Navrhla jsem systém dotazníků, které jsou rozděleny pro 

absolventy základních či periodických kurzů a absolventy kurzů nepovinných. Výsledkem 

pak bude celkový přehled o hodnocení vzdělávacích aktivit z pohledu zaměstnanců. Tato 

část dále obsahuje návrh samotného hodnocení efektivity vzdělávání ve firmě. 

 

Můžeme ale konstatovat, že u absolventů všech rozvojových aktivit, ať už povinných 

či nepovinných, jsme schopni zjistit praktický přínos pro firmu také sledováním                 

a analyzováním počtu reklamací provedených prací. Toto je ve firmě tohoto typu největší 

vypovídající hodnota, která svědčí o kvalitě prováděných prací a samozřejmě i o kvalitních 

zaměstnancích, kteří jsou schopni podporovat organizaci v jejím dalším rozvoji. 
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Příloha č. 1 

POPIS PRACOVNÍ FUNKCE 
Název funkce  

 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

 

ZÁKLADNÍ Vzdělání  

 Praxe  

DOPLŇKOVÉ  

  

SPECIÁLNÍ  

  

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ FUNKCE 

 

Zodpovědnost Funkce Příjmení Datum Podpis 

Zpracoval     

Schválil       

  

Platnost od  

 

ZODPOVĚDNOSTI: 

 

PRAVOMOCI: 

 

OBSAH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ: 
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Příloha č. 2 

PŘEHLED O KVALIFIKACI PROFESÍ 

Jméno Číslo Pracovní Skupina Požadované Požadovaná Skutečné Naplnění 

  zam. zařazení prací vzdělání praxe vzdělání praxe 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Funkce Příjmení Datum Podpis 

Zpracoval     

Schválil     

Platné od  
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Příloha č. 3 

SEZNAM PROFESÍ A LHŮT ŠKOLENÍ 

Profese –činnost Osvědčení 

způsobilosti 
Lhůty opak. školení  / školitel 

jeřábník průkaz jeřábníka 1 rok / revizní technik ZZ 

vazač břemen průkaz vazače 1 rok / rev. technik ZZ 

práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou 
ověření znalostí 1 rok/ bezpečnostní technik 

obsluha tlakových nádob 

mobilních 

seznámení a 

praktické zacvičení, 

ověření znalostí 

3 roky/ revizní technik TN 

obsluha tlakových nádob 

stabilních 

seznámení a 

praktické zacvičení, 

ověření znalostí 

2 roky/ revizní technik TN 

svářeč elektrickým obloukem průkaz svářeče 2 roky/ svářečská škola 

svářeč plamenem průkaz svářeče, 2 roky/ svářečská škola 

lešenář průkaz lešenáře 1  rok/ instruktor lešenářské 

techniky 

odborná způsobilost  v 

elektrotechnice 

Osvědčení o školení 

a přezkoušení 
1 rok/ bezpečnostní technik 

řidič motorového vozidla 

(nákladní automobily nad 

nosnost 7,5 tun) 

Osvědčení o 

profesní 

způsobilosti řidiče 

Školení 1x ročně 16 hodin 

Přezkoušení  1  x za  5  let 

zkušebním komisařem 

řidič, který řídí vozidlo 

provozovatele 

řidičský průkaz 

patřičné kategorie, 

seznámení s 

předpisy 

2 roky/bezpečnostní technik 

obsluha stavebních strojů průkaz strojníka 2 roky / oprávněná osoba 

BOZP a PO zaměstnanci záznam  

1 rok/OZO BOZP BOZP a PO zaměstnanci záznam 3  roky/OZO BOZP, OZO PO 

obsluha plynových zařízení záznam 3 roky/revizní technik 

plynových zařízení 

 

 Funkce Příjmení Datum Podpis 

Zpracoval     

Schválil     

Platné od  
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Příloha č. 4 

 ROČNÍ PLÁN VÝCVIKU 

PŘÍJMENÍ 

ZAMĚSTNANCE 

DRUH 

VÝCVIKU 

TERMÍN 

PŘEDPOKLAD 

NÁKLADŮ 

ZDŮVODNĚNÍ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 Funkce Příjmení Datum Podpis 

Zpracoval     

Schválil     

Platné od  
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Příloha č. 5 

PŘEHLED O ABSOLVOVANÉM VÝCVIKU v roce  20XX  

       

Zaměstnanec Akce Datum 
Náklady v Kč 

Účel 
Hodnocení  

vložné doklad efektivity 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

      

 

Hodnocení efektivity:   
Přínos pro společnost 1 

Jen informace 2 

Bez přínosu 3 

 

 

POZNÁMKY: 

1) Akcí se rozumí kurz, školení, výstava, stáž. 

2) Účelem (důvodem) se rozumí: obnovení kvalifikace, požadavek zákona číslo…, 

rozšíření znalostí v ….(např. naučit se nějaký program) atd. 

 


