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ABSTRAKT: 

Rigorózní práce se zabývá vzděláváním ve firmě Sellier & Bellot a.s.. Cílem práce bylo 

analyzovat a zhodnotit strategii a politiku v oblasti vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. a 

navrhnout opatření ke zkvalitnění systému vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.. 

Teoretická část se zabývá podnikovým vzděláváním z hlediska oblastí vzdělávání, podmínek 

a faktorů podnikového vzdělávání. V další části jsou popsány fáze podnikového vzdělávání. V 

praktické části je představena firma Sellier & Bellot a.s. Pomocí analýzy firemních 

dokumentů, rozhovorů s vedením firmy a dotazníku pro zaměstnance je zjišťována míra 

významu vybraných vzdělávacích faktorů na zaměstnance firmy a na základě těchto výsledků 

jsou navržena opatření ke zvýšení spokojenosti se systémem vzdělávání v této firmě. 
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ABSTRACT: 

This rigorous thesis deals with an education system in the company Sellier & Bellot a.s.. The 

goal of this thesis is to analyze and evaluate the strategy and politics in the educational 

department of Sellier & Bellot a.s. and then to offer solutions to improve educational system 

of the company. The theoretical part of this thesis is focused on company education from the 

point of view of educational area, requirements and factors of company education. 

Furthermore, there are described phases of company education. In the practical part of this 

thesis is an introduction of the company Sellier & Bellot a.s. Through an analysis of company 

documents, interviews with the heads of the company and employee questionnaires are 

established the rates of chosen educational factors of employees of the company. Based on 

these results are offered solutions to improve contentment of the employees with the 

educational system of this company. 
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Úvod 

Investování do rozvoje zaměstnanců a jejich vzdělávání je známo už z historie. Firmy, které 

prosperovaly, pochopily, že cesta k dlouhodobému úspěchu a konkurenceschopnosti je, a 

musí být založena na pevných základech. Jedním z těch základů je spokojený a vzdělaný 

zaměstnanec. Z české historie je asi nejvýraznějším podnikatelem, který pochopil a rozvinul 

systém vzdělávání zaměstnanců, Tomáš Baťa. Jeho vzdělávací systém, který přetrval do 

dnešní doby, je pořád aktuální. Je až s podivem, že funkčnost tohoto systému pořád přetrvává 

a je použitelná i pro dnešní dobu. Nadčasovost a univerzálnost péče o zaměstnance může být 

inspirací pro řadu dnešních firem. 

Ve své rigorózní práci chci zhodnotit systém vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.. Na 

základě analýzy navrhnout možné řešení, jakým způsobem řešit vzdělávání zaměstnanců 

v budoucnosti.  

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit strategii a politiku v oblasti vzdělávání ve firmě 

Sellier & Bellot a.s. a navrhnout opatření ke zkvalitnění systému vzdělávání ve firmě Sellier 

& Bellot a.s..  

Výzkumnými otázkami budou:  

1.) Jaká je strategie a politika firmy v oblasti vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců?  

2.) Jaké jsou možnosti ve zlepšování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců firmy?  

3.) Jaké jsou rozdíly v pohledu na vzdělávání a rozvoj z hlediska zaměstnanců a 

v proklamacích, které jsou uvedeny ve firemních dokumentech? 

Teoretická část se bude zabývat nejprve vzdělávacím procesem z hlediska historického vývoje 

až po současnost. Další část bude patřit podnikovému vzdělávání, budou popsány oblasti 

vzdělávání, podmínky a faktory podnikového vzdělávání. Zde budou uvedeny podmínky 

efektivního vzdělávání společně s legislativními podmínkami. Motivační faktory a přínosy 

vzdělávání budou popsány v následující části. Trendy v oblasti podnikového vzdělávání 

doplní tuto část o výhledy do budoucnosti. Teoretická část bude pokračovat popisem fází 

podnikového vzdělávání od filozofie vzdělávání přes identifikaci a analýzu vzdělávacích 

potřeb až po realizaci a hodnocení podnikového vzdělávání. Tímto bude končit teoretická část 

rigorózní práce. 

V praktické části rigorózní práce bude analyzována a zhodnocena strategie a politika v oblasti 

vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. a na základě těchto výsledků bude navrženo opatření 

vedoucí ke zkvalitnění systému vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.. Analýza bude 
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provedena rozhovory s řediteli firmy – personálním, finančním a na základě dotazníků, které 

budou poskytnuty zaměstnancům firmy. 
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1. Podnikové vzdělávání 

„Chceme-li vykonat v životě velkou práci, musíme hledat cesty, jak vybudovat velikého 

člověka. Malý člověk – malá práce, velký člověk – velká práce.“ 

        Tomáš Baťa 

1. 1.  Vývoj vzdělávacího procesu 

Snaha něco se dozvědět, pochopit, objevit se prolíná životem člověka od paměti věků. 

Už v dávných dobách se lidé snažili vnímat svět kolem sebe. Naslouchali přírodě a 

pozorovali, jak se svět kolem nich mění v závislosti na měnícím se počasí, střídání 

ročních období a sledovali neměnné zákonitosti, které přicházely s pravidelnou 

přesností. Snažili se odhalit důvody toho, co tento pravidelný rytmus narušovalo. A 

právě tyto okamžiky byly pro člověka tím, co ho nutilo přemýšlet a zkoušet nové cesty 

a metody řešení. Lidé museli čelit přírodním katastrofám leckdy s nasazením vlastního 

života. 

 

Po generace se předávalo vědění a zkušenosti, jak se říkalo „z otce na syna“. Řada 

mladých lidí odcházela „do světa“, aby zde získala potřebné zkušenosti, zručnost, 

samostatnost a především nové informace, které byly tím zlatem, které pomáhalo při 

dalším podnikání. Každý člověk, který chtěl ve svém životě něčeho dosáhnout, věděl, 

že právě informace jsou to nejdůležitější k posunu a konkurenční výhodě. Získat tyto 

informace bylo leckdy náročné jak finančně, tak i časově. Pro získání nejnovějších 

poznatků musel člověk opravdu odjet do světa anebo dlouze studovat na školách. 

 

V současné době je vše jednodušší, rychlejší. Informace jsou šířeny kolem nás. Záleží 

ale, jestli jsou člověkem zachyceny. A v tom je asi ten největší problém současnosti, 

informace správně vyhodnocovat a umět s nimi pracovat. A právě třídění a zpracování 

informací je pro každého tou neobtížnější částí. Lidé se snaží si vše vyhledat, ale už je 

nebaví vše přečíst. Jednoduchost a zkrácená forma informací je zásadním problémem. 

V důsledku toho člověk dělá chyby, protože vnímá vše jen povrchně a v jednoduchých 

souvislostech. 

 

Pro informace týkajících se okolního života to možná stačí, ale problém nastává 

v případě, když člověk potřebuje mít znalosti pro profesní život. V tomto směru je 
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důležité mít ty správné a úplné informace. Je potřeba s nimi dál pracovat a možná je i 

dál rozvíjet. V dnešní době je mnoho možností a cest, jak se vzdělávat v životě. Je 

možnost studovat na školách odborných, středních, vyšších a vysokých. Je možné 

navštěvovat kurzy, semináře, školení atd. Řada lidí, když chodila do školy, tak měla 

pocit, že to co se učí, nebude nikdy v životě potřebovat. Když dospěli, poznávají 

v mnoha případech, že to byla mnohdy pravda, ale systematické učení jim pomohlo 

pochopit ostatní zákonitosti, které jsou po život velmi důležitými. A v tomto okamžiku 

si uvědomí, že některé informace nemají a chybí jim. A zde je ten zásadní problém, 

když lidé něco potřebují, zajímá je, jak to získají a kolik je to bude stát času a peněz. 

 

Podnikové vzdělávání je v odborné literatuře analyzováno od 60. let 20.století jak 

v zahraničí, tak v české literatuře. V současné době používané pojetí podnikového 

vzdělávání se po roce 1989 dále zabývá jak česká, tak v překladech i zahraniční 

literatura. Přístupy k podnikovému vzdělávání používané v současnosti se objevují 

v české literatuře v překladech již na počátku 90. let, z hlavních zahraničních autorů 

Armstrong (1999), Belcourt (1998). Další publikace po roce 2000 z této literatury 

vycházejí nebo ji v citacích přebírají. V analýze přístupů k podnikovému vzdělávání 

lze použít tuto původní odbornou literaturu a lze dále komparovat  přístupy stejných 

autorů po 15 – 20 letech. Většinou se jejich přístupy nemění. V dalším textu jsou 

některé vybrané komparace uvedeny. 

 

Z nejnovější odborné literatury k problematice podnikového vzdělávání např. Veteška 

uvádí, že vzdělávání představuje jednu z hlavních oblastí celoživotního učení a může 

zahrnovat i tři čtvrtiny života člověka, protože dnešní společnost klade na člověka 

nemalé nároky v oblasti permanentního zvyšování, prohlubování a celkové změny 

kvalifikace. Uvádí také, že flexibilní zaměstnanci jsou pro své zaměstnavatele 

předpokladem vyšší konkurenceschopnosti organizace na trhu. „Vzdělávání dospělých 

můžeme charakterizovat jako vzdělávací proces, který zahrnuje veškeré vzdělávací 

aktivity uskutečněné dospělými jedinci v rámci formálního a neformálního vzdělávání. 

V oblasti formálního vzdělávání jde o získání určitého stupně vzdělání ve školském 

systému v rámci počátečního vzdělávání. Mnohem větší spektrum vzdělávacích 

příležitostí však existuje v rámci neformálního vzdělávání“ (Veteška, 2016, s. 88). 
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Andromedia uvádí, že vzdělávání dospělých je obecný pojem pro vzdělávání dospělé 

populace a zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské 

vzdělávání dospělých (získání stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání a 

vzdělávání seniorů. Proces cílevědomého a systematického zprostředkování, 

osvojování a upevňování schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových 

postojů i společenských forem jednání a chování osob, jež ukončily školní vzdělání a 

přípravu na povolání a vstoupily na trh práce. (Andromedia, online) 

Plamínek charakterizuje vzdělávání: „Vzdělávání bývá primárně zaměřeno na přímou 

kultivaci znalostí nebo dovedností. Pokud mění i postoje vzdělávaného člověka (což je 

možné a často od vzdělávání skutečně požadujeme), činí tak spíše nepřímo, tedy spolu 

s nabízením určitých znalostí a dovedností“ (Plamínek, 2010, s. 32). 

 

V minulosti byl v ČR systém vzdělávání založen na určité snaze obrozeneckého hnutí, 

poté na aktivitách lidových a sociálních institucích. V meziválečném období byl 

kladen důraz na zvyšování produktivity práce, nejpropracovanější byl Baťův systém.  

Po roce 1948 byla celá oblast vzdělávání dospělých, stejně jako ostatní oblasti života 

společnosti, podřízena zájmům komunistické strany, proto můžeme vývoj v letech 

1948-1989 chápat jako jednu etapu, pro kterou je charakteristická zcela jednoznačná 

podřízenost dalšího vzdělávání zájmům komunistické strany. 

 

„V roce 1966 vyšlo usnesení vlády o podnikovém vzdělávání. Vznikly tři typy institucí 

pro vzdělávání pracujících: a) závodní školy práce, b) podnikové technické školy a c) 

podnikové instituty, na kterých bylo možno získat ucelené vyšší technické vzdělání. 

Vládním usnesením č. 264/1966, o podnikovém vzdělávání, bylo rozhodnuto, že stupeň 

vzdělání je možno získat výlučně ve státních školách a podniky zajišťují pouze další 

vzdělávání. 

 

Všechny tyto struktury se rozpadly po společenské změně v roce 1989 a vzdělávání 

dospělých se stalo plně podřízeným mechanismům nabídky a poptávky, kromě 

vzdělávání rekvalifikačního. Značné poptávce po dalším vzdělávání, způsobené 

především horizontální i vertikální společenskou mobilitou, ale i nastolením nových 

vlastnických vztah, zásadními změnami v legislativě a dalšími vlivy, odpověděla 

nabídka vznikem asi 2000 soukromých vzdělávacích institucí. Na MŠMT vznikl odbor 

celoživotního vzdělávání. Koordinační činnost do jisté míry převzala občanská 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelavani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/dalsi-vzdelavani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelavani-senioru
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/jednani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/chovani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/dalsi-vzdelavani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/dalsi-vzdelavani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/msmt
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sdružení: Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD ČR), Česká asociace 

distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a další. Stát přestal v této oblasti plnit 

jakékoliv funkce a v souladu se zásadami liberalistického řízení ponechal vývoj tržním 

principům“ (Palán, on line). 

 

V současné době mají občané zakotvené právo se vzdělávat v řadě závazných 

dokumentů a zákonů. Patří mezi ně např. Listina základních práv a svobod (Ústavní 

zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.), kde v článku 33 je 

definováno na co má občan ČR právo: 

 Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 

zákon. 

 Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 

schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. 

 Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených 

zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. 

 Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. 
 

Dále pak ve školském zákoně (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), kde je popsáno, kdo a za jakých 

podmínek má přístup ke vzdělání. V zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je 

popsán odborný rozvoj zaměstnanců, který zahrnuje zejména formou zaškolení a 

zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování 

kvalifikace. 

 

Klíčovým dokumentem pro ekonomický a sociální rozvoj se stala Lisabonská strategie 

(v březnu 2000 se v Lisabonu konalo zvláštní zasedání Rady Evropy a jeho výsledkem 

byla tzv. Lisabonská strategie). Podnětem k přijetí tohoto dokumentu byly změny 

způsobené globalizací a přechodem k ekonomice založené na znalostech. Například 

Mužík konstatuje: „Účelem strategie bylo, co nejúčinněji se vyrovnat s těmito 

změnami při zachování hodnot a konceptu společnosti tak, aby došlo k vytvoření 

podmínek pro plnou zaměstnanost a k posílení koheze Evropské unie“ (Mužík, 2012, 

s. 201). 

 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/aivd-cr
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Rabušicová zdůrazňuje, že v českém prostředí byla vytvořena řada dokumentů, které 

se týkají ať už přímo, nebo nepřímo procesu vzdělávání. Jedním z prvních dokumentů, 

který se přímo týká oblasti vzdělávání na úrovni Evropské unie a který navrhoval 

opatření směrem k reformě vzdělávacích systémů jednotlivých zemí, resp. celkovému 

přístupu k rozvoji lidských zdrojů jako základních kamenů pro rozvoj konceptu 

znalostní společnosti je „Národní program rozvoje vzdělávání v České Republice“, 

tzv. Bílá kniha (MŠMT, on line). Tato kniha pojednává o vzdělávání dospělých i o 

celoživotním učení. V závěrech Bílé knihy je jako hlavní strategická linie zdůrazněna 

„Realizace celoživotního učení pro všechny“. (Rabušicová, 2008, s. 15-16) 

Nepřímé texty se k učení a vzdělávání vyjadřují nepřímo přes rozvoj jiných oblastí 

společenského fungování, můžeme je nazývat kontextové dokumenty. 

Mezi nepřímé texty, které se vyjadřují k celoživotnímu učení nebo vzdělávání 

dospělých patřily například Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR“ (2003), 

„Strategie udržitelného rozvoje ČR“ (2004), „Strategie hospodářského růstu“ (2005), 

„Strategie celoživotního učení“ (2007), „Národní rozvojový plán ČR 2007-2013“ 

(2006). (Rabušicová, 2008, s. 14) 

 

Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020, která se stala základním dokumentem české 

vzdělávací politiky. 

„Strategie celoživotního učení ČR“ (2007) je základním dokumentem pro ostatní 

průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený koncept 

celoživotního učení, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007. 

Ve strategii celoživotního učeni je definovaná vize: „Poskytnout všem skupinám 

populace v průběhu celého života příležitosti získávat kvalifikace použitelné na trhu 

práce a osvojovat si klíčové kompetence potřebné pro uplatnění v pracovním, 

občanském i osobním životě“ (Somr, 2007, s. 42). 

 

V současnosti si uvědomuje většina nejen velkých podniků, že je vzdělávání důležité, 

z tohoto důvodu se této problematice věnuje řada odborníků a teoretiků. Rozvoj a 

řízení lidských zdrojů kam patří podnikové vzdělávání, které je nedílnou součásti 

personálního oddělení, má od celoživotního vzdělávání určitá specifika. Jak bylo 

zmíněno výše, není podnikové vzdělávání nic nového, ale v dnešní době prochází 

vývojem, který reaguje na aktuální situaci, problémy a změny ve společnosti. Tyto 
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změny jsou způsobeny ekonomickou situací a mírou nezaměstnanosti na našem trhu. 

V září 2017 bylo ve věku 15–64 let mezi ženami 3,3 % nezaměstnaných, mezi muži 

2,2 %. Nezaměstnanost osob s maximálně základním vzděláním klesla z 20,7 % na 

11,3 % (nejsilnější meziroční pokles v historii). Rozdíl mezi nezaměstnaností osob se 

středním vzděláním bez maturity (3,2 %) a vysokoškoláků (1,8 %) byl v Česku nejnižší 

v rámci EU. Česko si udržuje výsadní postavení země s nejnižší nezaměstnaností v EU 

nepřetržitě již téměř dva roky. (CSU, on line) 

 

Provázanost s ostatními státy Evropské unie byla deklarovaná v Memorandu o 

celoživotním učení, kde bylo uvedeno, že: „Význam celoživotního učení pro 

budoucnost Evropy byl potvrzen na nejvyšší úrovni. Evropa může – a musí – ukázat, 

že je možné dosáhnout dynamického hospodářského růstu a zároveň posílit sociální 

soudržnost. Při zdůraznění toho, že „lidé jsou hlavním bohatstvím Evropy“a měli by 

být centrem politiky Evropské unie", se dospívá k závěru, že především systémy 

vzdělávání se musí přizpůsobit nové realitě 21. století a že celoživotní učení je 

základním nástrojem rozvoje občanství, sociální soudržnosti a zaměstnanosti. (MŠMT, 

on line) 

Jak uvádí Průcha, zaměstnavatelé jsou důležitým subjektem pro vzdělávací politiku. 

Tito zaměstnavatelé poskytují v podnicích zaměstnání pro pracovní síly a mají tedy 

zájem formulovat své požadavky na produkt vzdělávacího systému a jsou to právě oni, 

kteří vzdělávání umožňují. (Průcha, 2000, s. 156) 

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

ke svému prospěchu využít soustředěného zaujetí lidí na všech organizačních úrovních 

a jejich schopnost se učit“ (Senge, 2016, s. 21). 

 

1. 2.  Podnikové vzdělávání 

„Základním cílem podnikového vzdělávání je pomoci organizaci dosáhnout jejich cílů 

pomocí zhodnocení jejího rozhodujícího zdroje tj. lidí, které zaměstnává. Vzdělávání 

znamená investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího 

využívání jejich přirozených schopností“ (Armstrong, 1999, s. 531). V další publikaci 

Armstrong toto dále rozvádí tak, že: „ Ústředním tématem strategického vzdělávání a 

rozvoje je vytváření prostředí, v němž jsou lidé podněcováni k tomu, aby se vzdělávali 
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a rozvíjeli. Přestože organizace směřuje k dosahování strategických cílů, musí vzít 

v úvahu také individuální potřeby lidí“ (Armstrong, 2015, s. 337). 

 

Cíl vzdělávání je možné také definovat dle Tureckiové … „dosažení změn v myšlení a 

chování pracovníků, které je důležité pro rozvoj firmy a pro dosažení a udržení její 

konkurenceschopnosti“ (Tureckiová, 2004, s. 92). 

 

Veteška uvádí, že cíle vzdělávání dospělých představují základní didaktickou kategorii 

vymezující edukační záměry a postupy pro jejich dosahování. Zároveň uvádí také i to, 

že cílem ve vzdělávání dospělých může být představa o změně, které má být u 

účastníků vzdělávání dosaženo v oblasti získání nových dovedností a vědomostí. 

(Veteška, 2016, s. 90) 

 

Konkrétními cíli vzdělávání dle Armstronga jsou: 

 rozvinout schopnosti pracovníků a zlepšit jejich výkon, 

 pomoci lidem k tomu, aby v organizaci rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí 

potřeba lidských zdrojů organizace mohla být v maximální míře uspokojována 

z vnitřních zdrojů, 

 snížit množství času potřebného k zácviku a adaptaci pracovníků začínajících 

pracovat na nově zřízených pracovních místech či pracovníků převáděných na jiné 

pracovní místo nebo povyšovaných, tedy k zabezpečení toho, aby se tito 

pracovníci stali plně schopnými vykonávat tuto novou práci tak rychle a s tak 

nízkými náklady, jak je to jen možné. (Armstrong, 1999, s. 531) 

 

V další publikaci Armstrong doplňuje tyto cíle o další aspekty, které by měly být 

zařazeny do cílů, které by mělo vzdělávání splňovat. Vzdělávací aktivity by měly 

přinášet prospěch všem zainteresovaným stranám. Plány a programy v oblasti 

vzdělávání by měly být v souladu se strategií organizace, každý v organizaci by měl 

mít příležitost a podporu ve vzdělávání. Východiskem individuálního vzdělávání by 

měly být plány osobního rozvoje. Jednotliví zaměstnanci jsou odpovědni za 

vzdělávání a rozvoj své osoby, měli by být vedení a podporováni manažery, popřípadě 

personalisty. (Armstrong, 2015, s. 338) 
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Proto podnikové vzdělávání by mělo poskytnout jednotlivým pracovníkům efektivní 

vzdělávání a toto vzdělávání jim také zprostředkovat. Vzdělávání by mělo být 

aplikovatelné do jejich pracovní praxe. Vzdělávání by mělo být cestou k zefektivnění 

jejich pracovních postupů, mělo by být bohaté na informace a v neposlední řadě by 

mělo přispět k jejich osobnímu rozvoji. Jak uvádí Barták: „Mezi vzděláváním a 

rozvojem není jasná hranice. Za určující hledisko je možné považovat míru, v jaké se 

objekt učení stává zároveň, jeho subjektem, vědom si vlastní odpovědnosti za svůj 

rozvoj“ (Barták, 2007, s. 11). 

 

V tomto případě se jeví jako nejlepší systémový přístup v procesu profesního 

vzdělávání. Jak uvádí Mužík: „Systémové přístupy v dalším profesním vzdělávání 

dospělých v makroekonomické i mikroekonomické sféře své pevné místo. Při řešení 

problémů profesního vzdělávání pracovníků se systémový přístup objevuje často jako 

základní nástroj poznání“ (Mužík, 2012, s. 48). 

 

Efektivita vzdělávání bude zaručena pouze tehdy, bude-li vzdělávání mít systém a řád. 

Bez těchto předpokladů i sebelepší vzdělávání bude mít za výsledek časovou i finanční 

ztrátu. Systematičnost a cílenost je základní předpoklad úspěšného rozvoje 

zaměstnance a tím i zisk pro danou firmu popř. společnost. „Efektivní vzdělávání může 

napomoci vytváření pozitivní kultury v organizaci, například kultury orientované na 

zlepšování výkonu a poskytování zákazníkům vyšší úrovně služeb“ (Armstrong, 1999, 

s. 532). V další publikaci Armstrong uvádí, že je vhodné pro zvyšování efektivity 

vzdělávání kombinovat rozmanité metody vzdělávání a že efektivita závisí na 

sebedůvěře, motivaci a schopnostech zaměstnanců. (Armstrong, 2015, s 358) 

Armstrong uvádí, že s  problematikou vzdělávání a rozvoje lidí souvisí model 

70/20/10, který popsali Lombardo a Eichinger (1996). Dle tohoto modelu se lidé 

vzdělávají a rozvíjejí ze 70% na základě pracovních zkušeností, z 20% na základě 

sociálního učení a z 10% na základě vzdělávacích kurzů nebo materiálů. (Armstrong, 

2015, s. 343)  

 

Belcourtová uvádí: „Učení v organizaci probíhá ve třech úrovních: výcvik, rozvoj a 

organizační rozvoj. Výcvik se týká získávání znalostí, dovedností a postojů, které 

vedou ke zlepšení výkonu na současném pracovišti. Rozvoj je zaměřen na získávání 

znalostí a postojů, které mohou být požadovány z hlediska dlouhodobého rozvoje 
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individuální odborné kariéry a cílů organizace. Organizační rozvoj je proces sledující 

cíl efektivnějšího fungování organizace jako celku a tvorby takového prostředí 

v organizaci, které by přispívalo k vyšší kvalitě práce a spokojenosti pracovníků “ 

(Belcourt, 1998, s. 16). 

 

Proto je nutné plánování vzdělávání zaměstnanců věnovat dostatečnou pozornost 

jednotlivým krokům, fázím a systému.“Výhody systematického přístupu 

k podnikovému vzdělávání jsou poměrně zřejmé (ovšem ne vždy v praxi zřetelné): Jde 

především o možnost získání konkurenční výhody prostřednictvím zaměstnanců (lidí) a 

podporu všech manažerských procesů ve firmě, tj. především řídících (vedení lidí), 

organizačních a rozhodovacích procesů“ (Tureckiová, 2004, s. 91). 

 

Podnikové vzdělávání zahrnuje dle Palána: 

 vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníků k pracovní činnosti 

 prohlubování kvalifikace 

 zvyšování kvalifikace 

 rekvalifikace 

 vzdělávání manažerů 

 

Podnikové vzdělávání patří mezi personální činnosti. Tyto aktivity realizuje personální 

útvar nebo samostatné oddělení vzdělávání a rozvoje pracovníků, které často 

spolupracuje s externími odborníky. V malých organizacích tuto oblast většinou 

zabezpečuje majitel nebo pověřená osoba. (Veteška, 2016, s. 121) 

Podnikové vzdělávání je investicí do lidských zdrojů. Z praxe vyplývá, že 

konkurenceschopné mohou být jen ty podniky, v nichž je rychlost učení větší než 

rychlost změn v jejich okolí. Podniková pedagogika je pojem pro podnikové 

vzdělávání.(Palán, on line). 

 

Už v dobách Tomáše Bati bylo uplatňováno, že „hlavními požadavky kladenými na 

zaměstnance - spolupracovníky byly: způsobilost, vzdělání, dovednost, zkušenost a 

trvalé vzdělání v souladu s pracovním zařazením uvnitř organizace“ (Lešingerová, 

2007, s. 72). 
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V současnosti byly definovány požadavky kladené na pracovníky, jak uvádí 

Doležalová: „Z výsledků šetření zaměstnavatelů plyne, že zaměstnavatelé v oblasti 

strojírenství nejčastěji upřednostňují u zaměstnanců vyváženost mezi profesními a 

klíčovými dovednostmi. Obecně s tím, jak získávají na významu kvalifikace přesahující 

jednotlivé profese a jak se mění i požadavky na práci, roste i důraz kladený na klíčové 

kompetence. Jejich zvládnutí přispívá k větší flexibilitě pracovníků. Zde se ovšem 

projevuje vliv oborového zaměření firem a i nadále velká část zaměstnavatelů 

preferuje více profesní vědomosti a dovednosti, neboť je považují za nezbytné pro 

výkon řady povolání ve strojírenském průmyslu“ (Doležalová, 2017, s. 29). 

 

Nároky zaměstnavatelů souvisí s dosaženým vzděláním pracovníků, tzn., že s rostoucí 

úrovní vzdělání přikládají zaměstnavatelé jednotlivým kompetencím větší význam. 

Za nejdůležitější znalosti, dovednosti a schopnosti zaměstnavatelé v oblasti 

strojírenství označili dle Doležalové: 

 čtení a porozumění pracovním instrukcím 

 ochotu učit se 

 schopnost nést odpovědnost 

 schopnost řešit problém. (Doležalová, 2017, s. 30) 

 

Rozvojem lidských zdrojů je dle Tureckiové: „Dosahovat soulad mezi aktuální a 

žádoucí kvalifikací členů organizace, a to včetně zajištění takových znalostí a 

dovedností, které budou pracovníci potřebovat k dosahování kompetentního 

(kvalifikovaného) výkonu také v budoucnosti“ (Tureckiová, 2008, s. 83). 

Za zmínku stojí i to, jak uvádí Tureckiová, že dostatečná a kvalitní péče o rozvoj 

zaměstnanců nese spokojenost, která je podkladem pro stabilizaci zaměstnanců a 

zvýšení jejich ochoty podávat očekávaný výkon. (Tureckiová, 2008, s. 85) 

Výhody související se vzděláváním zaměstnanců je možné dle Belcourtové vypočítat: 

„Vyškolení zaměstnanci mohou dělat více práce, dopouštějí se menšího množství chyb, 

vyžadují menší míru kontroly, mají vyšší pracovní morálku a vykazují menší míru 

únavy“ (Belcourt, 1998, s. 14). 

Boshier konstatuje, že vzdělávání v dospělém věku způsobuje u lidí získání znalostí a 

dovedností, které zvyšují pocit důvěry a sebeúcty. (Boshier, 2011) 
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1. 3.  Oblasti vzdělávání 

Vzdělávání je možné rozdělovat dle vlastního obsahu například na:  

 tvrdé kompetence - kompetence pro výkon práce nebo zaměstnání se týkají 

očekávání výkonu na pracovišti, co by lidé měli být schopni dělat, a norem a 

výstupů, kterých by lidé při plnění specifických rolí měli dosáhnout, 

 měkké kompetence - kompetence chování nebo osobní kompetence jsou osobní 

charakteristiky jedinců, které přinášejí do svých pracovních rolí. (Armstrong, 

1999, s. 210)  

Každá oblast vzdělávání může být prováděna různou formou (prezenční výuka, e-

lerning, kurz atd.) Toto popisuje Hroník, který rozlišuje několik oblastí, pro které jsou 

vhodné různé způsoby vzdělávání: 

 Funkční vzdělávání – jeho cílem je zabezpečit odborné vzdělání pracovníků, 

které se odbíjí od daného popisu práce, často je předmětem certifikace, 

 Doplňkové funkční vzdělávání – toto vzdělávání se týká oblasti, která je pro 

pozici dovednost pouze doplňková, 

 Manažerské vzdělávání – od dílčích aktivit spolupráce až po MBA1, 

 Jazykové vzdělávání, 

 IT školení, 

 Účelové vzdělávání – má charakter rozvoje měkkých dovedností jako např. 

stress management, efektivní telefonování, 

 Školení ze zákona – tato vzdělávání jsou dána, protože vyplývají ze zákona, 

mají nevýběrový charakter, jsou povinná pro všechny zaměstnance. (Hroník, 

2007, s. 128 – 129) 

1. 4.  Podmínky a faktory podnikového vzdělávání 

1.4.1 Podmínky efektivního vzdělávání zaměstnanců 

I sebelepší vzdělávání nemusí být efektivní, proto aby bylo, je nutné dodržet a 

respektovat podmínky, které definuje a specifikuje Armstrong ve své publikaci: 

                                                 
1MBA je zahraniční vysokoškolský studijní program, který ale není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému 
vysokoškolského studia v České republice a je tedy pouze součástí celoživotního vzdělávání. Je zaměřený na získání znalostí 
v oboru managementu. Dostupné [on line] http://www.cambas.cz/stranka.asp?id=42 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Studijn%C3%AD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celo%C5%BEivotn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Management
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 Motivace pracovníků – jestliže zaměstnanec nevidí smysl ve vzdělávání a 

připadá mu zbytečné, těžko se bude snažit jak při samotném vzdělávacím 

kurzu, tak při uplatňování nových zkušeností v praxi. Zaměstnanec sám musí 

vědět, k čemu dané znalosti budou sloužit, jak mu ulehčí či zefektivní činnost, 

jaký to bude mít efekt na jeho výkon, potažmo odměnu. (Armstrong, 2007, s. 

462) „Dospělí jsou nejčastěji ke vzdělávání motivováni z těchto důvodů: 

profesní růst,ekonomický/společenský prospěch, uspokojení rozmanitých 

potřeb a zájmů, vnější očekávání kladené na jedince,únik/stimulace“ (Veteška, 

2016, s. 89). 

 Samostatné vzdělávání – způsob vzdělávání, kdy zodpovědnost za svůj rozvoj 

nese zaměstnanec sám, označujeme samostatné vzdělávání. Pracovník si určuje 

tempo vzdělávání, vytyčuje si cíle, hodnotí své úspěchy, přičemž mu jsou 

k dispozici rady zkušenějších, má přístup k informacím a je podporován. 

 Cíl vzdělávání, usměrňování a zpětná vazba – aby mělo vzdělávání nějaký 

směr, je nutné znát jeho cíl. Nejefektivnější je, pokud si cíl určují sami 

zaměstnanci. Aby mohli rozlišit, jak si počínají, jak se jim daří, potřebují 

dostávat zpětnou vazbu a podporu i při malých vítězstvích. 

 Metody vzdělávání – metody se volí dle cíle a stylu, který vyhovuje dané 

osobě. Preferuje se uplatnění více než pouze jedné metody, a čím více aktivity 

samotného účastníka si žádá, tím je efektivnější osvojení konkrétních 

dovedností a zároveň větší časová náročnost. (Armstrong, 2007, s. 462) 

Toto potvrzuje i Kociánová, která uvádí, že na efektivitu má vliv řada faktorů, 

některé jsou na straně pracovníků - účastníků vzdělávání, jiné na straně organizace 

a další na straně dodavatelů vzdělávání. Z pohledu pracovníků má největší význam 

motivace ke vzdělávání. Pracovníci by měli mít jasný a srozumitelný cíl svého 

vzdělávání tedy rozvoj schopností, které potřebují k lepšímu výkonu. Z hlediska 

organizace je nezbytné, aby investice podporovaly rozvoj právě těchto schopností. 

Ti, co dodávají vzdělávání, by měli mít schopnosti zohledňovat specifické potřeby 

účastníků vzdělávání a tím podstatnou měrou můžou ovlivnit efektivitu celkového 

vzdělávání. (Kociánová, 2010, s. 171) 

Koubek uvádí: „Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře 

organizované systematické vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, 

vycházející ze zásad politiky, vzdělávání, sledující cíle a strategie vzdělávání a 
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opírající se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální předpoklady 

vzdělávání“ (Koubek, 2007, s. 259). 

Pro efektivitu je nutné zorganizovat běh firemních procesů a pohyb zdrojů tak, aby 

z nich byly v pravém čase na pravém místě k dispozici výstupy v požadované 

kvalitě. Prolínají se tedy požadavky na organizaci procesů s požadavky na 

organizaci zdrojů. Nedůslednost v rozlišování obou typů organizací vede k četným 

problémům a také i k příležitosti ke vzdělávání lidí, kteří za procesy odpovídají. 

(Plamínek, 2010, s. 75) 

Jak uvádí Plamínek: „Učit se neefektivně, ale něčemu užitečnému je nakonec lepší 

než učit se efektivně, ale něčemu neužitečnému“ (Plamínek, 2010, s. 63). 

Faktorů, které ovlivňují vzdělávání, je celá široká škála. Veteška uvádí: 

 Faktory subjektivní - vychází z postojů jednotlivce, jeho úrovně vzdělání 

a motivace, aspirace, sociální situace, rodinného prostředí, limitujících 

faktorů atd. 

 Faktory objektivní - (vnější) požadavky a postoje zaměstnavatelů, 

nabídka a podmínky pro využití různých forem vzdělávání dospělých, 

systém organizace dalšího vzdělávání, existence stimulů pro investice do 

dalšího vzdělávání, legislativní zakotvení. (Veteška, 2016 s. 91) 

1.4.2 Legislativní podmínky pro podnikové vzdělávání 

Vzdělávání zaměstnanců definují a upravují právní předpisy ČR. Základním 

právním předpisem je Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění 

(zákonyprolidi, 2006, on line) ukládá zaměstnavateli povinnosti v oblasti 

vzdělávání a proškolování zaměstnanců. Dle § 103 odst. 2 je zaměstnavatel 

povinen zajistit zaměstnancům proškolení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce. Tyto předpisy se týkají jimi 

vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž mohou přijít zaměstnanci do 

styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Zaměstnavatel má právo 

soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení je zaměstnavatel 

povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního 

zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a 
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pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 

v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 

 

Zákoník se dále věnuje odbornému rozvoji zaměstnanců v části Péče o 

zaměstnance (§ 227 - § 235). Za zmínku stojí § 227, kde je definováno, co 

všechno zahrnuje odborný rozvoj zaměstnanců a je to tedy: 

a) zaškolení a zaučení, 

b) odbornou praxi absolventů škol, 

c) prohlubování kvalifikace, 

d) zvyšování kvalifikace. 

Zaměstnavatel je tedy odpovědný za zaškolení a zaučení, zabezpečení odborné 

praxe absolventů škol a prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Prohlubování kvalifikace (§ 230) je průběžné doplňování, udržování a 

obnovování kvalifikace zaměstnanců. Zaměstnanec je povinen svoji kvalifikaci 

prohlubovat, zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit účast na školení 

(s výjimkou sjednané kvalifikační dohody – viz text níže), studiu či jiné formě 

přípravy. Za účast na školení má zaměstnanec nárok na mzdu nebo plat a na 

náklady spojené se školením (v případě, že má zaměstnanec zájem o finančně 

náročnější kurzy, může se dle domluvy na nákladech podílet). 

 

Aby se zaměstnavatel pojistil před ztrátou zaměstnance, do kterého investoval, a 

náklady na prohlubování jeho kvalifikace převyšují částku 75000 Kč, může 

sjednat mezi ním a zaměstnancem kvalifikační dohodu. V té se stanoví, na jakou 

dobu zaměstnanec bude pracovat v organizaci (maximálně 5 let) a jakou částku 

uhradí v případě, kdyby tuto dobu nedodržel.  V tomto případě pak školení 

nemohou být nařizována. Toto je definováno v § 234 ods.1). 

 

Zvýšením kvalifikace (§ 231) se rozumí změna hodnoty kvalifikace: získání 

kvalifikace nebo její rozšíření. Zvyšování kvalifikace je formou školení, studia 

nebo jinou způsobem vzdělávání. Zaměstnanecké výhody při tomto studiu jsou 

zde specifikovány v § 232, kde jsou uvedeny úlevy pro zaměstnance, kteří si 

zvyšují kvalifikaci.  
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Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace 

zaměstnance a v případě, že zaměstnanec neplní pracovní povinnosti či 

povinnosti zvyšování kvalifikace, lze úlevy pozastavit. Pro ochranu 

zaměstnavatele je možné i zde sjednat kvalifikační dohodu, ve které jsou jasně 

definovány podmínky ze strany zaměstnavatele a povinnosti na straně 

zaměstnance. Sjednaná lhůta pro setrvání v organizaci začíná platit až zvýšením 

kvalifikace zaměstnance (tedy např. ukončením studia), závazek uhradit náklady 

je ale platný už při podpisu smlouvy. Dle § 232 odst. 2 „Splní-li zaměstnanec 

svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady 

zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží“. 

1.4.3 Motivační faktory podnikového vzdělávání 

Výraznou měrou se na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců 

podílí zaměstnavatelé. Dle průzkumu CVTS (DV Monitor, on line) se 

zaměstnavatelé v 72% starají o profesní rozvoj svých zaměstnanců pomocí 

cílených vzdělávacích aktivit. Dále je zde uvedeno, že podnikové vzdělávání v 

ČR tvoří převážnou část dalšího vzdělávání. Zaměstnaní lidé se v ČR účastní 

dalšího vzdělávání ve srovnání s EU nadprůměrně, na rozdíl od nezaměstnaných 

a ekonomicky neaktivních. Podnikové další vzdělávání je v ČR poměrně 

extenzívní, ale soustřeďuje se na méně náročné formy. Vzdělává ve srovnání s 

EU nadprůměrně vysoký podíl podniků, ale náklady na další vzdělávání jsou 

nižší jak v přepočtu na účastníka, tak z hlediska podílu na celkových nákladech 

práce. Například v roce 2005 byla v porovnání se zahraničím výrazně nižší 

podpora podniků na vzdělávání ze strany státu (CSU, on line)2. To se ale 

výrazně změnilo v posledních letech s nástupem financování podnikového 

vzdělávání z ESF3. 

 

                                                 
2ContinuingVocationalTrainingSurvey, rok 2005; zdroj: ČSÚ 
3 Evropský sociální fond  - v období 1.12.2015 – 30.11.2020 projekt Podpora odborného vzdělávání  
 zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, Projekt je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 
Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní 
síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí 
zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II, proto řeší jednak problém nesouladu mezi 
dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně 
flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. 
Dostupné [on line] https://portal.mpsv.cz/ 
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Výsledky šetření dále potvrdily, že existuje jistá závislost rozsahu vzdělávání 

zaměstnanců na velikosti podniku. Spočívá v tom, že se zvyšující se velikostí 

podniku (vyjádřené počtem zaměstnanců) stoupá podíl podniků, které svým 

zaměstnancům poskytovaly další odborné vzdělávání. (Mužík, 2012, s. 105) 

 

Dále je zde uvedeno, že většinu dalšího vzdělávání poskytují podniky svým 

zaměstnancům prostřednictvím externích poskytovatelů vzdělávání, interní 

poskytovatelé jsou tedy v menšině. Dle šetření je zaměření odborného 

vzdělávání: ochrana životního prostředí, bezpečnost při práci, výuka cizích 

jazyků, odborné vzdělávání podle specifik firem, technické kurzy, osobnostní 

rozvoj, pracovní prostředí. (Mužík, 2012, s. 107) 

Dle posledního šetření (2015) vzdělávání ve firmách může nabývat nejrůznějších 

forem. Pro potřeby šetření CVTS, ale i obecně, lze vzdělávání ve firmách 

rozdělit na kurzy/školení a jiné formy vzdělávání než jsou kurzy či školení. Podíl 

firem, které zajistily nějaký druh vzdělávání, činil 91 %. Charakteristikou firem, 

které vzdělání neposkytovaly, nebo ho poskytovaly jen v omezené míře, včetně 

důvodů, které je k  tomu vedly. (CSU, on line) 

 

Alespoň jeden kurz či školení (včetně povinných ze zákona) zajišťovala pro své 

zaměstnance v roce 2015 valná většina firem. Téměř všechny velké firmy (s 250 

a více zaměstnanci) zajišťovaly kurzy/školení pro své zaměstnance. Rozdíly je 

možné sledovat i v rámci faktoru vrcholového vlastníka firmy – firmy se 

zahraničním majitelem vzdělávaly své zaměstnance v 96 % případů, na rozdíl od 

českých firem, kterých tak činilo 88 %. Má na to vliv i odlišná struktura firem se 

zahraničním vlastníkem, mezi kterými převládají střední a velké firmy, které 

obecně poskytují více vzdělávacích aktivit v porovnání s menšími. Nejvíce 

firem, více než polovina, k zajištění vzdělávání pro své zaměstnance využilo 

nabídky soukromých vzdělávacích agentur. (CSU, on line) 

 

Motivačním faktorem podnikového vzdělávání může být to, že náklady spojené 

s prohlubováním kvalifikace zaměstnanců jsou daňově uznatelnou položkou 

(tedy částkou, kterou je možno uplatnit v rámci daňového přiznání při výpočtu 

daňové zátěže zaměstnavatele). Při posuzování daňově uznatelných nákladů se 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zaměřuje na to, zda vzdělání souvisí s 
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předmětem činnosti firmy a zda představuje prohloubení nebo zvýšení 

kvalifikace. Výdaje na školení, která kvalifikaci prohlubují (vzdělávání v rámci 

dalšího vzdělávání), je možno v daních uplatnit. Pokud jde o zvyšování 

kvalifikace, o daňový náklad se nejedná (vzdělávání v rámci počátečního 

vzdělávání). Za daňově uznatelné lze tedy považovat vzdělávací aktivity jako 

například jazykové kurzy, odborná školení, daňové a účetní kurzy, pokud 

souvisejí s předmětem činnosti firmy. 

 

Rogers uvádí, že nedostatečná a váhavá motivace je jedním z hlavních důvodů 

selhání vzdělávání. Popisuje i to, že když se dospělý rozhodne něco naučit, je to 

strašně velká síla, kterou nic nezastaví.(Rogers, 2007) 

Na závěr této kapitoly je možné připomenout, že: „31-40Motivem ke vzdělávání 

nemusí být jen zájem o ekonomický prospěch nebo řešení praktických problémů, 

ale i prostá zvědavost a radost z poznávání“ (Kopecký, 2013, s. 133). 

 

1.4.4 Přínosy vzdělávání 

Pro každou firmy jsou důležité přínosy, které vzdělávání zaměstnanců způsobí. Je 

samozřejmé, že finanční náklady na vzdělávání jsou určujícím a někdy limitujícím 

faktorem. Je třeba si ale uvědomit, že efekt, který firma může získat podporováním 

vzdělávání svých zaměstnanců, se může projevit dle Bartáka: lepším využitím 

potenciálu zaměstnanců, lepším využitím zařízení a systémů, zvýšením výkonu, 

snížením fluktuace a zlepšením spokojenosti zákazníků. Některé firmy realizují 

vzdělávání jako projev dobré vůle bez toho, aby se zabývaly jeho oprávněností a 

uvažovaly o skutečných nákladech. Jiné si uvědomují důležitost a nezbytnost 

vzdělávání pro zlepšení výkonnosti. Můžeme zkoumat následující ukazatele pro 

posouzení přínosu vzdělávání:  

 zvýšení produktivity, rentability, 

  pokles nákladů, absencí, fluktuace, 

 zvýšení pracovní morálky, 

 zvýšení kvality produkce, 

 pokles stížností zákazníků, 

 zkrácení doby zavádění nových technologií, 
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 zkrácení doby trvání vnitropodnikových procesů, 

 redukce počtu zmetků, 

 omezení přesčasových hodin a prostojů, 

 snížení sankčních poplatků. (Barták, 2015, s. 167) 

1.4.5 Trendy v oblasti podnikového vzdělávání 

Oblast podnikového vzdělávání se vyvíjí jako ostatní obory vzdělávání. Zde je 

vidět posun od jednotlivých, víceméně neplánovaných aktivit k celistvějšímu 

vzdělávacímu systému. Jak popisuje Hroník: „Již nejde o to, aby se co nejvíce 

naučil jedinec, od něhož se očekává, že to, co do něj organizace vložila, pak 

organizaci vrátí i s úroky“ (Hroník, 2007, s. 119). Ale celostní přístup k sytému 

vzdělávání znamená to, že se mění přístup z učení jednotlivce na skloubení 

organizačního učení a učení jednotlivce. Od celistvého systému vzdělávání se 

vzdělávání dostává až do stádia „učící se organizace“. Pojem „učící se 

organizace“ popsal Senge tak, že je to taková organizace, kde lidé nepřetržitě 

zvyšují svou kapacitu dosahováním výsledků, kterých si opravdu přejí 

dosáhnout, kde jsou podporovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde jsou 

uvolněny kolektivní aspirace a kde se lidé trvale učí, jak se společně učit. 

(Senge, 2016, s. 315) Toto popisuje i Barták, kdy uvádí, že strategie učící se 

organizace vychází z orientace na předpokládané podnikatelské výsledky. Cíleně 

směřuje k návratnosti investic vložených do vzdělávání lidí a zahrnuje stanovení 

osobních cílů, plánů osobního rozvoje, řízení výkonu a rozvoje žádaných 

způsobilostí. (Barták, 2007, s. 103) 

 

A jak uvádí Belcourtová: „Učící se organizace je organizace, která má 

dovednosti ve vytváření, získávání a transferu znalostí a v modifikaci svého 

chování tak, aby reflektovalo nové znalosti a interpretace“ (Belcourt, 1998, s. 

220). Každý, kdo se podílel a podílí na vytváření systému podnikového 

vzdělávání, si uvědomuje, že dosáhnout stádium „učící se organizace“ je časově 

velmi náročné. 

 

Do vzdělávání čím dál více pronikají i termíny jako například „komplexní řízení 

jakosti“ (Total Quality Management – TQM). „TQM klade problematiku rozvoje 

lidských zdrojů do centra zájmu, protože tento proces vyžaduje zásadní změny ve 
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způsobu, jakým lidé pracují“ (Belcourt, 1998, s. 226). Uvádí se dále že: „Bez 

řádného výcviku zaměstnanců nemá koncepce větší autonomie a samostatnosti 

pro zaměstnance smysl. Výcvik a rozvoj jsou hlavní metody, které umožňují 

docílit, aby zaměstnanci vyráběli kvalitní zboží a poskytovali kvalitní služby“ 

(Belcourt, 1998, s. 226). 

 

Směr a podporu rozvoje podnikového vzdělávání je možné také vidět ve 

Strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě4, kde 

je uvedeno: 

V roce 2009 byly stanoveny čtyři společné cíle EU, které mají do roku 2020 

vyřešit výzvy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy: 

 Realizovat celoživotní učení a mobilitu ve vzdělávání 

 Zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy 

 Prosazovat rovnost, sociální soudržnost a aktivní občanství 

 Podporovat na všech úrovních systému vzdělávání a odborné přípravy 

tvořivost a inovace, jakož i podnikatelského ducha. (Europa, on line) 

 

Mezinárodní organizace nepřehlížejí význam vzdělávání a učení. Například 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zdůrazňuje 

ekonomický růst, rozvoj a zaměstnanost v členských zemích (ČR je členem od 

roku 1995) a celoživotní učení považuje za prostředek k dosažení tohoto 

rozvoje. Celoživotní učení je chápáno jako nezbytnost v prostředí „učící se 

ekonomiky“. (Rabušicová, 2008, s. 13) 

„Z hlediska historicko-vývojového a sociálně-ekonomického lze s jistým 

zjednodušením říci, že industriální společnost se mění v informační společnost“ 

(Sak, 2007, s. 107). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Dostupné [online] na http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_cs 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
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2. Fáze podnikového vzdělávání 
 

2. 1.  Filosofie vzdělávání 

Každá organizace má svoji vlastní filosofii na průběh vzdělávání. Některé si myslí, že 

vzdělávání nepotřebují a myslí si, že jejich pracovníci se budou vzdělávat sami anebo 

že získají pracovníky už vzdělané. Organizace, kde myslí pozitivně a vědí, že investicí 

do vzdělávání získají konkurenční výhodu, ke vzdělávání svých pracovníků přistupují 

odpovědně a s veškerým respektem. Uvědomují si, že při absenci kvalifikovaných lidí 

ohrožují svůj rozvoj a prosperitu. Svoji roli hraje i finanční otázka, protože návratnost 

prostředků investovaných do vzdělávání je těžko vyčíslitelná.  

 

Je možné definovat dle Armstronga několik přístupů ke vzdělávání jako: 

 strategický přístup – tento přístup zdůrazňuje, že vzdělávání a rozvoj by měly být 

součástí procesu řízení, protože strategie se týká dlouhodobého záměru, který 

vychází z potřeb organizace v oblasti dovedností, znalostí a schopností 

zaměstnanců, 

 orientace na problém – toto vzdělávání by se mělo orientovat na problém, který 

vzniká mezí tím, co lidé mohou dělat a tím co mají dělat v současnosti i 

v budoucnosti; problém může způsobit to, že se stane negativním problémem 

v určitém nedostatku; tento nedostatek je nutné překonat nebo napravit,    

 orientace na akci – cíle tohoto vzdělávání by měly být orientovány na konkrétní 

činnost lidí, vzdělávání by mělo být proto, aby podnik lépe fungoval, aby lidé byli 

aktivní a dělali práci lépe nebo mohli a byli schopni dělat věci, které dosud 

nemohli, 

 orientace na výkon – zde je filosofií vzdělávání propojit konkrétní požadavky na 

výkon se schopnostmi pracovníka například při zavádění nových technologií, 

postupů nebo celého systému, 

 trvalý rozvoj – vzdělávání není zde možné chápat jako jednotlivé krátké kurzy a 

školení, ale je nutné vzdělávání chápat jako nepřetržitý proces, který by měl 

směřovat k trvalému rozvoji. (Armstrong, 1999, s. 534 – 535). 
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Armstrong uvádí, že filozofie vzdělávání a rozvoje, která podporuje strategické 

vzdělávání a rozvoj zahrnuje: 

 vzdělávací aktivity přispívají k úspěšnému dosahování cílů organizace a 

investice do vzdělávání přináší prospěch všem zainteresovaným stranám 

 uskutečňování vzdělávání by mělo směřovat k prokazatelnému zlepšování 

výkonu organizace 

 každý v organizaci by měl mít příležitost a být podporován ve vzdělávání tak, 

aby se rozvíjel, co mu jeho schopnosti dovolí 

 východiskem pro individuální vzdělávání jsou plány osobního rozvoje 

 organizace musí investovat do vzdělávání a rozvoje poskytováním vhodných 

příležitostí a prostředků (Armstrong, 2015, s. 338). 

 

Podobně je strategie rozvoje popsán i v publikaci Hroníka, kdy autor uvádí: „Strategie 

rozvoje a vzdělávání je závislá na nadřazených strategiích, kterými jsou personální 

strategie a business strategie“ (Hroník, 2007, s. 18). 

 

Dále pak dle požadavků časových: „Je třeba rozlišit, zda je rozvoj a vzdělávání 

koncipován pro „organizaci na jedno použití“ (organizace jsou orientované na nízké 

náklady a expanzi, část ušetřených prostředků mohou použít na získání hotových lidí) 

nebo pro „revitalizující organizaci“ (organizace musí pružněji reagovat na vnější 

podmínky, strategie rozvoje a vzdělávání jsou propracovanější a struktura bude tedy 

složitější“ (Hroník, 2007, s. 18). Měl by být jasně a srozumitelně definován celý 

vzdělávací proces se zásadami jako je počet pracovníků, četnost vzdělávání a finanční 

náklady. 

 

2. 2.  Identifikace a analýza vzdělávacích potřeb 

Nejprve musíme zmapovat prostředí a určit priority v daném období, ve kterém 

budeme vyhodnocovat potřeby daného podniku v oblasti vzdělávání. „Potřeba 

vzdělávání znamená nesoulad mezi schopnostmi (znalostmi, dovednostmi a chováním) 

zaměstnanců a požadavky pracovních míst“ (Šikýř, 2014, s. 126). Dle Koubka se při 

identifikaci potřeb vzdělávání nemůžeme opírat pouze o údaje týkající se organizace, 

ale je prospěšné a důležité znát profesně kvalifikační strukturu pracovních zdrojů a její 

vývojové tendence v území, kde organizace čerpá rozhodující množství pracovních sil. 

(Koubek, 2015, s. 263) 
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Je nutné, aby analýza potřeb firmy byla prováděna dle struktury zaměstnanců. Dle 

statistického šetření (2015) analýzu budoucích potřebných dovedností svých 

zaměstnanců provádí většina firem (71 %), pětina firem hodnotí vzdělávací potřeby 

svých zaměstnanců pravidelně. Z firem, které v roce 2015 zajistily kurz nebo školení, 

provedly analýzu vzdělávacích potřeb tři čtvrtiny, z toho třetina analyzuje vzdělávací 

potřeby pravidelně. Mezi pravidelné hodnotitele z množství firem zajišťujících kurzy a 

školení patří zejména firmy s největším počtem zaměstnanců, naopak menší firmy (do 

50 zaměstnanců) hodnotí vzdělávací potřeby spíše nepravidelně, pokud tak vůbec činí. 

Rozdíl je dán tím, že velké firmy častěji než menší realizují nepovinné kurzy/školení, 

na které je v analýze vzdělávacích potřeb patrně kladen primární důraz. Zároveň velké 

firmy vzhledem k počtu svých zaměstnanců a předpokládanému širšímu profesnímu 

záběru obvykle provádějí podrobnější kontrolní a plánovací procesy. Naproti tomu u 

menších firem, zejména firem spíše rodinného typu a těch s počtem do 20 

zaměstnanců, může „analýza vzdělávacích potřeb“ probíhat i méně oficiální cestou. 

(CSU, online) 

 

Při analýze zjistíme, co daném podniku chybí, co je nutné posílit a co je v pořádku. 

Cílem analýzy potřeb je dle Bartáka: 

 zjištění rozdílu mezi stávajícím a žádoucím výkonem, 

 formulace námětů, co pomůže pozitivní změně, 

 popis prací a úkolů za účelem stanovit priority požadavků na vzdělání a rozvoj, 

 identifikace silných a slabých stránek jednotlivců a týmů, možných očekávání 

a hrozeb (analýza SWOT), 

 porovnání popisů kompetencí jednotlivců s dohodnutými standardy, 

 podpora osobního i týmového rozvoje, včetně optimalizace forem a metod 

k jejich dosažení. (Barták, 2007, s. 19-20) 

 

Metody analýzy potřeb jsou dle Armstronga: 

 analýza podnikových a personálních plánů, 

 analýza pracovních míst, 

 analýza hodnocení pracovního výkonu, 

 šetření o vzdělávání. (Armstrong, 1999, s. 539) 
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U Armstronga trvá shoda v oblasti charakterizující analýzy potřeb. (Armstrong, 2015, 

s. 354) 

Jak je vidět, je nutné porovnat řadu informací, ale i tak jsou to pouze odhady, jak 

uvádí Koubek: „Fáze identifikace potřeb organizace v oblasti kvalifikace a vzdělávání 

jejich pracovníků je založena na odhadech a aproximativních postupech. Má tedy 

spíše povahu experimentu“ (Koubek, 2015, s. 261). 

 

 Při analýze je nezbytné vycházet z mnoha faktorů, je také obtížné stanovit důležitost 

k tomuto problému, jak uvádí Koubek: „Je velké množství zdrojů informací, které je 

možné použít pro účely identifikování potřeb vzdělávání, a těžko můžeme stanovit 

pořadí důležitosti faktorů, které určují potřebu vzdělávání nebo potřebu kvalifikace a 

vzdělávání v organizaci“ (Koubek, 2007, s. 261). U Koubka trvá shoda v oblasti 

těžkého stanovení pořadí důležitosti faktorů, které určují potřebu vzdělávání 

v organizaci. (Koubek, 2015, s. 262) 

 

Určení vzdělávacího cíle je zásadní pro další kategorie (obsahu vzdělávání, 

didaktických metod a organizačních forem) a také pro měření efektivity vzdělávání. V 

podnikovém vzdělávání můžeme rozdělit cíle do kategorií:cíle zaměřené na změny ve 

struktuře znalostí, dovedností, postojů a normy výkonu. 

 Znalosti – osvojit si a v praxi efektivně použít nové znalosti potřebné ke 

kompetentnímu výkonu profese anebo prostřednictvím změny ve struktuře znalostí 

stávajících transformovat svoji formální i neformální kvalifikaci. (Koubek, 2007, 

s. 261) 

 Dovednosti – rozšířit soubor sociálně-psychologických i dalších dovedností, 

efektivně je kombinovat se stávajícími dovednostmi a návyky jiného typu a použít 

je v praxi. (Koubek, 2007, s. 261 – 262) 

 Postoje – je žádoucí vytvořit a uplatňovat pozitivní postoje k práci a k lidem 

v organizaci i mimo ni. Tyto postoje podstatně ovlivňují chod a fungování 

podniku. Být nápomocen nedirektivnímu prosazování těchto postojů tak, za 

účelem zlepšení etiky jednání a rozvoji sociální odpovědnosti jednotlivců, týmů i 

organizace jako celku. (Tureckiová, 2006, s. 375) 

 Normy výkonu – je to objem, který musí být plně kompetentní jedinec schopen 

dosáhnout. (Armstrong, 1999, s. 541) 
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Dle Bartáka by tedy stanovený cíl měl být objektivně hodnotný, potřebný, konkrétní a 

zároveň subjektivně žádoucí a přitažlivý. A dále uvádí, efektivita celého vzdělávacího 

procesu závisí na sladění těchto hledisek. (Barták, 2015, s. 43) „Identifikace potřeby 

vzdělávání a rozvoje se stává téměř výhradně záležitostí pravidelného hodnocení 

pracovníků a podílejí se na ni jak bezprostřední nadřízený, tak i pracovník sám“ 

(Koubek, 2015, s. 264).  

 

2. 3.  Plánování a přípravy realizace vzdělávacích akcí 

Tato fáze navazuje na předcházející analýzu vzdělávacích potřeb, na základě které se 

stanovuje vzdělávací plán podniku s rozpočtem a časovou osu. Dle statistického 

šetření (2015): „Vzdělávání v roce 2015 plánovala více než polovina firem (53 %). 

Podíl firem, kde plánování vzdělávání vyústilo ve vytvoření písemného vzdělávacího 

plánu, je okolo 20 %. Velký nárůst tohoto podílu za sledované období je patrný u 

firem s nejvíce zaměstnanci, zatímco v roce 1999 vytvořila písemný vzdělávací plán 

polovina z těchto firem, v roce 2015 jich bylo již 75 %. Poskytování vzdělávacích 

aktivit roste s velikostí firmy a plán v písemné podobě umožní firmám s velkým počtem 

zaměstnanců lepší organizaci, efektivitu a systematičnost v poskytování 

vzdělávání“36-453(CSU, on line). 
 

 Můžeme říci, že základy plánování vzdělávání jsou už v samotné identifikaci potřeb 

vzdělávání, kde se objevují začátky plánů vzdělávání, jsou zde hrubé rámcové nárysy 

toho, jak bude vzdělávání probíhat, jsou zde popsány priority vzdělání, rozpočty a 

vzdělávací programy. (Koubek, 2003, s. 185) U Koubka trvá shoda v oblasti plánování 

vzdělávání. (Koubek, 2015, s. 264) 

 

Do procesu plánování by se měli zapojit, jak uvádí Koubek, vedoucí pracovníci, kteří 

musí zkoumat nejen to, jestli podřízení vyhovují kvalifikačním požadavkům 

pracovních míst, ale i musejí sledovat pracovní výkon a pracovní chování pracovníků. 

Jsou to právě oni, kteří by měli rozhodovat, kdo by se měl vzdělávat a v jaké oblasti, 

v závislosti na úkolech daného pracoviště v daném časovém období. Tito vedoucí 

pracovníci by také měli spolurozhodovat, jakou metodou bude vzdělávání realizováno. 

Při plánování je nutné stanovit priority celého systému podnikového vzdělávání. 

(Koubek, 2007, s. 281) Koubek je ve shodě s tímto tvrzením. (Koubek, 2015, s. 264) 
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Dalším důležitým faktorem je časové rozložení a vhodná časová náročnost 

jednotlivých typů a metod vzdělávání. 

 

Je vhodné stanovit dle Tureckiové: 

 jaké vzdělávací potřeby budou saturovány přednostně (typy znalostí a 

dovedností (typy znalostí a dovedností, které jsou pro firmu v dané etapě jejích 

vývoje klíčové, vyplývají z její celkové orientace a ze strategického záměru), 

 které vybrané skupiny zaměstnanců budou vzdělávány přednostně, 

 jaký typ vzdělávání bude použit, 

 v jakém rozsahu a jakými způsoby (formami a metodami) bude podnikové 

vzdělávání realizováno 

 jaké bude jeho personální, materiální a finanční zajištění. (Tureckiová, 2004, s. 

102) 

 

Při plánování vzdělávání je vhodné sledovat odpovědi na zásadní otázky: 

 Jaké téma vzdělávání má být zabezpečeno? 

 Komu bude vzdělání určeno? 

 Jaká vzdělávací instituce vzdělání uskuteční? 

 Kdy se vzdělání uskuteční? 

 Jaké bude zvoleno místo? 

 Jakým způsobem se budou hodnotit výsledky a účinnost vzdělávání? 

 Za jakou cenu se vzdělávání uskuteční? (Vodák, 2011, s. 97-98) 

 

„Je třeba definovat, co by měla školená osoba být schopna dělat, až se vrátí po 

absolvování např. kurzu na pracoviště, je třeba definovat konečné chování. Předávání 

poznatků je jakousi vnější formou vzdělávání, ale ve skutečnosti jde o pracovní 

chování. Cíle vzdělávání by měly být vyjádřeny konkrétně popisem toho, co pracovník 

dokáže“ (Armstrong,1999, s. 542). V další publikaci u Armstronga trvá shoda s tímto 

tvrzením a doplňuje jej o: „ Cílem vzdělávacího programu by mělo být dosažení 

očekávané změny chování účastníků tak, aby skutečné chování účastníků po dokončení 

vzdělávacího programu odpovídalo požadovanému chování, které by mělo být 

výsledkem úspěšného vzdělávacího programu“ (Armstrong, 2015 s. 806). 

 



30 
 

Na základě těchto úvah je možné vypracovat plán vzdělávání, který by měl dle Šikýře 

obsahovat: 

 cíl vzdělávání, 

 cílovou skupinu zaměstnanců, 

 metody vzdělávání, 

 instituci zabezpečující vzdělávání, 

 lektora vzdělávání, 

 místo vzdělávání, 

 čas vzdělávání, 

 požadavky na materiální a technické vybavení a služby související se 

vzděláním, 

 metody vyhodnocování výsledků vzdělávání,  

 náklady na vzdělávání. (Šikýř, 2014, s. 126) 

Je tedy nutné vytvořit celou koncepci podnikového vzdělávání, jak po obsahové 

stránce, tak po časové náročnosti, která bude dlouhodobějšího charakteru a bude 

korespondovat s dlouhodobým záměrem daného podniku. 

 

2. 4.  Realizace vzdělávacích akcí 

Na základě plánu vzdělávání je ve fázi realizace vzdělávání zaměstnanců nezbytné 

zajistit několik prvků. Těmi prvky jsou cíle, program, motivace, metody, účastníci a 

lektoři. Na tyto prvky je nahlíženo různými autory rozdílně (např. Hroník, 

Kucharčíková), ale důležitým faktem je, že všechny prvky jsou vzájemně úzce 

propojené, ovlivňují se, doplňují, prolínají a výsledným efektem této interakce by měla 

být co nejvyšší míra efektivity vzdělávacího procesu. (Tureckiová, 2004, s. 102) 

Stejně jako předcházející fáze má i tato realizační fáze několik kroků, které na sebe 

navazují. Prvním krokem je příprava vzdělávání tak, aby to, co bylo naplánované 

v předcházející fázi, mohlo být skutečně realizované. Příprava se týká lektora, 

učebních materiálů, pomůcek, účastníků a celého organizačního zajištění.  

 

Dalším krokem je vlastní realizace vzdělávací akce, začátek je určen příjezdem lektora 

na místo konání vzdělávací akce. Realizace vzdělávání zahrnuje i monitorování dění a 

průběhu, a také operativní řešení v případě nečekaných událostí.  
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Posledním krokem realizace vzdělávacího procesu je transfer, toto představuje 

souhrnné označení aktivit, které následují po ukončení. Podoba a náplň transferu je 

naznačena již ve fázi plánování dané vzdělávací akce, tato fáze začíná bezprostředně 

po skončení konkrétního vzdělávání. Je zpracováno, co bylo během vzdělávání 

zjištěno a je vypracovaná např. závěrečná zpráva. Další částí transferu mohou být 

fotodokumentace a video záznamy. Tento transfer provádí většinou nadřízení 

pracovníci. (Bartoňková, 2010, s. 167-168) 

 

 Ale jak uvádí Hroník je nezbytný transfer znalostí a dovedností účastníků vzdělávání, 

protože: „Bezprostředně po kurzu je většina absolventů motivována k tomu, aby si 

získané znalosti a nabyté dovednosti ověřila a vyzkoušela v praxi. Pakliže to však 

neudělají v nejbližším týdnu, 80% absolventů se již o to nepokusí“ (Hroník, 2007, s. 

174). 

 

Jsou definována obecná pravidla vzdělávacích programů, která spočívají dle 

Armstronga…„v tom, že vzdělávací aktivity je třeba soustavně monitorovat, aby se 

zabezpečilo, neprobíhají podle plánu a podle schváleného rozpočtu a zároveň každé 

vzdělávání by se mělo po ukončení vyhodnocovat, aby se prověřilo, do jaké míry 

přineslo požadované výsledky“ (Armstrong, 1999, s. 546). V další publikaci 

Armstrong uvádí, že jestliže příprava vzdělávacích programů je systematická, neměla 

by jejich realizace způsobovat vážnější problémy. Je nutná určitá flexibilita 

v závislosti na vlastnostech účastníků, kteří odlišně reagují a mají různé potřeby. 

(Armstrong, 2015, s. 809)  

 

Každý vzdělávací projekt se skládá z několika prvků, jak bylo uvedeno v úvodu 

kapitoly. Jednotlivé metody vzdělávání budou probrány v kapitole – Metody 

vzdělávání. Formy vzdělávání jsou uvedeny v kapitole – Formy vzdělávání. Dalším 

prvkem je cíl vzdělávání, který je definován Vodákem jako …„konkrétní vyjádření 

znalostí a dovedností, které bude účastník vzdělávací akce po jejím skončení ovládat. 

Zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl 

tedy popisuje konečné chování účastníka. Velice obecně učební cíl specifikuje, co má 

kdo naučit, popřípadě prohloubit, upevnit, zdokonalit atd., s jakým předpokládaným 

výsledkem a v jakém čase a v jaké kvalitě se má čeho dosáhnout“ (Vodák, 2007, s. 
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212). Tato problematika byla popsána i v minulé kapitole, kde vhodné stanovení cíle 

popisoval Armstrong. (Armstrong, 1999, s. 542) 

 

Vzdělávací program je nutné, jak uvádí Plamínek promýšlet z hlediska dynamiky, 

užitečnosti, efektivity a stability. (Plamínek, 2010, s. 32)Mezi těmito znaky existují 

hierarchické vztahy. A jak uvádí dál:  „Úvahy o efektivitě učení například postrádají 

smysl, pokud hodláme učit něco, co lidem není užitečné“ (Plamínek, 2010, s. 32). Je 

také důležité přizpůsobit vzdělávací program dané situaci a lidem, kteří se vzdělávání 

účastní, protože jinak nemusí i nejlépe vymyšlená forma vzdělávání zapůsobit. A jak 

je dále uvedeno …„ v dobře připraveném a vedeném vzdělávacím programu, bychom 

měli pouze čelit takovým potížím, které vznikly chybami na úrovni definice smyslu, 

obsahu či formy vzdělávání nebo na úrovni (ne) pochopení lidí, kteří se kolem 

vzdělávání pohybují“ (Plamínek, 2010, s. 33). 

 

Důležitost vzdělávacího programu uvádí Mužík: „Vzdělávací program představuje 

základní dokument pro plánování, realizaci a vyhodnocení vzdělávacích akcí. Úroveň 

jeho zpracování ovlivňuje rozhodujícím způsobem veškerou vzdělávací činnost 

v podniku“ (Mužík, 2011, s. 283). Dále uvádí, že vzdělávací program by měl vycházet 

z několika zásad: dostupnosti vzdělávání, rovnosti přístupu ke vzdělávání, kvalitě 

vzdělávacího procesu, adaptabilitě vzdělávacích programů, komplexnosti nabídky 

vzdělávání a individualizaci vzdělávání. Všechny tyto okolnosti ovlivňují výsledný 

produkt. (Mužík, 2011, s. 284 – 285) 

 

Vzdělávání se určitě neobejde bez motivace a u firemního vzdělávání to není jiné. 

Motivace je určitě nejdůležitější faktor, který ovlivňuje celý vzdělávací proces, je 

nutné na něj takto nahlížet.„K motivaci dochází, když lidé očekávají, že určitá akce 

pravděpodobně povede k dosažení nějakého cíle a ceněné odměny – takové, která 

uspokojuje jejich individuální potřeby“ (Armstrong, 1999, s. 295) V další publikaci 

Armstrong doplňuje toto tvrzení tím, že motivace je vyšší, když se lidé zaměří na 

dosažení i náročných cílů, s nutností mít zpětnou vazbu o svých výsledcích. 

(Armstrong, 2015, s. 344). Je důležité, aby organizace uplatňovala správnou koncepci 

účelné motivace zaměstnanců, protože, jak uvádí Šikýř: …„každý zaměstnanec 

obvykle potřebuje a reaguje na něco jiného“ (Šikýř, 2014, s. 135). Motivace je i 

jedním ze znaků efektivnosti studijního procesu. Podstatné je i to, že učení dospělých 



33 
 

většinou neprobíhá s důrazem na uspokojení poznání, ale z potřeby řešit určité 

problémy. (Palán, 2002) „Význam vzdělávání v životě a v životním stylu stoupá 

s dosaženým vzděláním jedince. Skupina vyučených a se středoškolským vzděláním bez 

maturity má nejnižší potenciál k dalšímu vzdělávání“ (Sak, 2007, s. 127). 

 

Dalším prvkem v procesu vzdělávání ve firmě jsou účastníci, tedy ti, kterým je 

vzdělávání určeno. Je tedy nutné brát do úvahy při realizaci vzdělávacího projektu 

osobnost každého účastníka, protože každý má jiný přístup k učení. Dle Vodáka se 

dají rozlišit čtyři různé typy k učení – aktivista, reflektor, teoretik a pragmatik. 

Aktivisté se učí z okamžité zkušenosti, reflektor je spíš v pozadí a o problémech 

přemýšlí. Teoretici jsou zatíženi na teorie a definice. Pragmatici se učí za pomocí 

experimentů a aplikací. Z tohoto rozdělení je patrné, že účastníci vzdělávacího procesu 

mohou být různí. Faktory, které ovlivňují přístup jednotlivých účastníků ke 

vzdělávání, mohou být rozděleny na: fyzické, emociální a intelektuální. Mezi fyzické 

faktory patří zdravotní stav, mezi emocionální je možno zařadit účastníkovo vnímání 

sama sebe, jeho motivace a podpora okolí. Intelektuální faktory ovlivňují dosavadní 

zkušenosti a vědomosti účastníka, které mohou být přínosem, nebo naopak limitující 

pro danou vzdělávací aktivitu. (Vodák, 2007, s. 106 – 109) 

 

Důležitou otázkou je také, kdo zabezpečuje vzdělávání? Jestli jsou to v případě 

interního vzdělávání manažeři, vedoucí pracovníci nebo mistři, anebo v případě 

externího vzdělávání lektoři, učitelé, odborníci z praxe. Úspěšnost a efektivnost 

firemního vzdělávání je závislá v neposlední řadě na lektorovi, konkrétně na jeho 

osobnosti, která je pro celý proces nezbytně důležitá. „Každý, kdo poskytuje 

vzdělávání mimo pracoviště, musí být v zájmu zabezpečení správné podoby vzdělávání 

pečlivě vybrán, instruován a kontrolován. Rození školitelé jsou vzácní a dokonce i 

profesionálové potřebují pečlivé vedení k tomu, aby se zabezpečilo, že poskytnou 

odpovídající vzdělávání“ (Armstrong, 1999, s. 546). 

 

Z tohoto je vidět, že ten, kdo v procesu vzdělávání zaměstnanců vystupuje jako 

zprostředkovatel vzdělávání, má nesnadný úkol. Podnikové vzdělávání respektive 

vzdělávání dospělých je zvláštním oborem pedagogiky, tím pádem i vyučující má 

specifické postavení v tomto procesu. Nejsouhrnnějším termínem pro označení 

vzdělavatele dospělých je pojem andragog, dalšími používanými termíny jsou 
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například mimoškolní edukátor, lektor, trenér, kouč, tutor, mentor, konzultant, 

instruktor. Ale jak uvádí Mužík: „Pojem lektora je ve vzdělávání dospělých do značné 

míry stabilizován, i když ostatní pojmenování ukazují určitou cestu ke specializaci 

lektorské práce“ (Mužík, 2011, s. 217). 

 

Úloha manažera vzdělávání je klíčová, jak uvádí Barták, protože manažer tvoří 

strategii vzdělávání s využitím nástrojů firemní ideologie a firemní politiky. Očekává 

se od něj, že bude vytvářet firemní ideologii a politiku v oblasti vzdělávání, 

monitorovat výsledky, modifikovat projekt aktuální vzdělávací akce, koordinovat 

zdroje a pružně reagovat na požadavky organizace v oblasti vzdělávání. (Barták, 2007, 

s. 26) 

 

Důležité je také to, kdo zodpovídá za rozvoj vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Jak 

uvádí Hroník, v malých firmách řídí vzdělávání manažer. Ve středních firmách, kde je 

personální oddělení, zajišťuje vzdělávání toto oddělení, ale není zde specialista. Ve 

velkých firmách zodpovídá také manažer za vzdělávání, ale má k tomu odborně 

zaměřené personalisty. (Hroník, 2007, s. 26) Kociánová uvádí, že vzdělávání 

pracovníků je významnou činností, na jejíž realizaci se podílejí personální specialisté 

nebo specialisté v oblasti vzdělávání a také vedoucí pracovníci. Uvádí také, že 

vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj je jednou z prioritních oblastí personálního 

řízení. (Kociánová, 2012, s. 169 – 170) Koubek uvádí, že vedoucí pracovníci mají 

odpovědnost za průběh i obsah vzdělávání na pracovišti při výkonu práce. V těchto 

formách vzdělávání často tito pracovníci vystupují jako vzdělavatelé. (Koubek, 2007, 

s. 281) 

 

Velikost firmy je tedy určující pro to, kolik lidí se bude zabývat vzděláváním a 

rozvojem pracovníků. Armstrong se touto problematikou také zabývá a uvádí, že 

specializované útvary, které poskytovaly rady a vedly manažery při plnění 

vzdělávacích aktivit, nahrazují externí školitelé a vzdělávací instituce. Z tohoto 

důvodu se ve velkých podnicích specializované útvary vzdělávání zeštíhlují. 

(Armstrong, 1999, s. 554) S tímto souhlasí i Koubek, který uvádí, že „ vzdělávání 

pracovníků je personální činností, v níž se tradičně nejčastěji vyskytuje úzká 

spolupráce organizace s externími odborníky či specializovanými vzdělávacími 

institucemi“ (Koubek, 2007, s. 258). 
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Dle statistického šetření ve většině firem (63 %) není interně jmenovaná osoba či 

útvar, který za vzdělávání odpovídá.  Což souvisí s tím, že početně jsou ve 

statistickém šetření nejvíce zastoupenou kategorií firmy malé, které tyto 

specializované útvary nemívají. Naopak velké firmy disponují odpovědným 

pracovníkem či útvarem ve valné míře (85 %), ačkoli ve více než třetině firem má 

daný pracovník zároveň jinou hlavní kompetenci. (CSU, on line) 

 

a) Formy vzdělávání 

„Základními formami podnikového vzdělávání jsou prezenční (může probíhat za 

použití tzv. „indoor“ nebo „outdoor“ technik), distanční (korespondenční forma, k níž 

můžeme zařadit také elektronickou podobu vzdělávání, tj. e-lerning) a kombinovaná 

forma výuky a vzdělávání“ (Tureckiová, 2004, s. 103). 

„Forma vzdělávání je druh procesu, při kterém dochází k předávání a získávání 

nových informací a procvičování dovedností. Samotný vzdělávací proces může být 

řízený či neřízený, pracovní či nepracovní“ (Dvořáková, 2007, s. 296). 

 

Popis následujících forem vzdělávání uvádí Dvořáková: 

 řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti, tzv. neformální vzdělávání 

 řízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti, tzv. formální vzdělávání 

 řízené vzdělávání, mimo areál zaměstnavatele tzv. institucionalizované 

vzdělávání 

 neřízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti, tzv. informální vzdělávání 

 neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti, tzv. interpersonální 

vzdělávání 

 neřízené vzdělávání, mimo areál zaměstnavatele, tzv. celoživotní vzdělávání. 

(Dvořáková, 2007, s. 296 – 297) 

 

„Škála forem podnikového vzdělávání se v poslední době rozšířila o tzv. blended 

leasing, tento pojem můžeme přeložit jako kombinovanou formu, tedy jakýsi 

mezičlánek mezi prezenčním a distančním vzděláváním. Zahrnuje aktivity jeden na 

jednoho, tj. formalizované rozhovory mezi méně zkušeným a zkušenějším pracovníkem 

realizované v reálném čase, ale také prostřednictvím elektronické komunikace“ 

(Tureckiová, 2006, s. 380). 
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Barták uvádí, že organizační základ tvoří vyučovací jednotka nebo lekce/hodina. Dále 

rozděluje vzdělávací formy ve vzdělávání dospělých na: 

 monologické – založené na ústním podání lektora -  přednášky, referát, 

komentář, 

 dialogické – dialogický vztah lektora a účastníka, 

 skupinové, složené a kombinované – základem je prožitek – diskuze, 

skupinová práce, simulace.  

Každá forma se může provádět různými metodami dle toho, jestli je kladen důraz na 

poskytování nebo upevňování poznatků, pěstování dovedností a návyků, nebo 

zručnosti. Od tohoto je možno vyvodit, že každá forma si vytváří svoji metodiku. 

(Barták, 2015, s. 125) 

Účast zaměstnanců v dané formě vzdělávání dále souvisí s počtem zaměstnanců firmy, 

kdy platí, že s rostoucí velikostí firmy se zvyšuje i účast jejich zaměstnanců ve  

vzdělávacích formách. Forem a metod podnikového vzdělávání je velké množství, 

každý podnik by si měl zvolit svoji cestu, která povede ke splnění požadovaných cílů a 

tím k naplnění očekávání, které daný podnik požadoval. 

 

b)  Druhy vzdělávání 

Druhy vzdělávání je možné rozdělit do několika kategorií dle místa a způsobu 

důležitosti. „Jednotlivé vzdělávací akce, probíhající v rámci podnikového vzdělávání, 

přitom mohou probíhat buď v organizaci (v prostorách k tomu určeným nebo přímo 

na pracovním místě), nebo mimo organizaci (vzdělávání mimo podnik)“ (Tureckiová, 

2006, s. 376). V této souvislosti používá Mužík termíny interní a externí vzdělávání. 

(Mužík, 1999, s. 75) 

Interní vzdělávání probíhá v podniku a mohou zde vyučovat a koučovat manažeři, 

vedoucí týmů nebo školitelé. Dle Armstronga: „ Je to jediný způsob, jak rozvíjet a 

uplatňovat specifické manažerské, vůdcovské, technické, prodejní, manuální a 

administrativní dovednosti, které organizace potřebuje. 

Nevýhodou tohoto způsobu je to, že efektivnost silně závisí na kvalitě vedení a 

koučování. Mnozí manažeři a vedoucí týmů neumějí vzdělávat a mají sklon vzdělávání 

neprovádět nebo jej ani nepodporovat“ (Armstrong, 1999, s. 543). 
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Externí vzdělávání probíhá mimo podnik, je užitečné pro rozvoj dovedností a znalostí 

vedoucích týmů a manažerů jak uvádí Armstrong: „Externí vzdělávání by mělo být 

schopno nabídnout takovou kvalitu vyučování, jakou by bylo neekonomické zajišťovat 

pomocí vnitřních zdrojů“ (Armstrong, 1999, s. 545). 

Nevýhoda externího vzdělávání je v tom, že jak dále uvádí Armstrong: …„že znalosti 

a vědomosti se rychle ztratí, pokud je nezačnou absolventi školení používat ihned“ 

(Armstrong, 1999, s. 545). Armstrong ve své další publikaci je s tímto tvrzením 

v souladu a doplňuje jej tím, že preferuje vzdělávání na pracovišti, protože vzdělávání 

na pracovišti souvisí s učením se na základě pracovních zkušeností, je to vlastně 

neformální vzdělávání, které může být doplněno formálním. (Armstrong, 2015, s. 358) 

 

Druhou možností je členění vzdělávacích kurzů a školení na povinné a nepovinné 

podle toho, zda hlavním motivem ke vzdělávání ve firmách je povinnost daná 

zákonem či je jejich realizace dobrovolná. 

 

Termínem povinné kurzy/školení jsou označovány ty formy vzdělávání, které jsou 

uskutečňovány v kurzech či školeních, vyplývají ze zákonných norem a zaměřují 

se na problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Za jejich zajišťování je 

zodpovědný zaměstnavatel. Jde většinou o kurzy, které jsou ze zákona povinné 

pro plnění některých (potenciálně) nebezpečných pracovních úkolů (např. řízení 

vysokozdvižných vozíků) či kurzy zaměřené na ochranu zaměstnanců a jejich 

okolí (např. vstupní školení BOZP pro nové pracovníky). 

 

Termínem nepovinné kurzy/školení jsou označovány ty kurzy a školení, která 

nejsou povinná ze zákona. Patří sem např. počítačové či jazykové kurzy, kurzy 

zaměřené na komunikační dovednosti, rekvalifikační kurzy, vzdělávání na VŠ, 

příp. jiné jasně strukturované vzdělávání zvyšující kvalifikaci či rozšiřující 

dovednosti zaměstnanců určitého oboru. 

 

c) Metody podnikového vzdělávání 

V procesu vzdělávání zaměstnanců se uplatňuje velké množství vzdělávacích 

metod, tzn. druhů a způsobů učení a vyučování. Vyučovací metody jsou lidské 

činnosti při procesu výuky a určují základ pro vzájemnou komunikaci mezi 

lektorem a žákem, v tomto případě zaměstnancem. Tyto metody můžeme rozdělit 
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na metody při výkonu práce (vzdělávání na pracovišti), metody vzdělávání mimo 

pracoviště a metody, které se používají při vzdělávání na pracovišti i mimo 

pracoviště. 

 

Bartoňková uvádí, že mezi hlavní kritéria pro volbu metod vzdělávání patří 

charakter učebních cílů, charakter obsahu výuky, charakter didaktické formy, 

předběžné znalosti o složení účastníků vzdělávací akce, stupeň aktivace účastníků, 

fáze učebního procesu, rytmus, rámcové podmínky a celková didaktická 

připravenost a schopnost lektora. (Bartoňková, 2010, s. 151-152) 

 

Jak uvádí Sharan je nezbytné, aby učení bylo konstruktivní, a proto i vzdělávací 

metody by měly být konstruktivní. Učení je závislé na předchozí a aktuální 

struktuře vědomostí jednotlivce. Na tyto vědomosti je nutné navázat tak, aby vše 

bylo kognitivní. Výuka z perspektivy osobního konstruktivismu zahrnuje 

poskytování "zkušeností“, které indukují kognitivní konflikt, a proto povzbuzují 

učící se k tomu, aby rozvíjeli nová znalostní schémata, která jsou lépe 

přizpůsobena zkušenostem. (Sharan, 2012, s. 290) 

 

Jednotlivé metody vzdělávání se liší také úrovní a zkušeností školitelů a lektorů. 

Důležitou roli při výběru a volbě metod hraje i organizace, která vzdělávání 

zajišťuje.„Správnost zvolené metody vzdělávání na pracovišti nebo mimo ně se 

posuzuje s ohledem na potřebu vzdělávání, cíl vzdělání, cílovou skupinu účastníků 

vzdělávání, organizační předpoklady vzdělávání apod. Účinná aplikace 

jednotlivých metod vzdělávání na pracovišti nebo mimo ně vyžaduje kontrolu 

dodržování plánu vzdělávání, stejně jako vyhodnocení výsledků vzdělávání“ 

(Šikýř, 2014, s. 127). 
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Tab. 1 Metody podnikového vzdělávání 

Teoretické Teoreticko-praktické Praktické 

Přednáška  

- Ex katedra 

- Klasická 

- S diskusí 

Cvičení 

Seminář 

Trénink  

Workshop 

Diskuzní metody 

-řízená diskuze 

- plenární diskuze 

- panelová diskuze 

Moderační metoda 

Problémové metody 

- případová studie 

- hraní rolí 

- manažerské hra 

Projektové metody 

Programová výuka 

Diagnostické a klasifikační 

metody 

- assessment centra 

- development centra 

Instruktáž 

Demonstrování 

Koučování 

Mentoring 

Tutoring 

Cousenlling 

Asistování 

Stáž 

Exkurze 

Rotace práce 

Létající tým 

V učebně V učebně Na pracovišti 

Zdroj: (Mužík, 1999 in Tureckiová, 2004, s. 105) 

 

Při podnikovém vzdělávání se uplatňují interaktivní metody, přednášky, diskusní 

metody, semináře, workshopy. 

Pro rozvoj osobních kompetencí se uplatňují praktické metody jako: koučování, 

mentorování, tutoring, asistování, stáže, rotace práce, konzultace. 

 

Každá úspěšná firma je založena na kvalitních a dobře sehraných lidech. Právě 

vzdělávání na pracovišti tvoří základ takového úspěchu. Vzdělávání je celoživotní 

proces a rozvoj znalostí nebo dovedností přímo na pracovišti do něj patří: 

 

Instruktáž při výkonu práce – zaměstnanec se učí pozorováním a napodobováním 

práce zkušeného školitele, který zaměstnanci předvádí výkon určité práce. Instruktáž 

je vhodná pro zaškolení a zaučení, kdy si zaměstnanec snadno a rychle osvojí znalosti, 

dovednosti a chování k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného 

výkonu. (Šikýř, 2014, s. 127) 
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Demonstrování – ukázka pracovního postupu, školeným se ukazuje a říká, jak mají 

dělat svou práci a okamžitě se jim umožní, aby si to sami zkusili. „Školitel předvádí 

zaměstnancům určitý pracovní postup v modelových nebo reálných pracovních 

podmínkách“ (Šikýř, 2014, s. 128). A jak uvádí Armstrong tato metoda je závislá na 

tom, kdo toto školení provádí, protože návyky, které si zaměstnanec osvojí a bude je 

poté používat ve své praxi. Při nevhodném způsobu může dojít k tomu, že si 

zaměstnanec osvojí nevhodné návyky, které se těžko odstraňují. Jedinec musí 

dosáhnout cílové úrovně výkonu pro každý úkon celé operace.(Armstrong, 2015, s. 

700) 

 

Asistování – zaměstnanec s nezbytnými znalostmi a dovednostmi asistuje při výkonu 

práce zkušenému školiteli, přitom si osvojuje stanovený pracovní postup a připravuje 

se k samostatnému výkonu sjednané práce. Spolupráce se školitelem zaměstnanci 

umožňuje dokonale zvládnout výkon sjednané práce, i když si zaměstnanec může 

osvojit i některé nevhodné pracovní návyky školitele. (Šikýř, 2014, s. 128) 

 

Pověření úkolem – školitel pověří zaměstnance splněním určitého úkolu a 

zaměstnanec musí prokázat schopnost aplikovat svoje znalosti, dovednosti a chování. 

Pověření úkolem vede zaměstnance k samostatnosti a odpovědnosti při vykonávání 

sjednané práce. (Šikýř, 2014, s. 128) 

 

Rotace práce – zaměstnanec se učí během postupného a dočasného přemísťování na 

jiná pracovní místa s jinými pracovními úkoly a jinými pracovními podmínkami 

v organizaci, popřípadě mimo ni. Rotace práce rozšiřuje kvalifikaci a zlepšuje 

přizpůsobivost zaměstnance. (Šikýř, 2014, s. 128) 

 

Koučink – zaměstnanec se vzdělává pod vedením kouče, osoby schopné 

komunikovat, usměrňovat a podněcovat zaměstnance k iniciativě a samostatnosti při 

osvojování si znalostí, dovedností a chování k vykonávání sjednané práce a 

dosahování požadovaného výkonu. (Šikýř, 2014, s. 128) Je nutné, aby byla důvěra 

mezi koučem a zaměstnancem, protože: „Aby proces koučování fungoval, musejí si 

kouč a zaměstnanec důvěřovat, jinak bude zaměstnanec celý rozvoj chápat jako práci 

navíc“ (Belcourt, 1998, s. 80). 
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Mentoring - zaměstnanec se vzdělává pod vedením mentora, odborníka v určité 

oblasti schopného předávat zkušenosti a poradit zaměstnanci při osvojování si 

znalostí, dovedností a chování k vykonávané práci a dosahování požadovaného 

výkonu. (Šikýř, 2014, s. 128) Tento metodický postup vyžaduje čas, kdy mentor i 

učící se pracovník si potřebují ujasnit, k jakému cíli směřují a co chtějí dosáhnout. 

(Herman, 2005, s. 78) Jak uvádí Belcourt: „Je mentorování jedním z nejdůležitějších 

nástrojů pro rozvoj lidských zdrojů“ (Belcourt, 1998, s. 83). 

 

Přeškolování (rekvalifikace) – zaměstnanec si osvojí nové schopnosti, znalosti, 

dovednosti a chování, aby mohl vykonávat jinou než současnou práci. (Šikýř, 2014, s. 

125) 

 

Pozice konkrétního zaměstnance je tím, jak je vidět v přehledu metod, co určuje výběr 

vhodné metody vzdělávání na pracovišti. 

Pro manuálně pracující zaměstnance jsou vhodné metody jako instruktáž a 

demonstrování. Pro řídící a vedoucí pracovníky jsou vhodné např. konzultace, odborné 

stáže. Pro obě skupiny pracovníků jsou vhodné koučing, mentoring a asistování. 

 

Dalším způsobem zajišťování vzdělávání je vzdělávání mimo pracoviště. Zde se 

mohou uplatňovat metody: 

 

Přednáška – patří mezi nejstarší formy předávání odborných a praktických informací 

a dle Belcourtová je přednášení z hlediska nákladů nejefektivnější metodou přímého 

kontaktu s velkým množstvím posluchačů. (Belcourt, 1998, s. 126) 

 

Vysvětlování – dle Armstronga by mělo být jednoduché a přímočaré, cílem by mělo 

být naučit základy a následně pokračovat od známého k neznámému (Armstrong, 

2015, s. 700) 

 

Workshop – je to varianta případové studie, kde se řeší problémy z praxe týmově a 

z komplexního hlediska. (Koubek, 2007, s. 271) 

 



42 
 

Brainstorming – toto je také forma případové studie, kde navrhuje způsob řešení 

každý účastník sám. Při shromáždění všech návrhů následuje diskuse a hledá se 

optimální řešení daného problému. (Koubek, 2007, s. 271) Hlavní zásady 

brainstormingu, jak uvádí Chadt, jsou: diskusi řídí pouze jeden vedoucí; nesmí hovořit 

naráz víc osob; každý se vyjadřuje pouze k projednávanému tématu; každý může říct 

svůj nápad, i když je na první pohled nereálný; cílem je kvantita. (Chadt, 2014, s. 76) 

 

Případová studie – pomocí této metody zaměstnanci jednotlivě nebo ve skupinách 

řeší daný problém. Jak uvádí Belcourtová: „Případové studie pomáhají v rozvoji 

analytických schopností, podporují kreativitu a zdokonalují schopnost řešit problémy a 

uspořádat myšlenky“ (Belcourt, 1998, s. 133). 

 

Hraní rolí – při hraní rolí účastníci provádějí nějakou situaci a berou na sebe role 

postav zapojených do této situace.„Hraní rolí se skládá ze tří fází: vývoj, hraní, 

vyhodnocení. Aby bylo dosaženo cíle, musí být hraní rolí pečlivě připraveno“ 

(Belcourt, 1998, s. 138). 

Každá skupina má svoji strukturu a každý člen skupiny hraje svoji roli. Skupiny 

respektují dané role, vzájemně se uznávají a spolupracují ve snaze splnit daný úkol. 

Spolupracují i v efektivním fungování jejich sociálně-emocionálních a udržovacích 

aspektů. (Rogers, Horrocks, 2010) 

Simulace – tato metoda je zaměřena na praktickou aplikaci. Tato metoda kombinuje 

případové studie a hraní rolí za účelem dosažení do největší míry reality. „Cílem je 

usnadnit přenos toho, co se účastnící naučili během vzdělávání mimo pracoviště, do 

pracovního chování, a to tak, že v učebně napodobí a předvedou situace, které co 

nejvíce odpovídají skutečnému životu“ (Armstrong, 1999, s. 904). Tato metoda dle 

Belcourtové využívá principy učení jako: … „učení ze zkušenosti; aktivní účast; přímé 

aplikace na skutečné problémy; využití znalostí, dovedností a hodnot“ (Belcourt, 

1998, s. 137). 

 

Odborná stáž - služební studijní cesta do zahraničí i v rámci ČR, krátkodobé vyslání 

firmou (short term assignment)a dlouhodobé vyslání firmou (long term assignment), 

kdy firma vyšle svého zaměstnance na různě dlouhou dobu na odbornou stáž většinou 

do své sesterské organizace. Obvykle se tak děje v rámci nadnárodního koncernu. 

Služební cesta nebývá delší než pár týdnů. Délka short term při běžném assignmentu 
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nepřekračuje jeden rok. Long term assigment trvá déle. Zaměstnanec získává znalosti 

v sesterské organizaci či pobočce, které potom aplikuje v rámci mateřské firmy, která 

jej na stáž vyslala. 

 

Assesment centrum – neboli výcvikové centrum kombinuje prvky případové studie, 

simulace a hraní rolí, při těchto aktivitách je účastník vystavován různé míře stresu. 

Na základě svého počínání dostává zpětnou vazbu a jeho řešení jsou hodnocena a 

porovnána s optimálními řešeními. Účastník má možnost poučit se ze svých chyb. 

Tato metoda je náročná na přípravu i samotné provedení. (Koubek, 2007, s. 256) 

 

Outdoorlearning – tuto metodu můžeme nazvat učení se hrou, vychází ze známé 

zásady, že člověk se nejvíc naučí hrou. Jak uvádí Armstrong učení se hrou nebo 

pohybovými aktivitami probíhá pomocí nejrůznějších typů pohybových aktivit. 

Účastníci tyto aktivity, o kterých nic neví, musí provádět pod tlakem. Smyslem je, že 

se testuje, jak účastníci zvládnou neznámou situaci a z tohoto se můžou poučit, jak 

fungují pod tlakem. Při těchto aktivitách se tým musí domluvit na strategii, rozdělit 

úkoly, komunikovat v průběhu hry a koordinovat celou skupinu. (Armstrong, 1999, s. 

907) Koubek uvádí, že je velmi náročná příprava, a že je nutné počítat s nutností 

překonat strach a ostych účastníků ze zapojení se do aktivit. Důležité je také vybrat 

vhodnou úroveň fyzické náročnosti dle skupiny. V případě, že se trénink zdaří, 

účastníci se pobaví a získají nové zkušenosti a dovednosti, pojítkem týmu se stávají 

společné zážitky. Dojde tedy i k posílení mimopracovních vztahů. (Koubek, 2007, s. 

256) 

 

Trainnee program – toto je specifická metoda, která je využívaná ve větších firmách, 

jde o adaptační a rozvojový program pro absolventy vysokých škol technického a 

ekonomického směru. (Bartoňková, 2010, s. 158) 

 

V současné době se stále více uplatňují i nové metody vzdělávání, které stále více 

využívají nové stále se rozvíjející informační a komunikační technologie „…jako 

trendové se jeví zejména tzv. webináře a videosemináře. Dále pak mezi aktuální 

prostředky a nástroje moderního podnikového vzdělávání můžeme zařadit e-

konference, microlearning, mikrokazy, mobile learning a zážitkové učení“ (Veteška, 

2014, s. 262). Dále Veteška uvádí, že: „ E-learning a moderní elektronické výukové 
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technologie nabízejí rozmanité možnosti, jak zpřístupnit učení v jeho nekonečných 

podobách také různým cílovým skupinám a znevýhodněným jedincům“ (Veteška, 

2016, s. 199). 

 

Je možné pozorovat obrovské množství vývoje digitálních technologií a možností, 

které mohou být nástrojem pro online výuku a učení. Digitální technologie nabízejí 

mimořádně slibné nástroje, které pomáhají učení obecně. Mohou změnit způsob učení 

(kdy, kde a jak), a učinit učení demokratičtější a přístupnější. Využití médií, 

informačních a komunikačních technologií (IKT) v rozšíření přístupu k učení 

dospělých se může rozvíjet v mnoha směrech. IKT a internet mění všechny aspekty 

života a fungování společnosti. Online učení v rozvinutém světě se rozšiřuje a stává se 

důležitou metodou výuky a učení, ačkoli v mnoha případech je jeho využití v učebních 

procesech částečné a nerovnoměrné. (Nesbitem, 2013) 

 

Mohlo by se zdát, že e-learning je vhodnou metodou pro vzdělávání, ale jak je 

uváděno i v literatuře, má tento způsob i svá úskalí: „Nástup e-learningu byl spojen 

s velkým očekáváním, ale e-learning nesplnil toto očekávání, účastníci přece jen 

upřednostňují osobní setkání a nechtějí trávit hodiny u obrazovky“ (Hroník, 2007, s. 

194). 

 

Webinář – on-line semináře, edukační přenos – zejména informací- mezi lektorem na 

jedné straně a účastníky webináře na straně druhé; funguje synchronně a oboustranně; 

komunikaci mezi oběma stranami zajišťují počítače připojené k internetu; díky tomu 

dochází k zobrazení stejného obsahu, účastníci mohou komunikovat přímo s lektorem. 

(Veteška, 2014, s. 262) 

 

Videoseminář – je asynchronní a jednosměrný, informace proudí pouze od lektora 

k uživateli bez možnosti přímé interakce; ideální je zejména k předání novinek; 

využívají se při pravidelných školeních zaměstnanců. (Veteška, 2014, s. 262) 

 

Elektronická konference (e-konference) – představuje edukační způsob online 

komunikace lidí podobných zájmů; systém e-konference tvoří počítač a počítače 

jednotlivých účastníků, které jsou připojeny k internetu, na řídící počítač odesílají 

účastníci příspěvků ve formě otázek, názorů apod. (Veteška, 2014, s. 262). 
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Výhody těchto metod jsou především úspory času, prostoru a financí. 

Je možné říct, že nové technologie jsou závislé na inovacích a tedy i … „úspěch a 

podnikání závisí vždy na inovacích“ (Veteška, 2014, s. 265). 

 

2. 5.  Hodnocení (evaluace) podnikového vzdělávání 

Jako každý proces i tento je nutné zhodnotit, je ale nezbytné podotknout, že hodnocení 

by mělo být v každé fázi tohoto procesu nejen na konci, protože zhodnotit bychom 

měli každé jednotlivé kroky vzdělávání v podniku. „Průběžné hodnocení umožňuje 

uplatnit v případě nutnosti potřebná operativní opatření, závěrečné umožňuje 

komplexnější posouzení“ (Barták, 2007, s. 20). Evaluace podnikového vzdělávání 

(CZSO, 2015, on line) je tou činností, která pomáhá zjistit a určit, zda procesem 

vzdělávání bylo dosaženo vytyčených cílů, jestli se objevila nějaká slabá místa 

v celém systému vzdělávání, a také zda bylo vzdělávání účinné a efektivní.  

 

„Evaluaci realizovaného vzdělávání může firma provádět různými metodami. 

Nejčastější metodou, kterou používá pětina firem, je zjišťování spokojenosti 

účastníkům s realizovaným vzděláváním. Tato metoda může být oblíbená i díky své 

jednoduchosti (např. formou hodnotící ankety mezi účastníky vzdělávání), zároveň 

však poskytuje cennou zpětnou vazbu na průběh vzdělávání, lektora, obsah kurzu atp.“ 

(CSU, on line). 

 

Efektivitu je možné posuzovat z pohledu účastníků i podniku. Z důvodu propojení 

evaluace a cílů je žádoucí plánovat metody evaluace už na začátku, tedy při stanovení 

cílů. 

 

Podle Bartáka: „ realizace vzdělávací strategie se hodnotí z hlediska: 

 dosažení stanovených cílů, 

 uspokojení vzdělávacích potřeb organizace, 

 celkové účinnosti, efektivnosti, 

 přínosu vzdělávací aktivity pro účastníky“ (Barták, 207, s. 21). 

 

Jak uvádí Šikýř: „Vyhodnocování výsledků vzdělávání se provádí na základě 

porovnání výsledků vstupních a výstupních testů nebo monitorování průběhu 
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vzdělávacího programu“ (Šikýř, 2014, s. 130). „Hodnocení účinnosti vzdělávacího 

programu můžeme rozdělit na dvě části. První se týká zkoumání didaktické účinnosti 

v průběhu akce, tj. nárůstu vědomostí, dovedností, popř. profesních návyků účastníků 

vlivem výuky. Druhá a v praxi daleko obtížnější je část hodnocení dopadu vzdělávání 

na efektivnější provádění pracovních činností absolventů vzdělávacích programů“ 

(Mužík, 2011, s. 295). 

 

K hodnocení můžeme použít interní hodnotitele anebo externí. Můžeme hodnotit 

každou aktivitu zvlášť, anebo hodnotit celkovou efektivitu vzdělávání v podniku za 

určité období. Vždy záleží na časové a finanční náročnosti.„Efektivita vzdělávání je 

posuzovaná z hlediska přímo měřitelných finančních kritérií (na vstupu a v průběhu 

vzdělávání – náklady na vzdělávání) a dále podle efektů vzdělávání na současné a 

budoucí výsledky organizace“ (Tureckiová, 2006, s. 377). 

 

K měření efektivity můžeme opět použít několik metod a postupů. K hodnocení 

vzdělávacího procesu můžeme použít např. Kirkpatrickův model, který používá 

čtyřstupňový model a jak uvádí Veteška: „je tento model považován za zaměstnanecký 

standard napříč oddělení lidských zdrojů a vzdělávacích společností“ (Veteška, 2014, 

s. 363). 

 

 

Původní Kirkpatrickův model zahrnoval: 

 reakce – co si účastníci myslí a cítí během vzdělávacího procesu; odpovídá na 

otázku, jak jsou účastníci spokojeni se vzdělávací akcí; v oblasti podnikového 

vzdělávání je měření na tomto stupni běžným standardem, 

 vzdělávání – výsledek vzestupu vědomostí nebo způsobilosti; mění názory 

v důsledku vzdělávání, zdokonaluje vědomosti a zlepšuje se v dovednostech; 

účastník odpovídá na otázku, co se naučil, 

 chování – rozsah změny chování a způsobilosti vyplývající z výkonu účastníka 

vzdělávání; měří se, jak získané dovednosti a znalosti promítá účastník do 

svého chování v praxi, 

  výsledky – tato úroveň popisuje důsledky, které vzdělávání má na výsledky 

firmy, jak vzdělávání zaměstnanců firmě pomohlo dosáhnout vytyčených cílů. 

(Veteška, 2014, s. 363 – 364) 
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„Kirkpatrickův přístup je v praxi často využíván a doplňován o ekonomický ukazatel 

ROI – Return on Investment – srovnání finanční hodnoty výsledků s náklady vloženými 

do vzdělání“(Mužík, 2011, s. 297). Dalšími přístupy hodnocení vzdělávání jsou, jak 

uvádí Brázdová, přístupy, které uvádějí Warrem, Bird a Rackham, kteří provádějí 

hodnocení ve čtyřech rovinách – kontextu, vkladu, reakce a výstupů. Dále uvádí, že je 

podstatné, kdo hodnocení provádí. Zadavatel hodnocení preferuje úroveň praktického 

výstupu, pracovní přínosy a prokazatelnou změnu chování pokud možno objektivně 

měřitelnou. Lektora budou zajímat reakce účastníků a úroveň dosažených vědomostí a 

dovedností. (Brázdová, 2011, s. 22 – 23) 

 

Je nutné při vyhodnocováni výsledků vzdělávání zkoumat a posuzovat zda byla 

dodrženy všechny adekvátní metody. Také je nutné sledovat bezprostřední a 

následnou odezvu z řad účastníků. Nezbytné je zjišťovat míru osvojení si nových 

poznatků a dovedností s možností uplatnit je v každodenní praxi. (Šikýř, 2014, s. 130) 

Je nutné ale připomenout, že: „Vyhodnocování může být obtížné, protože je často těžké 

definovat měřitelné cíle a ještě těžší je shromáždit informace o výsledcích nebo 

rozhodnout o tom, na jaké úrovni by se mělo vyhodnocování provádět“ (Armstrong, 

1999, s. 556). 

 

Jak uvádí Mužík: … „na hodnocení vzdělávacích akcí by se měli podílet jak účastníci, 

tak lektoři, dále pak organizátoři, personalisté či vzdělavatelé. Je nutné hledat cesty, 

jak do hodnotícího procesu zapojit i liniové manažery. Dalším subjektem hodnocení 

efektivity je TOP management popřípadě vlastnické struktury podniku“ (Mužík, 2011, 

s. 302). Dle Koubka, který vidí roli vedoucích pracovníků v organizacích uplatňujících 

koncepci řízení pracovního výkonu, jsou: „vedoucí pracovníci jedním 

z nejdůležitějších zdrojů informací potřebných pro vyhodnocování výsledků vzdělávání 

i účinnosti vzdělávacího programu a toto vyhodnocování závisí na jejich přístupu 

k celé záležitosti (Koubek, 2007, s. 281). 

 

Pohled na výsledek vzdělávání závisí na mnoha faktorech. Především závisí na čase, 

hodnocení ihned po skončení je určitě jiná než za nějakou dobu. Možnou optimální 

dobu uvádí Plamínek: „Tříměsíční odstup pro zhodnocení vzdělávací aktivity se jeví 
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jako ideální pro většinu vzdělávacích situací a programů. Lidé si stačili uvědomit, co 

je trvalé a co zapadlo do nevědomí či neužívání“ (Plamínek, 2010, s. 238).  

 

Při hodnocení lektorů účastníci hodnotí lektora většinou komplexně jako úspěšné či 

neúspěšné a dle Mužíka: „Toho je si řada lektorů vědoma a ve výuce sází výhradně na 

komunikační a manipulační efekt. Didaktické přístupy zůstávají jaksi stranou. Lektor 

se snaží za každou cenu zanechat dobrý dojem, aby si zachoval svoji účast na 

vzdělávacích službách a tím i příjmy“ (Mužík, 2011, s. 301). Z tohoto důvodu je třeba, 

brát toto hledisko v úvahu při hodnocení lektorů. 

 

Větší podniky z výrobní oblasti se vyhodnocování vzdělávání věnují více, protože 

sledují efektivitu technicky zaměřených projektů. Větší firma předpokládá, že zde 

management i personál v oblasti lidských zdrojů disponuje vyšší úrovní manažerských 

schopností. (Barták, 2015, s. 189) 

 

Na závěr této kapitoly je možné uvést, jak uvádí Brázdová: „Platí pravidlo, že 

vzdělávání je nákladné, jeho příprava vždy obtížná a někdy i riskantní. Klíčovými 

problémy při provádění hodnocení vzdělávání jsou však vždy jeho pravidelnost a 

pružnost“ (Brázdová, 2011, s. 24). 

 

 

Shrnutí teoretické části 

Teoretická část popisuje podnikové vzdělávání v kontextu historického vývoje 

vzdělávacího procesu od doby na začátku století až po současnost. Zabývá se vlivy na  

proces vzdělávání z hlediska politického, ekonomického a směřování k požadovaným 

výkonům a výsledkům v procesu hospodářství. Analyzuje, kde v současnosti je 

zakotveno právo na vzdělání, které zákony a dokumenty toto garantují. V další části 

jsou uvedeny podmínky a motivační faktory podnikového vzdělávání, definovány 

podmínky pro efektivní vzdělávání a také legislativní podmínky pro podnikové 

vzdělávání a motivační faktory podnikového vzdělávání. Poslední část se zaměřuje na 

podnikové vzdělávání a trendy v podnikovém vzdělávání tzn. na oblasti podnikového 

vzdělávání jako filosofie vzdělávání, identifikace a analýza vzdělávacích potřeb, 

plánování, přípravy a realizace vzdělávacích akcí, a hodnocení (evaluace) 

podnikového vzdělávání včetně i druhů, oblastí, metod a forem vzdělávání.  
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3. Firma Sellier & Bellot a.s. 
 

3. 1.  Představení firmy Sellier & Bellot a.s. 

 

Od roku 1825, kdy Louis Sellier zahájil v Praze výrobu perkusních zápalek, prošla 

společnost dlouhou a úspěšnou historií. V dnešní době se řadí mezi nejvýznamnější 

strojírenské firmy v České republice. Zabývá se výzkumem, výrobou, vývojem a 

prodejem střeliva a pyrotechnických výrobků, speciální techniky, nářadí a měřidel, 

plnících a dalších speciálních strojů. Do neobvykle širokého sortimentu střeliva patří: 

brokové náboje, kulové náboje, pistolové a revolverové náboje, náboje s okrajovým 

zápalem, vojenské náboje a jejich komponenty. Světové renomé značky Sellier & 

Bellot umocňují významné úspěchy sportovních střelců, kteří tradičně získávají na 

vrcholných světových soutěžích nejvyšší ocenění. Sellier & Bellot a.s. vyrábí širokou 

škálu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov a sport. Pistolové a 

revolverové náboje jsou vyráběny v rážích od 6,35 Browning až po 45COLT. Mohou 

být laborovány s netoxickou zápalkou NONTOX. Jedná se o netoxickou, nekorozivní 

a neerozivní zápalkovou slož, ze které byly odstraněny těžké kovy. Toto řešení má 

společnost patentově chráněno nejen v České republice, ale i v Evropě a USA. Široká 

škála kulovnicových nábojů je dodávána v rážích od 17 Hornet až po 9,3 × 74R 

s možností laborace různých typů střel pro lovecké použití i pro terčovou střelbu. 

Brokové náboje jsou vyráběny v rážích 12, 16, 20, 28 a 410. V nabídce je bezmála 

100 různých variant. Sortiment uzavírají náboje s okrajovým zápalem a nábojky 

s okrajovým a středovým zápalem. (sellier-bellot,2018) 

 

Pro zajištění kvality produktů Sellier & Bellot a.s. byl ve firmě v roce 1998 zaveden a 

realizován účinný systém managementu kvality. Tento systém je pravidelně 

podrobován posouzení shody s požadavky normy ISO 9001/2015 certifikační 

společností. (S22/15) Česká republika je členskou zemí Bruselské konvence, a proto 

jsou všechny náboje pro civilní trh konstruovány, vyráběny a zkoušeny dle norem 
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Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní (C.I.P.)5. Náboje jsou 

uváděny na civilní trh po přezkoušení a obdržení certifikátu o typové kontrole střeliva 

a v průběhu výroby podléhají pravidelně přezkušování ve tříletém cyklu formou 

inspekčních kontrol, aby byla zajištěna shoda s požadavky typu dle C.I.P.. Toto 

přezkoušení je zajišťováno u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Převážná 

část produkce (více než 85 %) se exportuje a vedle rozsáhlého civilního programu se 

společnost zabývá speciální produkcí pro ozbrojené složky. Systém kvality byl proto 

rozšířen o splnění specifických požadavků uváděných ve standardizačních dohodách a 

publikacích NATO. V České republice jsou tyto požadavky formulovány v Českých 

obranných standardech (ČOS). Posouzení shody s požadavky standardů kvality je 

prověřováno auditory Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 

ověřování jakosti ministerstva obrany České republiky. (sellier-bellot,2018) 

K novodobým milníkům v dějinách firmy patří především rok 2009, kdy se vlastníkem 

Sellier & Bellot a.s. stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos 

(CBC), která je rovněž známa pod obchodní značkou Magtech. Dalším členem 

skupiny je německý výrobce MEN, celosvětově uznávaný výrobce malorážové munice 

pro vojenský, policejní a komerční trh. V roce 2014 se stal členem koncernu CBC 

i brazilský výrobce zbraní TAURUS. Díky spojení v jeden koncern se uvedené 

společnosti staly konkurenceschopnějšími a patří tak k největším výrobcům na světě. 

(sellier-bellot,2018) 

Obchodní značka Sellier & Bellot patří k těm nejstarším. V roce 1893 byla zapsána v 

Praze a registrována byla i ve Vídni a v Berlíně. (Hýkel, 2006, s. 85) Pod touto 

obchodní značkou se skrývá široká škála sportovních a loveckých nábojů, a také strojů 

a zařízení na jejich výrobu. Společnost je vlastníkem 21 registrací své obchodní 

značky v 75 zemích celého světa. Co do objemu a šířky výrobního programu patřila 

tato firma už v devadesátých letech k předním výrobcům střeliva do ručních zbraní na 

světě. (sellier-bellot,2018) 

                                                 
5Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní pro civilní potřebu–Commission 
Internationale Permanente pour les épreuves des armes a feuportatives Dostupné: http://www.cuzzs.cz/cs/c-
i-p/ 

 

http://www.cbc.com.br/
http://www.cbc.com.br/
http://www.magtechammunition.com/
http://www.elisenhuette.de/
http://www.taurusarmas.com.br/
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Firma Sellier & Bellot a.s. je významným partnerem České střelecké federace ve 

střelbě na asfaltové holuby. Firma je sponzorem prestižních střeleckých soutěží 

s mezinárodní účastí a sponzoruje také několik úspěšných zahraničních střelců.  

Tabulka 1: Základní informace o firmě Sellier & Bellot a.s.6 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ 

Obchodní firma: Sellier & Bellot a.s. 

Sídlo: Vlašim, Lidická 667, Vlašim 25801 

Právní forma: Akciová společnost 

Datum zápisu do OR: 31.12.2009 

Základní kapitál: 814 000 000 

Akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 

Kč, počet akcií: 814000 

Počet zaměstnanců: 1590 

Zdroj: Vlastní zpracování (stav zaměstnanců k 31.7.2018) 

 

3. 2.  Hlavní cíle firmy 

Firma Sellier & Bellot a.s., jako součást nadnárodní společnosti CBC jednoho 

z největších výrobců střeliva na světě, klade velký důraz na inovace produkce, 

zavádění nových technologií a stálé zvyšování kvality procesů a produktů. Ve firmě 

proto byla formulována a vyhlášena Politika IMS (integrovaného systému 

managementu), která zahrnuje EMS (environmentální systém managementu) a QMS 

(systém managementu kvality). Politika je chápaná jako dlouhodobý záměr a závazek 

firmy ke všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní 

správy, zaměstnancům a také směrem k široké veřejnosti a životnímu prostředí. 

                                                 
6Vytvořeno autorkou rigorózní práce s použitím dat: Obchodní rejstřík [on line]. [vid. 2018-04-07]. Dostupné z: 
http://obchodnirejstrik.cz/sellier-amp-bellot-a-s-28982347/ 
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Hlavní závazky Politiky IMS, které jsou formulovány ve směrnici „Stanovení politiky 

a cílů kvality, přezkoumání systému managementu kvality“ (S 04/17T), které firma 

přijala, jsou: 

 Plnit v maximální míře požadavky a přání zákazníků. 

 Poskytovat zákazníkům kvalitní, mezinárodně srovnatelné produkty, které 

budou vyráběné dle stanovených a prověřených postupů. Tyto produkty budou 

splňovat parametry požadované zákazníkem i danou legislativou země, ve 

které firma působí. 

 Trvalým zlepšováním procesů výroby a zaváděním stále modernějších 

technologií dosahovat stále lepší kvalitu a konkurenceschopnost produktů na 

světových trzích. 

 Zajišťovat přiměřený hospodářský výsledek k zajištění zdrojů potřebných pro 

další dlouhodobé investice a inovace, které budou směřovat k prosperitě firmy. 

 Prostřednictvím inovací a preventivních opatření snižovat dopady 

podnikatelské činnosti firmy na životní prostředí. 

 Preventivně předcházet znečišťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému 

vytváření odpadů. 

 Důsledně identifikovat rizika, stanovovat opatření pro jejich eliminaci a jejich 

vyhodnocováním snižovat negativní vlivy z podnikatelské činnosti na životní 

prostředí. 

 Optimálně snižovat spotřebu zdrojů (energie, vody, paliv a materiálu) a 

zároveň snižovat objem odpadů. 

 Vhodnou koncepcí vzdělávání zajistit všem zaměstnancům nezbytné 

informace a školení, potřebné pro výkon jejich funkce a zároveň umožňovat 

zaměstnancům další vzdělávání pro jejich osobní a profesionální rozvoj. 

 Vhodnými způsoby motivovat zaměstnance k účelnému a bezpečnému plnění 

svých povinností zároveň k osobní odpovědnosti a aktivnímu přístupu 

k ochraně životního prostředí. 

 Stále zlepšovat účinnost integrovaného systému managementu a jeho procesů 

v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČOS 

0516227. 

V dokumentu S 04/17T, je také uvedena vize celé firmy kontext: 
                                                 
7Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě. V členských státech NATO je na ověřování 
kvality výrobků určených k zajištění obrany státu kladen velký důraz.  
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Vize: „Chceme být nejkonkurenceschopnějším výrobcem vybraného malorážového 

střeliva na světě“. 

 

Kontext organizace: „Pro naplnění naší vize jsme se věnovali prověření souvislostí v 

našem oboru podnikání - struktury našich zákazníků, prostředí, ve kterém podnikáme, 

právních a dalších požadavků. Určili jsme zainteresované strany relevantní pro náš 

integrovaný systém managementu a interní a externí aspekty (záležitosti), které mohou 

mít vliv na rozvoj společnosti a mohou ovlivňovat plnění politiky a cílů společnosti“.    

 

Sellier & Bellot a.s. jako zaměstnavatel 

Firma Sellier & Bellot a.s. je známá jako zajímavý zaměstnavatel v oblasti 

Středočeského kraje. V regionu je největší výrobní firmou, je možné říct, že i firmou 

tradiční v kontextu toho, že skoro z každé rodiny ve Vlašimi někdo pracoval, nebo 

pracuje v této firmě. Z důvodu úzké specializace pracovníků si firma uvědomovala a 

uvědomuje, že musí pro zajištění odbornosti svých pracovníků spolupracovat s řadou 

vzdělávacích institucí. Tento trend způsobil, že řada pracovníků přišla z různých krajů 

České i Slovenské republiky. V současné době tito pracovníci a jejich potomci žijí ve 

Vlašimi a mnozí z nich stále pracují ve firmě. Je možné říci, že už několik generací 

spojuje svůj profesní život s touto firmou. Firma se snaží vytvářet a stále zlepšovat 

podmínky pro své pracovníky nejen během pracovní doby, ale i v soukromém životě. 

Pořádá společenské a sportovní aktivity, kterých se mohou zúčastnit nejen 

zaměstnanci, ale i rodinní příslušníci. Tradičními jsou například dny otevřených dveří, 

kdy si mohou bývalí pracovníci, rodinní příslušníci i veřejnost prohlédnout firmu. 

Pravidelně se také pořádají sportovní aktivity a různé společenské akce, kterých se 

mohou zúčastnit také rodiny zaměstnanců. 

Firma poskytuje pro všechny zaměstnance řadu benefitů, které jsou navrhovány a 

následně projednávány s odborovou organizací (1 týden dovolené nad rámec zákoníku 

práce, zvýhodněné závodní stravování, prací prášek na čištění pracovního oděvu, 

příspěvek na masáže 300 Kč, rehabilitační den v rehabilitačním zařízení Kladruby, 

sportovní den, sleva na nákup výrobků SB, zapůjčení altánu v oboře při jubileu, 

rybolov v areálu SB, společenská akce, květiny na MDŽ a vánoční dárek - kolekce). 

(St01/16) 

Ve firmě pracuje 1590 zaměstnanců (stav k 31.7.2018), z tohoto počtu jsou ženy 

zastoupeny 43% a muži 57%, při porovnání s ostatními zaměstnavateli je firma 
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stabilním zaměstnavatelem v daném regionu. Stabilita a prosperita se odráží i v míře 

inflace, která byla za rok 2017 - 6,38%8.  

 

Současná náborová politika se zaměřuje na dělnické profese, u kterých je kladený 

důraz na schopnost se vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti. Výhodou u uchazečů o 

zaměstnání je technické vzdělání hlavně u profesí, které souvisí s výrobou nářadí. 

Další oblastí náborové strategie jsou vysokoškolské profese specializovaných oborů 

v oblasti chemie a tváření kovů. Požadovaným předpokladem je schopnost samostatně 

pracovat s největší možnou odpovědností a důvodu specializace této firmy. Je zde 

kladen důraz na analýzy rizik procesů a přijímání opatření k eliminaci těchto rizik. 

Firma podporuje samostatné a odpovědné chování na všech úrovních řízení. Jsou zde 

dané vedoucí role, odpovědnosti a pravomoci.  

Vedení společnosti je odpovědné za: 

 stanovování cílů, ukazatelů procesů 

 přezkoumání systému managementu 

 přijímání a řešení nápravných opatření 

 zlepšování systému managementu 

 plnění Politiky IMS 

 

Širší vedení je odpovědné za: 

 určení interních externích aspektů a přezkoumání informací o nich 

 určení zainteresovanosti stran a požadavků těchto stran 

 prokazování své vůdčí role a závazku s ohledem na IMS 

 komunikování a aplikaci Politiky IMS 

 zajišťování podpory zaměřené na zákazníka v celé firmě 

  zvyšování spokojenosti zákazníka 

 

Každý vedoucí pracovník je odpovědný za: 

 řízení procesů na jim svěřeném úseku firmy 

 hodnocení těchto procesů 

 vedení stanovených záznamů a jejich archivaci 

 zajišťování odborné způsobilosti zaměstnanců 

                                                 
8 Zdroj: Rozpracování cílů integrovaného systému managementu – rok 2017 



55 
 

 zajišťování požadované kvalifikace zaměstnanců včetně záznamů o školení 

 plnění požadavků a spokojenosti zákazníka 

 stanovování, řešení a kontrolu nápravných opatření 

 prosazování a plnění závazků z oblasti životního prostředí, bezpečnosti 

práce a prevence závažných havárií 

 navrhování opatření ke zlepšování na základě hodnocení rizik systému 

 

Z tohoto přehledu je patrné, že je kladen důraz na odpovědnost za kvalitu výrobků, 

kvalifikaci všech zaměstnanců a ochranu životního prostředí a zdraví. 

Firma informuje své zaměstnance o činnosti a záměrech prostřednictvím nástěnné 

propagace, školením zaměstnanců a komunikací vedoucích pracovníků se 

zaměstnanci. Pravidelně čtvrtletně se zveřejňují hospodářské výsledky – zisk, 

produktivita práce, nemocnost, úrazovost, zmetkovitost, spotřeba nářadí, průměrný 

výdělek, investice, počet zaměstnanců a výhled zaměstnanosti na další období. 

(S21/15) 

 

3. 3.  Organizační řád a struktura firmy 

 

Organizační řád firmy je základní (statutární) organizační normou, kterou v souladu s 

příslušnými právními předpisy vydává představenstvo společnosti a která stanovuje: 

 vnitřní organizační strukturu firmy, 

 působnost hlavních organizačních celků firmy, 

 zásady vnitřního řízení firmy, 

 odpovědnost, povinnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců společnosti přímo 

podřízených představenstvu. 

 

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance firmy. Vycházejí z něj další 

řídící dokumenty pro všechny organizační stupně firmy. 

Firma je strukturována do jednotlivých organizačních celků. Podrobné organizační 

schéma firmy schvaluje představenstvo a je uloženo u generálního ředitele společnosti. 

Pro neutrální společné označení jakéhokoliv organizačního celku pojmenovaného v 

organizačním schématu se v rámci společnosti užívá obecné označení „útvar.“ Útvar je 

organizační jednotka, která je určena ucelenou funkční činností a má svého vedoucího. 

Skupina útvarů obdobné činnosti vytváří úsek. (Ř01/ 17T) 
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Organizační struktura firmy je daná a v poslední době neměnná. Pracovní místa jsou 

s ohledem na aktuální situaci přidávána nebo rušena. Tyto změny jsou způsobeny 

vývojem firmy, například zvýšením objemu výroby, tzn. větším množstvím 

nakupovaného materiálu, výstavbou nových hal, zaváděním nových výrobků a 

technologií. Svoji roli hraje i modernizace a automatizace, která je postupně do celého 

procesu výroby od nákupu materiálu až po expedici hotových výrobků. 

 

Obrázek 1: Základní organizační struktura firmy Sellier & Bellot a.s. 

Zdroj: Řízené dokumenty firmy – Ř01/17T 

 

Zásady vnitřního řízení 

Zásady vnitřního řízení jsou zakotveny ve směrnici, kde jsou definovány zásady, 

kterými se firma řídí: 

 Firmu řídí a o všech záležitostech její činnosti rozhodují její orgány - valná 

hromada akcionářů, představenstvo a dozorčí rada. Odpovědnost a pravomoci 
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orgánů společnosti a způsob jednání jménem společnosti jsou stanoveny 

obchodním zákoníkem a stanovami firma. 

 Operativně řídí činnost firma generální ředitel. Odpovědnost, povinnosti a 

pravomoci generálního ředitele stanovuje představenstvo a jsou uvedeny v 

organizačním řádu. 

 Generální ředitel a finanční ředitel tvoří výkonné vedení firmy. 

 Nadřízenost a podřízenost zaměstnanců firma je vyjádřena v organizačním 

schématu. Řídící činnost je ve firmě prováděna tzv. instančním postupem, tzn. 

prostřednictvím bezprostředně nadřízených, nebo podřízených zaměstnanců. 

 Všechny útvary firmy jsou řízeny jediným vedoucím (nadřízeným), který má 

právo vydávat svým podřízeným příkazy (úkoly) a povinnost kontrolovat jejich 

plnění. Vedoucí zaměstnanci firmy odpovídají zejména za kvalitu a včasnost 

splnění úkolů, dodržování všech právních předpisů a norem v působnosti jim 

podřízených útvarů a za prosazování politiky kvality a realizaci cílů kvality ve 

svěřeném útvaru.  

 Všichni zaměstnanci jsou povinni včas a v požadované kvalitě plnit uložené 

úkoly a jejich splnění oznámit stanoveným způsobem vedoucímu, který je vydal.  

 Vedoucí zaměstnanci řídí svěřené útvary s využitím pravomocí daných jim 

právními předpisy, pravomocí vymezených organizačním řádem a pravomocí, 

které na ně přenesl jejich nadřízený.  

 Všichni vedoucí zaměstnanci firma jsou povinni stanovit svým bezprostředním 

podřízeným v písemné formě jejich odpovědnost, povinnosti a pravomoci. 

Vedoucí zaměstnanci, kterým je podřízeno víc útvarů, jsou povinni písemně 

stanovit jejich působnost. (Ř01/17T) 

 

Generální ředitel je podřízen představenstvu a je nadřízen všem zaměstnancům 

firmy. Bezprostředně řídí vedoucí útvarů ve svém úseku a ředitele úseků. 

Odpovědnost a povinnosti generálního ředitele jsou dány pravomocemi svěřenými 

mu představenstvem. 

Generální ředitel firma je odpovědný zejména za: 

 operativní řízení firma, 

 dodržování všech právních předpisů vztahujících se na společnost, 

 splnění úkolů uložených mu představenstvem firma, 

 hospodaření, účelné využívání zdrojů a hospodářské výsledky firma, 
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 prosazování stanovené politiky kvality, stanovení, prosazování a realizaci cílů 

kvality ve firmě plynoucích z požadavků normy ČSN EN ISO 9001, 

 styk s orgány státní správy a samosprávy. 

 

Generální ředitel je povinen: 

 řídit podnikatelskou činnost firma v souladu s příslušnými právními předpisy, 

stanovami firmy, usneseními představenstva a organizačním řádem, 

 pravidelně na každém zasedání informovat představenstvo a dozorčí radu o 

stavu firmy, jejich hospodářských výsledcích, o nejdůležitějších rozhodnutích, 

která učinil, a o nejdůležitějších opatřeních, která přijal, 

 zabezpečovat přípravu reálných a úplných podkladů potřebných pro 

rozhodování představenstva a dozorčí rady a pro splnění jejich zákonných 

povinností, 

 neustále mít přehled o stavu firmy a průběhu plnění plánovaných i 

neplánovaných úkolů. (Ř01/17T) 

 

Generální ředitel při výkonu svých povinností zajišťuje jednání jménem firmy a 

zastupování firmy v souladu se stanovami a dalšími odpovídajícími interními předpisy 

firmy. Odbory, které patří do úseku generálního ředitele jsou - odbor řízení jakosti, 

právní odbor, odbor logistiky a expedice se sklady. 

Úsek generálního ředitele je určen k zajištění administrativní agendy generálního 

ředitele, představenstva a dozorčí rady, k zabezpečení právních záležitostí firmy a k 

řešení otázek budování, udržování a zdokonalování systému managementu kvality ve 

firmě a finančního řízení firmy včetně veškerých ekonomických činností. 

 

Do úseku výrobně technického ředitele patří vývoj a TPV munice, normování, údržby, 

výroba nábojnic, laborace a balení nábojů, výroba střel, výroba brokových nábojů, 

výroba třaskavin, technická kontrola, balistická zkušebna, provoz nářadí a strojů, 

měrové středisko.  

Do úseku finančního ředitele patří řízení účtáren, ekonomické plánování, finanční 

řízení, informační systém, nákup, vstupní kontrola, sklad materiálu, metalurgická 

zkušebna, chemická zkušebna, odbor investic a energetiky, výroba energií, vodní 

hospodářství, projekce a rozvoj, investice, správa majetku a ochrana životního 

prostředí.  
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Ředitel obchodního úseku zabezpečuje řízení nákupu a prodeje výrobků, reklamu a 

marketing. Zajišťuje ve spolupráci s pověřeným pracovníkem mateřské společnosti 

CBC materiální zabezpečení pro speciální zakázky, včetně nákupu zbraní pro ověření 

kvality speciálních zakázek. Sestavuje ve spolupráci s pověřeným pracovníkem 

mateřské společnosti CBC i vzájemnou provázanost obchodního plánu v návaznosti na 

uložení zboží před expedicí, přepravou zboží a fakturací. 

Do úseku ředitele správního úseku spadá správní odbor, bezpečnost práce, personální 

odbor, výchova, vzdělávání, ochrana, HZS. (S50/15) 

 

Z důvodu velkého počtu zaměstnanců je uvedena pouze část organizační struktury, 

která zahrnuje pouze vrcholový management firmy. Existují i další stupně řízení – 

střední management a vedoucí pracovníci, dále pak dělníci a administrativní 

pracovníci. 

 

3. 4.  Personální a vzdělávací úsek 

 

Personální a vzdělávací úsek tvoří dva zaměstnanci: ředitel správního úseku a odborná 

referentka pro personalistiku, výchovu a vzdělávání. Ředitel správního úseku je přímo 

podřízen generálnímu řediteli a je tedy součástí top managementu firmy. V tomto 

zařazení je možné vidět, že personální činnosti jsou důležité pro vedení firmy Sellier 

& Bellot a.s. Tento úsek zajišťuje podporu a poradenství celému managementu firmy 

v oblasti pracovních smluv, personální agendy a zákonů, které se personální oblasti 

týkají. Také zajišťuje vše potřebné týkající se personální oblasti všech řadových 

zaměstnanců firmy. 

 

Základní činnosti personálního úseku firmy jsou: 

 vedení dokumentace pracovně-právní 

 nábor a výběr zaměstnanců 

 spolupráce s danými úřady a partnerskými firmami v personální oblasti 

 adaptační proces nových zaměstnanců 

 rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

 zajištění a správa benefitů (S23/15) 

 

66 
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Náplní práce ředitele správního úseku je. 

 řídí a organizuje práci svého úseku 

 zodpovídá za zabezpečení personálních, bezpečnostních, požárních a správních 

činností 

 zodpovídá za personální agendu 

 zodpovídá za dodržování pracovně právních předpisů 

 zodpovídá za uchování všech důvěrných a tajných informací 

 zajišťuje proškolení a poučení podřízených pracovníků v oblasti platných 

předpisů 

 zajišťuje řešení personálních otázek, benefitů a kolektivního vyjednávání 

(S23/15) 

 

Odborná referentka pro personalistiku, výchovu a vzdělávání je odpovědná za 

uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce, za personální agendu, za vedení 

evidence vzdělávání, za zabezpečení vzdělávacích akcí v souladu s koncepcí 

vzdělávání. Zpracovává aktualizaci organizačních schémat, plán vzdělávacích akcí, 

koncepci vzdělávání a nábor zaměstnanců. Zajišťuje agendu ředitele úseku, výběr 

lektorů a vzdělávacích agentur. Odpovídá za dodržování postupů a procesů v souladu 

s normami ISO 9001, ISO14001 a AQAP 2110. Základem standardů je princip 

prevence, to znamená orientace firmy na předcházení vzniku neshodných produktů ve 

fázi návrhu a vývoje produktu a výrobních procesů. Dalšími významnými požadavky 

je neustálé zlepšování procesů systému managementu kvality, včetně výrobních 

procesů, managementu konfigurace a bezporuchovosti produktů. (S23/15) 
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4. Analýza dokumentů firmy Sellier & Bellot a.s. ke vzdělávání 

zaměstnanců 
 

4. 1.  Postup, cíl a výsledky analýzy 

 

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit strategii a politiku v oblasti vzdělávání ve 

firmě Sellier & Bellot a.s. a navrhnout opatření ke zkvalitnění systému vzdělávání ve 

firmě Sellier & Bellot a.s..  

 

Výzkumnými otázkami jsou:  

1.) Jaká je strategie a politika firmy v oblasti vzdělávání a rozvoje svých 

zaměstnanců?  

2.) Jaké jsou možnosti ve zlepšování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců firmy?  

3.) Jaké jsou rozdíly v pohledu na vzdělávání a rozvoj z hlediska zaměstnanců a 

v proklamacích, které jsou uvedeny ve firemních dokumentech?  

 

Tato část analýzy se zaměří na zjištění způsobu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

firmě z pohledu firemních dokumentů. Dokumenty, které se týkaly oblasti vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců, byly poskytnuty ředitelem správního úseku firmy. Byla 

provedena jejich analýza. Analyzovanými dokumenty byly směrnice firmy, řády, 

závazná nařízení a plány. Všechny tyto materiály byly prostudovány a vyhodnoceny 

tak, aby byl vytvořen ucelený pohled na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě. 

 

Cílem této analýzy bylo zjistit, jakým způsobem je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

zakotven v dokumentech firmy a jestli jsou tyto dokumenty volně přístupné 

zaměstnancům tak, aby i oni mohli zjistit, jaká je strategie a filosofie firmy v oblasti 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Analýza se také zaměřila na to, jakým způsobem funguje celý informační systém, 

který se týká vzdělávání, jestli je vedena dokumentace o vzdělávání a přehledu 

vzdělávání každého zaměstnance. 
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Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Cílem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zajištění všeho, co daný zaměstnanec ke 

své práci potřebuje. To znamená, že na základě uspokojení požadavků ze strany firmy 

i zaměstnance by měl být zajištěn optimální výkon pracovníka v požadované kvalitě a 

produktivitě. Výsledkem tohoto snažení by měla být produktivita na požadované 

úrovni dle plánovaných výsledků firmy. 

 

Vedení firmy Sellier & Bellot a.s. si uvědomuje, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

má pro firmu velký význam a je přínosem pro firmu mít motivované, vzdělané a 

vysoce kvalifikované lidi. Uvědomuje si, že toto je jediná cesta k dosažení všech 

strategických cílů firmy. Firma sleduje vývoj trhu práce a lidských zdrojů. Plně si 

uvědomuje, že největší hodnotou každé firmy jsou lidé a ne stroje. Vnímá také, že je 

nutné své zaměstnance rozvíjet v souvislosti s rostoucí konkurencí na trhu práce. 

Zaměstnanci se mohou vzdělávat formou různých školení, kurzů, přednášek a dalších 

vzdělávacích aktivit. Firma si také uvědomuje specifika spojená s přístupem každého 

jedince, a proto se snaží i o individuální přístup ke každému zaměstnanci. 

 

Členění vzdělávání a rozvoje ve firmě Sellier & Bellot a.s. zahrnuje: 

 adaptační proces nových zaměstnanců 

 povinné kurzy 

 vzdělávací kurzy -  manažerské, odborné, jazykové 

 

Odpovědnost za vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. má na starosti personální a 

vzdělávací úsek v čele s ředitelem a také vedoucí pracovníci, kteří i některé vzdělávací 

aktivity realizují. 

 

I v této firmě uplatňovaná základní myšlenka vzdělávání a to: 

 70% vzdělávání a rozvoje by se mělo provádět na pracovišti tedy tzv. „on the 

job“, 

 20% vzdělávání a rozvoje by mělo tvořit mentorování od spolupracovníků a 

vedoucích, 

 10% vzdělávání a rozvoje by se mělo týkat rozvojových aktivit, tzn. nových 

pracovních způsobilostí, které zajišťují externí vzdělavatelé. 
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Cíle vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

V oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je ve firmě Sellier & Bellot a.s. 

definováno několik vzdělávacích cílů, které jsou dlouhodobějšího charakteru. Těmito 

cíli jsou: 

 rozvoj klíčových skupin zaměstnanců, jsou to specialisté a manažeři  

 systém několikastupňového vzdělávání zaměstnanců 

 jazyková vybavenost zaměstnanců 

 

Požadované znalosti a kompetence pro činnosti související se SMQ9 je určena popisy 

pracovních činností a popisy funkčních míst. Zaměstnanci jsou pravidelně vyškolováni 

a vzděláváni v příslušných požadavcích dle jejich pracovního zařazení. 

 Zjišťování potřeb znalostí zaměstnanců firmy je realizováno na základě: 

 kvalifikačních a odborných požadavků na výkon funkce, 

 požadavků determinovaných předpisy, 

 dalších požadavků útvaru. (S23/15) 

 

Firma klade velký důraz na vzdělávání a odbornou znalost všech zaměstnanců. Proto 

probíhají ve firmě pravidelná školení v oblasti SMQ, která jsou určena pro všechny 

zaměstnance. Jak je zakotveno ve směrnici „Příručka IMS“ všichni zaměstnanci firmy 

ovlivňující kvalitu služeb jsou školeni a vzděláváni tak, aby se zajistily jejich 

kompetence, odpovědnosti a pravomoci pro jimi vykonávané činnosti. 

Dokumentované informace se skládají ze směrnic, pokynů, příkazů, rozhodnutí a 

příslušných záznamů. Zároveň zahrnují politiku firmy, cíle a cílové hodnoty SMQ. 

Celá dokumentace je zpracována v textovém editoru WORD, případně EXCEL a 

zaměstnanci využívána pomocí podnikového intranetu. Všechny dokumentované 

informace související se SMQ jsou zpracovány buď papírovou, nebo elektronickou 

formou. Všechny dokumenty popisující SMQ a návazné záznamy jsou řízeny. To 

znamená, že jejich zpracování, schválení, aktualizace a změnové řízení podléhá 

předem stanovenému postupu tak, aby bylo zajištěno používání pouze platné a 

aktuální dokumentace. (S 02/17T) 

                                                 
9Systém managementu kvality je součástí celkového systému řízení firmy. Jednotlivé činnosti SMQ jsou systémově 

propojeny a uskutečňují se v rámci firemních procesů. 
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Všechny činnosti zaměřené na školení a vzdělávání jsou zaměřeny na to, aby si 

zaměstnanci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností přispívajících 

k dosažení cílů kvality, odpovědnosti za svěřené úkoly a toho, že každý ze 

zaměstnanců ovlivňuje spokojenost zákazníků kvalitou své práce. Komunikace se 

zaměstnanci probíhá přímým jednáním se zúčastněnými a jednoduchým předáváním 

informací na jednáních vedení firmy. Další potřebné informace mohou zaměstnanci 

sdílet po síti, kde jsou uloženy všechny potřebné dokumenty, normy, interní a externí 

předpisy. Toto slouží jako zdroj rychle dostupných a aktuálních informací. Uložené 

dokumenty jsou aktualizované a v případě změn je zaměstnanec, mající přístup k síti, 

emailem informován o změně dokumentu. 

 

Odborná referentka pro personalistiku, výchovu a vzdělávání zpracovává na každý rok 

plán vzdělávacích akcí, který správní ředitel předkládá ke schválení vedení firmy a 

generálnímu řediteli. Tento plán vychází z dlouhodobých cílů vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců a z aktuálních vzdělávacích potřeb, které zahrnují problematické oblasti. 

Plnění plánu vzdělávacích akcí dosáhlo v loňském roce 112%.10 

Dlouhodobé cíle vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vycházejí z celkové strategie firmy 

a ze zásad kultury firmy. Při nástupu do zaměstnání jsou všichni zaměstnanci 

seznámeni s těmito cíli. 

 

Informační systém firmy 

Ve firmě slouží zaměstnancům informační portál intranet, na kterém jsou dostupné 

aktuální informace. Pro potřeby personalistiky, výchovy a vzdělávání je používaný 

Personální informační systém KS, který slouží pro základní personální činnosti. Jsou 

zde uvedeny veškeré informace o zaměstnanci, které jsou pro firmu důležité, jako 

jsou: jméno, datum narození, bydliště, rodné číslo, rodinný stav. Jsou zde i informace 

o praxi, lékařských prohlídkách, zdravotním postižení a informace o pracovním 

zařazení. Tyto informace jsou uchovávány dle požadavků GDPR11.V tomto systému je 

i složka, která zahrnuje informace o absolvovaných školeních a kurzech. Systém je 

nastaven tak, aby hlídal termíny a požadavky na povinné kurzy a školení. 
                                                 
10 Zdroj: Rozpracování cílů integrovaného systému managementu - rok 2017 
11Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data ProtectionRegulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), 
plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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Obrázek 2: Karta zaměstnance – Evidence školení zaměstnanců 

Zdroj: Personální informační systém 

 

Identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Každý vedoucí na svém pracovišti na základě práce zaměstnance vyhodnotí jeho 

činnost – jak se osvědčil na předmětném pracovišti. Vedoucí posuzuje výkon 

zaměstnance - zda vykonává po zapracování svoji funkci na požadované úrovni. 

Vedoucí pracovník také eviduje školení a vzdělávání u svých podřízených, sleduje 

plnění plánu vzdělávání a připravuje plán na příští období, který předá řediteli 

správního úseku a tento plán je podkladem pro zpracování celkového plánu vzdělávání 

a koncepce vzdělávání na dané období.  

 

Koncepce vzdělávání se zpracovává na delší časové období, v současné době je 

koncepce zpracovaná na období 2016 - 2020. Součástí koncepce vzdělávání je i odhad 

ročních nákladů na její realizaci. 

Ředitelé úseků sdělují požadavky na druh a odbornost školení včetně jmenného 

seznamu účastníků z řad podřízených zaměstnanců ústně, telefonicky případně e-

mailem. Při zpracování požadavků na školení se vychází především z: 

 záměrů a potřeb útvarů, 

 stávající kvalifikace zaměstnance, 

 průběžného hodnocení zaměstnance vedoucím, 
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 výsledků vstupních pohovorů s nově přijímaným zaměstnancem, 

 požadavků vyplývajících ze systému managementu. (S23(/15) 

13   Řízení lidských zdrojů – útvar výcviku a vzdělávání odpovědnost za proces: ŘSÚ
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Obrázek 3: Mapa procesů kvality 

Zdroj: Řízené dokumenty firmy - Mapy procesů kvality 

 

Identifikace potřeb vzdělávání vychází z hodnocení procesů kvality, které je 

každoročně zpracovávané a dle aktuální situace je možno proces vzdělávání a rozvoje 

upravit. Pro zjišťování potřeb a přání zaměstnanců pořádá firma dle potřeby „Anketu“ 

k přenesení poznatků, názorů a připomínek ke zlepšení vzdělávání, pracovního 

prostředí, podmínek k práci a celkové firemní kultury. Vyplnění dotazníků je 

anonymní. Souhrnné výsledky jsou po zpracování zveřejněny pro všechny 

zaměstnance. Dále probíhají hodnocení a osobní rozhovory vedoucích zaměstnanců 

s jednotlivými podřízenými. Výsledkem rozhovoru jsou vyplněné formuláře, 

předávané diskrétní formou řediteli správního úseku, kde se zpracovávají a ukládají.  

Pro další zjišťování názorů a připomínek zaměstnanců je na pracovišti výroby 

schránka, kam mohou anonymně všichni zaměstnanci písemně předávat své 

připomínky. Vedle schránky je nástěnka, kde je na podněty zaměstnanců ihned 

reagováno – buď přímo odpovědí, nebo vysvětlením, jak bude podnět řešen.  
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Plánování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Plán vzdělávání a rozvoje je ve firmě dán koncepcí vzdělávání, která je definovaná na 

období pěti let. Tento dokument na základě analýzy potřeb výcviku určuje hlavní 

směry vzdělávání s cílem zajištění vysoké profesionální úrovně zaměstnanců firmy. 

Tento dokument systému managementu definuje zásady a postupy pro zabezpečení 

činností spojených se: 

 zajišťováním a řízením lidských zdrojů včetně zařazení zaměstnance na konkrétní 

pracoviště, 

 zjišťováním potřeby výcviku lidských zdrojů a zajištěním tohoto výcviku z 

hlediska: 

- kvalifikačních a odborných požadavků na výkon funkce, 

- požadavků determinovaných předpisy, 

 dalšími aktivitami firmy v oblasti lidských zdrojů – sportovní a společenské akce 

pro zaměstnance, dotace na stravování, finanční příspěvky na narození dítěte, 

odchod do důchodu. 

 

Při pravidelných setkáních ředitele správního úseku a vedení firmy se řeší otázky 

vzdělávacích aktivit, jejich vhodnost a také požadavky na vzdělání do budoucnosti. 

Zde se řeší koncepce vzdělávání a rozvoje, její naplňování a probírají se aktuální 

trendy ve vývoji vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ředitelé jednotlivých úseků 

předkládají požadavky na druh a odbornost školení včetně jmenného seznamu 

účastníků z řad podřízených zaměstnanců ústně, telefonicky případně e-mailem. Při 

zpracování požadavků na školení vychází ředitelé především z: 

 záměrů a potřeb úseku, 

 stávající kvalifikace zaměstnance, 

 průběžného hodnocení zaměstnance vedoucím, 

 výsledků vstupních pohovorů s nově přijímaným zaměstnancem, 

 požadavků vyplývajících ze systému managementu. (S23/15) 

 

Personální úsek firmy spolupracuje se vzdělávacími institucemi, které zajišťují jak 

ucelené modely vzdělávání, tak jednotlivé profesní a odborné kurzy. Délka trvání 

závisí na náročnosti zaměření a zájmu z řad zaměstnanců. Dochází i k jednorázovému 

objednání kurzů nebo školení na základě podnětů z řad vedoucích pracovníků nebo 
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přímo zaměstnanců firmy. Výběr vzdělávacích aktivit se realizuje i na základě 

pravidelných nabídek vzdělávacích společností. 

Na základě zajímavého obsahu a případně dle předchozích zkušeností se provádí 

výběr vzdělávacích společností. Firma má i interní školitele, kteří jsou schopni řadu 

potřebných odborných témat školit, mají odborné vzdělání a jsou schopnými lektory, 

kteří umí zaujmout posluchače. 

 

Školicí středisko je přímo v areálu firmy. Kapacita větší školící místnosti je asi 50 

míst.  Kapacita menší místnosti představuje 8 míst. V této místnosti probíhá výuka 

cizích jazyků. V areálu firmy se nachází i učebna vybavena počítačovou technikou, 

která slouží pro školení IT technologií, kapacita této učebna je cca 25 míst. Všechny 

učebny jsou vybaveny diaprojektory s projekčním plátnem. Součástí školicích prostor 

je odpovídající sociální zázemí pro lektory a školené zaměstnance.  

 

Finanční rozpočet na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Rozpočet na vzdělání a rozvoj zaměstnanců firmy Sellier & Bellot a.s. je na 

předmětný rok daný. Je rozdělený dle povinných kurzů, jazykových kurzů a nákladů 

na vzdělávání a rozvoj dle jednotlivých středisek. Dle požadavků jednotlivých 

vedoucích a ředitelů úseků vytváří ředitel správního úseku konečnou podobu, kterou 

předkládá vedení firmy a generálnímu řediteli ke schválení. Tento plán je možné 

upravovat během roku a to dle aktuálního stavu a požadavků vedoucích pracovníků. 

Vedení firmy změny akceptuje a vychází vstříc požadavkům, které jsou kladeny nejen 

z procesu výroby ale případně i z ostatních nevýrobních procesů. V následující tabulce 

je uvedeno procentuální rozdělení rozpočtu dle jednotlivých parametrů tak, jak je plán 

nákladů na vzdělávání a rozvoj schválen na tento kalendářní rok 2018. 
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Tabulka 2: Plán nákladů na vzdělávání  

ROZPOČET NA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

(% ze 100%) 

Vzdělávací činnost Podíl na rozpočtu % 

Povinné kurzy    9,6% 

Jazykové kurzy 45,5% 

Informační systém   4,7% 

Technické kurzy 14,4% 

Specifické kurzy 14,5% 

Ostatní kurzy 11,3% 

Zdroj: Plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na rok 2018 

 

Z tabulky je patrné, že největší objem prostředků je vynakládán na jazykové kurzy. 

Firma si uvědomuje nezbytnost jazykového vybavení svých zaměstnanců na hlavních 

úrovních, kde je nutná komunikace mezi jednotlivými pracovníky celé společnosti 

CBC.  Dalšími významnými položkami jsou výdaje na povinné školení, které je v této 

firmě o to důležitější, že se jedná o speciální výrobu, kde je nutné klást důraz na 

dodržování všech předpisů a zákonů. Ve výši nákladů na technická a specifická 

školení je vidět nutnost sledovat trendy ve vývoji techniky a metalurgie 

 

Při hodnocení vynaložených nákladů je nutné sledovat nejen finanční, ale i časovou 

náročnost vzdělávání, protože všechny vzdělávací aktivity mimo sebevzdělávání, které 

se uskutečňuje mimo pracovní dobu, jsou realizovány v pracovní době zaměstnanců.  

Částky, které jsou navrhované a schválené v daném rozpočtu, se mohou přesouvat 

v daném období dle aktuálních potřeb. Důležité je, aby celkový rozpočet byl naplněn. 

Je i možné, že se objeví zásadní problém v tom, že bude nutné proškolit určitou část 

zaměstnanců, v těchto případech je možné žádat o navýšení rozpočtu o danou 

mimořádnou finanční částku, jedná se například o mimořádné bezpečnostní školení, 

anebo o zavádění nových technologií, které potřebují speciální zaškolení. 
 

V následující tabulce je vidět plnění plánu rozpočtu na vzdělávání a rozvoj za minulý 

kalendářní rok 2017. 
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Tabulka 3: Plnění plánu rozpočtu na vzdělávání a rozvoj 

Ukazatel Plán Skutečnost 

Plnění plánu 

vzdělávacích akcí 

100% 112% 

Náklady na povinné 

školení - čerpání 

98% 163% 

Náklady na ostatní 

školení - čerpání 

98% 88% 

Zdroj: Rozpracování cílů integrovaného systému managementu – rok 2017 

 

Z plnění plánu rozpočtu na minulý rok je jasně vidět, že rozpočet může být překročen 

a to v případech, které jsou dány mimořádnou situací nebo potřebou. 

 

 

Realizace vzdělávání 

Ředitel správního úseku společně s referentkou pro personalistiku, výchovu a 

vzdělávání vypracují plán vzdělávacích aktivit na kalendářní rok, tento plán zahrnuje 

veškeré druhy aktivit, je zde uveden druh školení a v některých případech i termín. 

V plánu jsou uvedeny náklady na vzdělávání podle jednotlivých středisek. Tento plán 

je předkládán generálnímu řediteli a členům vedení, kteří ho následně schvalují. 

(S23/15) 

 

Motivace ke vzdělávání 

Po schválení rozpočtu je jasné, kdo ze zaměstnanců se bude v daném období 

vzdělávat, jaké absolvuje kurzy a školení. Vedení firmy se snaží motivovat své 

zaměstnance. Hlavní motivační podnět vychází z vedoucího každého úseku, který zná 

své podřízené a ví, kam by měl jeho úsek směřovat. Vedoucí je ten, kdo je hlavním 

motivačním faktorem. Motivování probíhá v průběhu procesu výroby, kdy se objevují 

nové možnosti rozvoje. O nutnosti vzdělávání se hovoří na poradách i při ostatních 

příležitostech, kdy vedoucí apeluje na přínos vzdělávání pro firmu i pro každého 

jednotlivce. Je snaha vysvětlovat, že získané znalosti nejsou důležité jen pro 

momentální potřebu firmy, ale mohou mít význam a být přínosem pro budoucnost a 

osobní rozvoj každého zaměstnance, ať už při práci ve firmě Sellier & Bellot a.s. nebo 
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jinde. Záleží na osobnosti každého zaměstnance, jaký zvolí přístup k nabízeným 

možnostem. (S23/15) 

 

Možnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Zaměstnanci mají několik možností vzdělávání, personální úsek vede kartu, kde jsou 

uvedena veškerá školení daného zaměstnance, která absolvoval. Je zde i plán 

povinných vzdělávání, která jsou nutná pro výkon daného povolání, tento plán závisí 

na cyklech vzdělávání, které jsou uvedeny v zákonech a interních předpisech. Kromě 

povinných kurzů a školení může každý zaměstnanec prostřednictvím svého 

nadřízeného vznést požadavek vzdělávání nad povinný rámec kurzů a školení. 

Nadřízený tento požadavek projedná s vedením firmy. Podmínkou tohoto vzdělávání 

musí být to, že daná vzdělávací aktivita musí souviset s pracovním zařazením daného 

zaměstnance. Příkladem může být požadavek na zlepšení jazykových znalostí, 

rozšířením speciálních vědomostí a dovedností. 

Firma podporuje také studium svých zaměstnanců při zaměstnání. Snaží se o to, aby se 

zaměstnanci dále vzdělávali a tím rozvíjeli své dovednosti. Zaměstnanci, kteří projeví 

zájem o studium, a ze strany firmy je vidět perspektiva ve studovaném oboru, je toto 

studium umožněno. Zaměstnanci mohou čerpat studijní volno a volno na zkoušky dle 

ZP a toto je součástí pracovní doby s nárokem na mzdu. V těchto případech je ale 

nutná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která upravuje podmínky této 

výhody. Zaměstnanec se ve smlouvě zavazuje pracovat danou dobu ve firmě i po 

skončení studia. (S23/15) 

 

Vyhodnocování procesu vzdělávání rozvoje zaměstnanců 

Vyhodnocování procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců z hlediska efektivity, která 

by se projevila velikostí požadované změny kvalifikace, je v praxi velmi těžko 

měřitelná. Firma Sellier & Bellot a.s. používala v minulosti několika metod, které ale 

nevykazovaly požadované údaje a jejich výsledky byly zkreslené, a proto forma 

vyhodnocuje jen některé vzdělávací aktivity. Povinné kurzy a školení nevyhodnocuje 

vůbec. Tato školení a kurzy jsou vázány na konkrétní specifickou činnost a tím se 

očekává, že se výsledky projeví v pracovním procesu. Pracovní způsobilosti jsou 

potřebné pro výkon konkrétní práce, a proto by měly být zřetelné nedostatky, které by 

se měly projevit dříve či později. U pyrokurzů, školení BOZP a dalších se ověřují 

získané znalosti testy. Je možné tedy změřit úroveň znalostí, ale to je pouze 
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v závislosti na konkrétním čase, bez vyhodnocení trvalé úrovně osvojených znalostí 

popř. dovedností. U dalších vzdělávacích procesů se získávají informace o zpětné 

vazbě nejčastěji formou dotazníků. Zpracované informace nejsou vždy podstatného 

rázu a málokdy vedou ke změně vzdělávací činnosti. Toto hodnocení má snad 

vypovídající hodnotu jen z hlediska vhodného výběru zaměstnanců na dané školení. 

Vypovídajícím prvkem pro možné hodnocení je také zájem o dané vzdělávání, zde je 

možné vidět, že zaměstnanci sami svým zájmem zhodnotí vzdělávací aktivitu. Zpětná 

vazba je i z důvodu časové náročnosti prováděna pouze na vybrané aktivity například 

při školení interních auditorů SMQ. (S23/15) 

 

Trendy ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

V současné době firma používá pro vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců převážně 

metody jako jsou kurzy, školení, přednášky, stínování na pracovišti, samostudium a 

jejich kombinace.E-learningové kurzy probíhají pouze formou samostudia anebo 

dobrovolným vzděláváním každého zaměstnance. 

Výuka anglického jazyka umožňuje instalaci aplikace, která je dostupná, na soukromé 

zařízení a tak zaměstnanci umožňuje učit se mimo pracoviště. Tato výuka se 

uskutečňuje interaktivní formou, která je pro zaměstnance výhodnější. 

 

Spolupráce se středními školami 

Firma spolupracuje se středními školami v regionu, jedná se o školy se strojírenským, 

elektrotechnickým a ekonomickým zaměřením (Střední průmyslová škola Vlašim, 

Integrovaná střední škola technická Benešov, Obchodní akademie Vlašim, Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim atd.). 

Spolupráce spočívá v možnosti odborných exkurzí na pracovištích firmy. Další 

formou spolupráce je možnost konání odborných praxí na konkrétních provozech, zde 

se mohou žáci seznámit s provozem jako takovým. V současné době se 6 žáků bude 

účastnit odborné praxe v areálu firmy. Řada z nich poté využívá možnosti brigád 

v období prázdnin a někteří z nich se stávají po dokončení studia zaměstnanci firmy. 

V minulosti tato spolupráce byla více rozvinuta, ale zánikem technických oborů, které 

nebyly naplněny, se stalo to, že se počet takto praktikujících žáků snížil.  
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Spolupráce s vysokými školami 

Firma Sellier & Bellot a.s. podporuje spolupráci s vysokými školami, jako jsou: České 

vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Pardubice, 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.  

Spolupráce s vysokými školami má ve firmě dlouhodobou historii, která je dána 

uvědomováním si nutnosti dále se rozvíjet. Tento rozvoj by nebyl možný bez 

neustálého vylepšování a zdokonalování stávajících technologií, které jsou závislé na 

technickém pokroku. Spolupráce se odvíjí na základě odborných konzultací. Dalšími 

aktivitami, které firma umožňuje studentům těchto vysokých škol, je možnost 

zpracovávat vhodná témata v bakalářských a diplomových pracích. Témata jsou 

volena s ohledem na využití přímo v praxi, kdy je možné potvrdit, či vyvrátit danou 

teorii nebo hypotézu. 

Jako příklad je možné uvést tato zadání: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

výrobních strojů a konstruování; bakalářská práce – „Analýza konstrukce a funkční 

vlastnosti zápalek“ 

 

Vzdělávací aktivity pro rozvoj zaměstnanců 

Aktivitami, které se týkají vzdělávání a rozvoje zaměstnanců jsou adaptační proces 

nových zaměstnanců, povinné kurzy, jazykové kurzy a odborné kurzy a školení. 

 

Adaptační proces 

Školení a adaptační proces nových zaměstnanců je ve firmě Sellier & Bellot a.s. 

řízeným procesem, kdy se zaměstnanci seznamují s daným prostředím, kde budou 

pracovat v určené pracovní pozici. Cílem tohoto procesu je zaškolení za účelem 

zařazení do týmu a dále do celé firmy.(S23/15) 

Personální úsek ihned po nástupu dá každému zaměstnanci příručku nového 

zaměstnance (obrázek 4), kde je uvedeno vše, co by zaměstnanec na začátku měl 

vědět. Je zde i podrobný plánek celého objektu firmy pro lepší orientaci vzhledem 

k rozsáhlosti a rozlehlosti celého pozemku. V příručce je popsáno, co by zaměstnanec 

měl vědět o kategorizaci práce, pracovním řádě, kolektivní smlouvě a bezpečnostních 

předpisech daného pracoviště. Informuje také o systému docházky, stravování, 

dojíždění a možnosti parkování v objektu firmy. Jsou zde uvedeny také benefity, které 

firma poskytuje svým zaměstnancům. V neposlední řadě je zde uveden kontakt na 
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právní poradnu, která je zajišťována právníkem firma. A v případě potřeby ji může 

zaměstnanec  využít. 

Dále je zaměstnanec poučeno zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany. V rámci 

tohoto poučení je také seznámen s organizační strukturou a managementem firmy. 

Poté následuje celý cyklus školení. Tento cyklus se nazývá základní pyrotechnický 

kurz, který je nutný pro způsobilost pro práce s výbušninami. Vzhledem k tomu, že 

firma Sellier & Bellot a.s. je specifická z důvodu zaměření a produkce, je nutné, aby 

každý kdo řídí, organizuje, kontroluje nebo provádí práce s výbušninami, měl 

odbornou způsobilost nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Vyhlášky 

č.327/192 Sb., Českého báňského úřadu ze dne 13.4,1992, kterou se stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost. 

Časová náročnost celého školení je 60 hodin. 

 

 
 

 

Obrázek 4: Příručka nového zaměstnance 

Zdroj: Příručka nového zaměstnance 

 

Tento pyrotechnický kurz seznamuje zaměstnance s: 

 Vyhláškou ČBÚ č. 327/1992 Sb. a její aplikací v podmínkách výroby a 

zpracování výbušnin ve firmě Sellier & Bellot a.s. 

 Vyhláškou č. 99/1995 Sb. (Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování 

výbušnin) 
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 Vyhláškou č. 102/1994 Sb. (Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se 

stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin) 

 teorií výbuchu - rozdělní výbušnin, třaskavin, trhavin a střelivin 

 naukou o střelbě – historie zbraní, balistické veličiny a jejich měření; 

legislativou v ČR týkající se zbraní a střeliva 

 bezpečnostními předpisy týkající se práce s výbušninami 

 požární ochranou a zacházením s ohněm, kouřením a hasicími přístroji 

 Zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 

změně některých zákonů (chemický zákon) 

 Ničením zmetkových výbušnin v podmínkách firmy Sellier & Bellot a.s. 

 

Dalším krokem školení je praktický zácvik pod odborným dohledem zkušeného 

zaměstnance. Na závěr tohoto školení zaměstnanci absolvují zkušební test, kde 

jsou znalosti ověřovány kontrolními otázkami. Při školení je kladen důraz na 

používání ochranných pomůcek a provádění úklidu na pracovišti. Školení zajišťují 

lektoři z řad zaměstnanců, kteří mají odpovídající vzdělání a dlouhodobou praxi 

v daném oboru. Pyrotechnický kurz všech zaměstnanců, kteří nastupují do firmy, 

byl zaveden v roce 2015. Do té doby zaměstnanci absolvovali tento kurz 

v pracovní době v kratších časových úsecích. Vzhledem k délce trvání a absenci 

v procesu výroby byla zvolena tato varianta, kdy je zaměstnanci vše důležité 

řečeno na začátku a až poté nastoupí na dané místo. Ostatní pracovníci, kteří ještě 

nemají toto školení, se postupně doškolují dle plánu a časové dispozice. Cílem je, 

aby všichni zaměstnanci firmy Sellier & Bellot a.s. toto školení absolvovali. Po 

absolvování tohoto kurzu je každý jednotlivý zaměstnanec uveden na pracoviště, 

kde dostane ochranné pomůcky. Přímý nadřízený je povinen seznámit pracovníka 

se mzdovými podmínkami, s výplatními termíny, používáním čipové karty, 

pracovní dobou, délkou dovolené. Tento pracovník určuje také, kde bude mít 

pracovník šatnu a kde se může stravovat. Dále jeho povinností je seznámit 

pracovníka s pracovním řádem, evidenčním listem kategorizace práce a kolektivní 

smlouvou. Povinností nadřízeného pracovníka je zaškolení na konkrétní 

technologický postup práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat a proškolit 

zaměstnance na konkrétní bezpečnostní předpisy daného pracoviště. Tento zácvik 
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je podobný v případě změny pracovního zařazení v rámci firmy Sellier & Bellot 

a.s. 

 

Povinné kurzy  

Jsou to normativní kurzy, které jsou povinné pro zaměstnance. Tato povinnost je 

zakotvená buď v zákoně, nebo požadovaná vedením firmy. Kurzy jsou určeny 

vedoucím i řadovým zaměstnancům, kteří se pohybují v procesu řízení i výroby. 

Velkou část školení tvoří bezpečnostní kurzy a školení, které jsou dány specifikací 

firmy. Další druh školení se zaměřuje na provoz firmy a dále jsou to kurzy a 

školení pro zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců k výkonu specifických 

činností. Jsou to - školení svařování, řízení motorových vozidel a vysokozdvižných 

vozíků, pyrotechnické školení, školení ADR12, školení nakládání s vysoce 

toxickými látkami, školení střelců, školení lešenářů, školení jeřábníků a obsluha 

zakladačů, školení elektrikářů a obsluhy plošin, školení dle zákona č. 412/2005 Sb. 

o utajovaných informacích, obsluha křovinořezů, řidiči ADR, školení vazačů 

břemen a bezpečnost práce ve výškách, obsluha řetězových pil, školení hasičů, 

obsluha plynových zařízení a školení pro získání zbrojního průkazu. 

Povinné kurzy se člení na základní kurzy a opakovaná školení a doškolení. 

Pracovnice, která má na starosti personalistiku, výchovu a vzdělávání vede 

evidenci školení a vzdělávání u všech zaměstnanců v elektronické podobě. 

Informuje zaměstnance, kdy se budou konat školení a přezkoušení, z důvodu 

zachování kontinuity a nenarušování výkonu práce zaměstnance. V daném 

systému jsou dány i požadavky na povinná školení a kurzy, které jsou dány 

zákonem anebo vyplývají z požadavků daného pracovního zařazení v určitém 

úseku. O povinných kurzech a školeních jsou zaměstnanci informováni buď e-

mailem, nebo prostřednictvím svého vedoucího, který si zaznamenává, jakých 

školení se jeho podřízený zúčastnil. Vedoucí pracovník je také vždy informován, 

kdo a kdy se školení zúčastní z důvodu kontroly absolvovaných školení v daném 

termínu.  

 

 

                                                 
12Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route) ukládá podmínky 

přepravy nebezpečného nákladu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad
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 Jazykové kurzy 

Dnešní doba nese sebou vyšší nároky na jazykovou vybavenost pracovníků. 

Zejména na znalost anglického jazyka, který byl stanoven jako firemní jazyk při 

jednáních s ostatními členy společnosti CBC. Ve firmě Sellier & Bellot a.s je 

vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní firmu, kladen důraz na tyto 

dovednosti o to větší. Firemní řečí je anglický jazyk, který je jednacím jazykem při 

komunikaci s ostatními partnery. S firmou spolupracují ostatní zákazníci, jako jsou 

dodavatelé, odběratelé a další zahraniční partneři. Je tedy žádoucí, aby nejen 

zaměstnanci na vedoucích pozicích, ale i střední a nižší management tuto znalost 

ovládal. Při přijímacích pohovorech je znalost cizích jazyků požadovaná, jedná se 

o jazyk anglický, německý a popřípadě další světový jazyk. Pro obraz firmy je 

důležité, jak zaměstnanci firmu reprezentují a umí se domluvit ve všech situacích. 

Výuka cizích jazyků byla firmou podporovaná už od dob porevolučních, kdy 

externí lektoři vyučovali německý a anglický jazyk v areálu firmy. Byl to benefit 

pro zaměstnance. S nástupem nového majitele firmy v roce 2009 se intenzita kurzů 

razantně zvýšila vzhledem, jak už bylo zmíněno, určení anglického jazyka jako 

jazyka firemního. Celý systém výuky se postupně zdokonaloval. Nejprve to byly 

kurzy pro 6-10 osob výuky dle klasického modelu. Na základě vyhodnocování 

jazykových znalostí testováním byl celý systém modernizovaný tak, aby 

zaměstnanci uměli jazyk používat aktivně. Současná podoba výuky, kterou 

zajišťuje firma ABECEDA s.r.o., je taková, že výuka je kombinovaná, tzn. 

teoretickou část střídá praktické procvičování na základě telefonického rozhovoru 

s lektorem, který probíhá 5x za týden. Počet účastníků je 4-6, což má za důsledek 

vyšší efektivitu výuky. Tento systém vede k intenzivní výuce a účastníky kurzu 

nutí aktivně se podílet na výuce. Systém jednoduše odblokuje strach a obavy 

z mluveného slova. Firma podporuje i zaměstnance, kteří mají zájem o studium 

jiných jazyků, jako jsou jazyky německý, španělský a francouzský.  

Jazykovými kurzy projde za rok kolem 75 zaměstnanců.  

 

Odborné kurzy 

Odborné kurzy se týkají svým zaměřením oblastí, které jsou ve firmě nejvíc 

zastoupené, ale i oblastí nových technologií, které jsou postupně zaváděné. Oblasti 

vzdělávání jsou: bezpečnost a ochrana zdraví, revize elektrických zařízení, ochrana 

životního prostředí, doprava a přeprava, informační technologie, řízení jakosti, 
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chemické látky, požární ochrana, logistika, finance. Kurzy a semináře jsou určeny 

pro zaměstnance firmy, kteří o ně projeví zájem anebo jsou jim doporučeny 

vedoucím. Většinou jsou to externí semináře, kurzy, konference a školení. 

Dodavateli těchto vzdělávacích aktivit jsou různé organizace dle zaměření, které 

svojí nabídkou pokrývají široké spektrum vzdělávacích oblastí. Mezi osvědčené 

školící organizace patří: 

 

Česká společnost pro jakost – tato společnost zajišťuje školení, která jsou 

nezbytnou nutností z důvodu firemních certifikátů shody s požadavky kvality. 

 Jsou to například: 

 ISO 9001:2015 Systém managementu kvality - požadavky 

 Manažer kvality - QM 

 Quality Lead Auditor – QLA 

 

Testima, spol. s r.o. – firma poskytuje komplexní služby v oblasti kontroly kvality 

výrobků a dodávek příslušné přístrojové techniky pro nedestruktivní testování. 

Příklad kurzů: 

 Školení měření tvrdosti - popis měření tvrdosti v průmyslu, důvody měření 

tvrdosti, obecné vlastnosti kovů, struktura materiálu, vlivy působící při měření 

tvrdosti 

 Školení měření tloušťky - šíření ultrazvuku v pevných látkách, popis sondy 

a přístroje, teorie měření tloušťky, praktická část s vlastním nebo zapůjčeným 

tloušťkoměrem 

 

EKO - KOM, a.s. - firma pořádá semináře, jejichž cílem je prohloubení znalostí 

obalového zákona a poskytování informací týkající se správného vedení evidence 

obalů. 

 rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů, 

 činnost autorizované obalové firma EKO-KOM, a.s., 

 vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci 

systému EKO-KOM, 

 značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh. 
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EMPLA AG spol. s r.o. – firma zabývající se výzkumem, vývojem a realizací 

technologií v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví, tyto oblasti jsou pro 

firmu velice důležité z důvodu ochrany životního prostředí. 

Příklad vzdělávacích aktivit: 

 Konference měření emisí a ochrana ovzduší -konference je určena měřicím 

skupinám, energetikům, podnikovým ekologům, pracovníkům státní správy, 

samosprávy a vysokých škol. Nosným programem byly novinky legislativy 

ochrany ovzduší, aktuální stanoviska týkající se měření emisí, změny norem, 

posuzování rizik v emisní laboratoři, zkušenosti z kontrolní činnosti 

dozorových orgánů a další poznatky z oboru. 

 Podniková ekologie pro začátečníky - základní přehled povinností v ochraně 

ŽP- jsou zde vysvětleny povinnosti v oblasti odpadového hospodářství, 

ochrany podzemních a povrchových vod před znečišťujícími látkami, ochrany 

ovzduší a nakládání s chemickými látkami a přípravky 

 

V poslední době se uskutečnily semináře týkající aktuálního problému, který řeší 

ochranu osobních údajů dle směrnice GDPR. Toto téma je důležité pro manažery a 

vedoucí pracovníky firmy. Za tímto účelem se vybraní pracovníci z řad managementu 

účastnili semináře, který organizoval Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha: 

 Reforma ochrany osobních údajů – stávající právní úprava, obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů. 

Shrnutí  

Analyzovanými dokumenty byly směrnice firmy, řády, závazná nařízení a plány. 

V dokumentech firmy jsou uvedeny cíle vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, definován 

význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pro firmu s definováním odpovědnosti za 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále je analyzováno, jak se zaměstnanec může 

dostat k informacím. Jsou zde stanoveny postupy pro identifikaci potřeb vzdělávání. 

Další oblastí je plánování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, toto je také popsáno 

v dokumentech firmy. Dalšími informacemi jsou: finanční rozpočet, realizace 

vzdělávání, vyhodnocení vzdělávání., trendy ve vzdělávání a rozvoji, motivace ke 

vzdělávání a možnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Trendy ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců se zabývají pouze metodou výuky 

anglického jazyka, který byl ve firmě změněn dle nových a zajímavějších způsobů 
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výuky. V dokumentech je podporován nábor nových zaměstnanců z řad žáků a 

studentů ze středních a vysokých škol tím, že tito jsou podporováni v době studia. 

Po analýze dokumentů bylo zjištěno, že oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je 

pro firmu důležitou. Celý proces od vstupu zaměstnance až do pracovního procesu je 

v dokumentech popsán a stanoven. V platných směrnicích je popsán systém povinných 

a nepovinných kurzů a školení v rámci zvyšování a doplňování kvalifikace 

zaměstnanců. Je také vidět, že ve vzdělávání jednotlivce hraje důležitou roli vedoucí 

pracovník, který má zásadní vliv na vzdělávání a rozvoj svých podřízených. 

 

4. 2.  Rozhovor s personálním ředitelem a finančním ředitelem 

 

Hlavním zdrojem informací byl polostrukturovaný rozhovor, který zahrnoval otázky 

týkající se procesu vzdělávání a rozvoje jako celku.  Tento rozhovor je připojen 

k rigorózní práci jako příloha č. 2. 

Jeden rozhovor byl proveden s  ředitelem správního úseku (ŘSÚ) a druhý s finančním 

ředitelem (FŘ) firmy. Rozhovory byly uskutečněny odděleně v kanceláři jednotlivých 

ředitelů. V případě rozhovoru s ředitelem správního úseku byla přítomna i odborná 

referentka pro personalistiku, výchovu a vzdělávání, která poskytovala potřebné 

dokumenty a statistiky. 

 

Polostrukturovaný rozhovor s ředitelem správního úseku a finančním ředitelem firmy: 

 

1.) Základní informace o personálním úseku: struktura, počet zaměstnanců, pracovní  

       náplň, postavení v organizační struktuře. 

ŘSÚ: Struktura je daná ve směrnici Ř01/17T , kde je uvedena nadřízenost a 

podřízenost jednotlivých útvarů personálního úseku. 

 

2.) Jaké jsou vaše cíle ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců? 

ŘSÚ: Cílem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zajištění všeho, co daný 

zaměstnanec ke své práci potřebuje. To znamená, že na základě uspokojení 

požadavků ze strany firmy i zaměstnance by měl být zajištěn optimální výkon 

pracovníka v požadované kvalitě a produktivitě. Výsledkem tohoto snažení by měla 

být produktivita na požadované úrovni dle plánovaných výsledků firmy. 
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3.) Popište význam a důležitost vzdělávání a rozvoje pro vedení firmy. 

ŘSÚ: Já jsem měl a mám pozitivní vztah ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, bylo 

ale leckdy složité najít správné argumenty pro dané směřování a vzdělávací 

trendy. 

FŘ: Myslím si, že vzdělávání a rozvoj jsou tím, co zajistí firmě konkurenční výhodu 

na trhu, je nutná ale vyváženost v nákladech a požadovaných výkonech. 

 

4.) Kdo má odpovědnost za oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

ŘSÚ: Za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má odpovědnost každý vedoucí 

pracovník. Za systém a dané dokumenty odpovídá personální referentka 

(zpracování plánu vzdělávání, karty zaměstnanců, kurzy atd.) 

 

5.) Používáte pro účely vzdělávání nějaký informační systém? 

a) Jaké údaje jsou vedeny o jednotlivých zaměstnancích? 

ŘSÚ: Ano, pracuje s ním personální referentka. Jsou tam údaje o školeních 

jednotlivých pracovníků. 

 

6.) Provádíte identifikaci kdy, koho a jakých způsobem je potřeba vzdělávat a 

rozvíjet? 

ŘSÚ: Toto je plně v kompetenci vedoucích pracovníků na jednotlivých 

pracovištích. 

 

7.) Jsou vypracovány ve firmě popisy pracovních míst? 

a) Po všechna pracovní místa? 

ŘSÚ: Ano, pro THP (technicko – hospodářský pracovník) je toto zpracováno 

programem „Personalista“ a u dělnických profesí toto zpracovává vedoucí 

pracoviště. 

b) Jsou v nich uvedeny informace týkající se požadavků na vzdělání a rozvoj? 

ŘSÚ: Ne. 

 

8.) Existují ve firmě normované požadavky na minimální dosažené vzdělání uchazečů 

o pracovní pozice? 

ŘSÚ: Ano, dle pracovní pozice. 
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9.) Je ve firmě vypracován plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

a) Kdo ho vypracovává a na jak dlouhé období je zpracovaný? 

ŘSÚ: Plán připravuje personální referentka a pak jde ke schválení 

generálnímu řediteli. Plán se zpracovává na období pěti let. 

FŘ: Plán zahrnuje i finanční stránku a zde spolupracujeme na finančním 

rozpočtu v závislosti na výsledcích hospodaření firmy. 

 

10.) Používá firma pro účely vzdělávání interní nebo externí lektory? 

a) Podle jakých kritérií jsou vybíráni? 

ŘSÚ:Firma využívá externí i interní lektory, výběr závisí na druhu vzdělávání. 

Z externích lektorů je nutno vyzvednout lektory anglického jazyka, kteří se 

osvědčili se svoji metodou výuky. Při zjišťování zpětné vazby od zaměstnanců, 

tak tito jsou spokojeni a výuka je pro ně přínosem, protože se nebojí mluvit. 

Pro firmu je výhodné využívat interní lektory z řad zaměstnanců. Výhoda těchto 

lektorů je, že znají prostředí firmy i po odborné stránce jsou velice zdatní. 

Výběr lektorů ovlivňuje částečně i cena. 

 

11.) Má firma zpracovaný rozpočet na oblast vzdělávání a rozvoj pracovníků? 

a) Kdo ho zpracovává? 

ŘSÚ: Rozpočet zpracovává personální referentka společně a dává jej ke 

schválení ŘSÚ a ten FŘ. 

b) Je to rozpočet pevný, variabilní? 

ŘSÚ: Rozpočet se dá během roku upravovat v závislosti na konkrétní situaci, 

která vznikne a je nutno ji okamžitě řešit. Týká se to například mimořádných 

situací, které jsou dány zaměřením firmy. 

 

12.) Je zpracovaná směrnice či jiný dokument pro oblast vzdělávání a rozvoje  

zaměstnanců? 

ŘSÚ: Ano. S 23/15 

 

13.) Jsou zaměstnanci informováni o možnostech vzdělávání a rozvoje ve firmě? 

ŘSÚ: Ano – směrnicí, vedoucím, emailem a zapisovatelkou. 

 

14.) Jakým způsobem firma motivuje své zaměstnance ke vzdělávání a rozvoji? 
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ŘSÚ: Firma má zájem na studiu svých zaměstnanců, umožňuje doplnění si 

kvalifikace například možností plně hrazeného studia na vysokých školách. 

Podporuje vlastní aktivity zaměstnanců v rozvoji tím, že firma umožňuje 

kariérní postup v závislosti na dosaženém vzdělání. Vstřícnost je i v případě 

vedoucích jednotlivých pracovišť. 

 

15.) Jaké metody vzdělávání a rozvoje jsou ve firmě používány? 

ŘSÚ: Přednášky, semináře, stínování, e-learning. Myslím si, že pro potřeby 

firmy stačí klasika. 

 

16.) Jaké jednotlivé vzdělávací aktivity jsou v systému vzdělávání firmy? 

ŘSÚ: Jsou to aktivity, které jsou pro firmu důležité. V současnosti je to 

například školení o ochraně dat, potom jsou to školení na 5S13 systém, který 

vedení firmy podporuje 

 

17.) Jsou do systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců zahrnovány aktuální trendy  

ve vzdělávání a rozvoji? 

a) Jaké jsou to metody? 

ŘSÚ: Nové trendy jsou uplatňovány v způsobu řízení jako např. QMS, EMS, 

5S. Jiné nové metody a trendy ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců zde nejsou 

zapracovány, vyjma kurzu anglického jazyka. 

 

18.) Mohou se zaměstnanci vyjádřit k obsahu, formě, metodám a druhu 

            vzdělávacích aktivit? 

ŘSÚ: Byly zde snahy s tím, dělat ankety a hodnocení, ale bylo od tohoto 

upuštěno z důvodu nevypovídajících skutečných údajů o školení. Všechny 

odpovědi byly skoro stejné. 

 

19.) Mají zaměstnanci zájem o vzdělávání a osobní rozvoj? 

ŘSÚ: Ano, ale jen omezená část, často se musí nutit, někteří se musí hodně 

přemlouvat. 

                                                 
135S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště; 1S - Seiry - nechat na pracovišti jen nutné věci, 2S - Seiton – 
vyjasnit si posloupnost pracovních kroků, 3S - Seiso - vracet nástroje na své místo, 4S - Seiketsu – znát 
předchozí 3S, 5S - Shitsuke – udržet pořádek na pracovišti. 



84 
 

 

20.) Vyhodnocuje firma efektivitu vzdělávacích a rozvojových aktivit? 

a)  Podle jakých kritérií? 

ŘSÚ: Dělalo se přezkoušení z anglického jazyka, lektoři si sami vyhodnocují, 

jak to probíhá. U jiných školení se jen vedoucí zeptají, jestli se to 

zaměstnancům líbilo, či ne. Jinak se nic nevyhodnocuje. 

 

21.) Jsou ve vzdělávacím systému firmy zahrnuty trainnee programy? 

ŘSÚ: Ne. 

 

22.) Účastní se firma dotačních programů, které se týkají vzdělávání a rozvoje  

            zaměstnanců? 

 ŘSÚ: Ne. 

 

23.) Zajímá se vedení firma o spokojenost se vzděláváním a rozvojem svých 

            zaměstnanců? 

a)  Jak často? 

b) Jakým způsobem? 

b) Vyhodnocuje všechny nebo jen některé? 

ŘSÚ: Ano, dle platných směrnic. 

FŘ: Ano, je to pro vedení důležité, informuje se u ŘSÚ o počtu vzdělávacích 

aktivit a počtu absolventů těchto vzdělávání, na poradách vedení jsou 

prezentovány celkové výsledky vzdělávání. 

 

24.) Vyhodnocuje se přínos vzdělávacích aktivit? 

ŘSÚ: Ano, ale pouze u výuky jazyků. 

 

25.) Využívají se výsledky vyhodnocování vzdělávání k úpravám procesu  

            vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

 ŘSÚ: Ano, například při nespokojenosti s úrovní výuky se zvolila jiná firma. 

 

26.) Spolupracuje firma při vzdělávání a rozvoji se školami? 

a) S jakými školami? 
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ŘSÚ:Ano. Firma spolupracuje se základními, středními, vyššími i vysokými 

školami. V regionu firma navázala kontakt se SPŠS Vlašim, ISŠT Benešov, OA 

Vlašim, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠ Uherský Brod, VŠCHT Pardubice. 

Forma spolupráce závisí na konkrétních požadavcích, například exkurze, 

odborné stáže, studium a výzkum. 

 

Shrnutí  

V rozhovorech s řediteli firmy oba dva potvrdili, že vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců jsou pro firmu důležité. Větší prostor měl ředitel správního 

úseku, protože do jeho oblasti, kterou řídí, patří personální oddělení. Ředitel 

správního úseku poskytl základní informace o firmě, uvedl cíle ve vzdělávání a 

rozvoji zaměstnanců, popsal důležitost vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Vysvětlil, kdo má odpovědnost za oblast vzdělávání. V dalších odpovědích se 

zaměřil na to, jakým způsobem ve firmě probíhá identifikace potřeb 

vzdělávání s vysvětlením popisů pracovních míst a požadavků na vzdělání 

uchazečů, uvedl také, že firma využívá informační systém, kde je u každého 

zaměstnance uvedeno jeho vzdělávání. Během rozhovoru předložil plán 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s tím, kdo vzdělávání ve firmě zajišťuje. 

Dalším tématem  rozhovoru bylo finančního zajištění celého vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve firmě. Dle tvrzení obou ředitelů ve firmě je 

zpracovaný rozpočet na oblast vzdělávání, který je variabilní a je možné jej 

upravovat. Celý proces vzdělávání je ve firmě zpracován do směrnice, která 

definuje vše ohledně vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V oblasti motivace 

zaměstnanců ředitel správního úseku uvedl, že firma má zájem na vzdělávání a 

podporuje například zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Neuvedl, 

jakým konkrétním způsobem jsou zaměstnanci motivováni ke vzdělávání. 

Firma pro vzdělávání používá klasické metody vzdělávání. K aktivitám firmy 

patří jazykové kurzy a další, které jsou důležité pro firmu. Aktuální trendy 

mimo nových trendů ve způsobu řízení zaváděny nejsou. V případě možnosti 

vyjádření se k obsahu, formám a metodám výuky ředitel správního úseku 

uvedl, že byly snahy o hodnocení vzdělávání, ale zůstalo pouze u několika 

pokusů z důvodu nerelevantních výsledků, pouze u anglického jazyka se 

provádí vyhodnocování. Z pohledu ředitele správního úseku zájem o 

vzdělávání má jen omezená část zaměstnanců. Dotačních programů týkajících 
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se vzdělávání se firma neúčastní. Firma spolupracuje se školami, ať už 

středními, či vysokými. Vedení firmy se, dle odpovědi ředitele správního 

úseku, zajímá o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. 

 

5. Interpretace výsledků a odpovědi na výzkumné otázky z pohledu 

zaměstnanců firmy 
 

5. 1.  Charakteristika výzkumného souboru 

 

Výzkum byl prováděn ve firmě Sellier & Bellot a.s. v období od 15.2. do 5.5. 2018. 

Do výzkumu byly zapojeny provozy, kde byly zastoupeny všechny profese od 

pracovníků ve výrobě až po vyšší management. V těchto provozech byly také 

zaměstnanci, kteří pracovali ve firmě od několika měsíců až po dlouholeté 

zaměstnance, kteří ve firmě pracovali po celý život.  

 

5. 2.  Metody výzkumu 

 

Výzkum byl proveden pomocí dotazníku (příloha č.1). Otázky v dotazníku byly voleny 

s ohledem na zaměření výzkumu tedy zjistit faktory, které ovlivňují vzdělávání rozvoj 

zaměstnanců ve firmě. Respondenti byli seznámeni s důvodem tohoto šetření a bylo 

jim vysvětleno, k čemu bude dotazník použitý. Dotazník byl zcela anonymní, na což 

byli také respondenti upozorněni. Celkově bylo osloveno 217 respondentů. Oslovení 

probíhalo elektronickou cestou pomocí emailových adres a současně papírovou 

formou tištěných dotazníků, které byly poskytnuty zaměstnancům. Vyplnění dotazníků 

v papírové podobě bylo zvoleno s ohledem na přístup k internetu, protože ne všichni 

zaměstnanci mají volný přístup k internetu. Dotazník byl koncipován tak, aby 

zahrnoval informace, které souvisí pouze s problematikou vzdělávání ve firmě Sellier 

& Bellot a.s, přesto musel obsahovat údaje, které se týkaly identifikace respondentů. 

Tyto údaje se týkaly pohlaví dotazovaných, věku, dosaženého vzdělání, pracovní 

pozice a délky zaměstnaneckého poměru. 
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5. 3.  Identifikační znaky výběrového souboru 

 

Celkový počet oslovených zaměstnanců byl 217, celkový počet zaměstnanců – 

základní výběrový soubor je 1590 zaměstnanců. Návratnost dotazníku byla od 185 

respondentů, což činí asi 85% z oslovených zaměstnanců. Z tohoto počtu se výzkumu 

zúčastnilo 64% mužů a 36% žen, toho zhruba i odpovídá počtu zastoupení mužů a žen 

v celé firmě. Ve věkovém rozpětí 18 – 26 let bylo 4%; od 27 – 35 let 12%; od 36 – 45 

let 36%; od 46 – 55 let 35%; od 56 a více 14% (graf č.1). Věková skladba 

zaměstnanců je podobná s věkovým rozložením zaměstnanců v celé firmě, kdy 18% 

zaměstnanců je ve věku 56 a více let; 31% ve věku 46 – 55 let; 27% ve věku 36 – 45 

let; 14% ve věku 27 – 35 let a 10% ve věku 18 – 26 let. 

 
Graf č. 1: Uveďte prosím, do jaké věkové kategorie spadáte? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší počet respondentů ve firmě pracovalo od 4 do 10 let a to 44%. Další početnou 

skupinou 40% byli respondenti, kteří pracovali ve firmě 15 a více let. Menší skupinku 

13% tvořili respondenti, kteří pracovali pro firmu 1 – 3 roky (graf č.2). 
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Graf č. 2: Jak dlouho pracujete ve firmě Sellier & Bellot a.s.? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 
Graf č. 3: Uveďte prosím, své nejvyšší dosažené vzdělání. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání byli nejvíce zastoupeni respondenti 

s dokončeným středoškolským vzděláním a to 35%.  Respondentů, kteří byli vyučeni 

bez maturity, bylo 27%. Vyučených s maturitou bylo 20% respondentů a 

vysokoškolské vzdělání mělo 15% zaměstnanců. (graf č. 3) Z pohledu toho, jak 

odpovídali muži v porovnání s ženami, tak vyučených bez maturity bylo 31% mužů, 
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s maturitou 23% mužů, středoškolské vzdělání mělo 32% mužů a vysokoškolské 

vzdělání mělo 12% mužů. 

 

Z pohledu, na jakých pozicích respondenti pracovali, bylo největší procento 

pracovníků, kteří pracovali ve výrobě 37% a technických pracovníků 30%. 

Administrativních pracovníků bylo 16% a pracovníků na pozicích středního 

managementu 11% (graf č.4). Při porovnání pracovních pozic mužů a žen se objevilo, 

že 36% pracovníků ve výrobě jsou muži, 48% technických pracovníků jsou muži, 8% 

pozic středního managementu je obsazeno muži. Muži jsou zastoupeni pouze 2% 

v administrativě. Zde se procentní zastoupení pracovních pozic ve srovnání s celou 

firmou liší, protože ve firmě pracuje 15% zaměstnanců na pozici technicko – 

hospodářských pracovníků a 81% zaměstnanců pracuje ve výrobě.  

 

 
Graf č. 4: Pracujete na pozici 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5. 4.  Postoj zaměstnanců k firemnímu vzdělávání 

 

Úvodní část dotazníku se zabývala postojem zaměstnanců k firemnímu vzdělávání. 

První otázka se týkala vztahu zaměstnance ke vzdělávání. V odpovědích 47% 

zaměstnanců uvedlo, že se vzdělávají rádi a 37%, že se vzdělávají jen, když to 

vyžaduje situace. Donuceni ke vzdělávání jsou 11% zaměstnanců a u 6% zaměstnanců 
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se objevily odpovědi, že je vzdělávání nezajímá (graf č. 5). O vzdělávání se zajímaly 

více ženy než muži (57% ženy). V porovnání vztahu ke vzdělání dle dosaženého 

nejvyššího vzdělání zaměstnanců byly výsledky u středoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců jiné tzn. rádo se vzdělávalo 49% zaměstnanců a pouze 3% zaměstnanců 

nemělo o vzdělávání zájem vůbec. Při porovnání zaměstnanců, kteří pracovali na 

pozicích středního managementu, se výsledky dost lišily, zde odpovědělo téměř 73%, 

že se vzdělává rádo a 18% se vzdělává, když to vyžaduje situace. 

 
Graf č. 5: Jaký máte vztah ke vzdělávání 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Druhá otázka se týkala, co zaměstnance ve vzdělávání zajímá. Zde odpovědělo 43% 

zaměstnanců, že je zajímá prohlubování si svých znalostí, 39% zaměstnanců by se 

rádo vzdělávalo v oboru, 36% zaměstnanců se učí novým věcem a 28% zaměstnanců 

si rádo rozšiřuje své znalosti. Zde byly odpovědi zaměstnanců s vyšším vzděláním 

téměř shodné s průměrnými procenty zájmu o vzdělávání, opět nejvíc se zajímali o 

prohlubování svých znalostí - 45%. Také porovnáním zájmu v závislosti na 

pracovních pozicích nebyl žádný velký rozdíl mezi zaměstnanci (střední management 

v 45% se zajímal o prohlubování svých znalostí). 

 

Třetí otázka se týkala dostatečného informování zaměstnanců o možnostech 

vzdělávání. Zde odpovídali zaměstnanci, že v 51% jsou informováni pouze částečně, 

ve 24% jsou informováni dostatečně, v 19% nejsou informováni a 4% zaměstnanců 
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toto vůbec nezajímá. Na tuto otázku navazovala další, která se týkala zdrojů, které 

informace o vzdělávání zaměstnancům poskytují. Zde zaměstnanci měli možnost 

napsat zdroje informací. Uváděli zde možné zdroje informací o vzdělávání  - vedoucí 

pracovníci, nadřízení, porady, emailové komunikace a interní směrnice. Informovanost 

byla u zaměstnanců, kteří měli přístup k internetu, tzn. pracovali na pozicích vyššího 

managementu a v administrativě, vyšší -  48% zaměstnanců uvedlo, že jsou 

informováni dostatečně. 

 

5. 5.  Motivace a spokojenost zaměstnanců se vzděláváním 

 

Další otázky se týkaly motivace a spokojenosti zaměstnanců se vzděláváním byly zde 

zahrnuty i otázky hodnotící úroveň vzdělávacích aktivit, lektorů a metod vzdělávání. 

Na otázku zda firma Sellier & Bellot a.s. motivuje své zaměstnance ke vzdělávání, 

odpovědělo 25% zaměstnanců pozitivně a 74% zaměstnanců odpovědělo, že firma je 

ke vzdělávání nemotivuje. U pracovníků středního managementu byly výsledky 

posunuté tak, že 32% zaměstnanců odpovědělo kladně a 68% záporně. U technických 

pracovníků bylo 23% kladných odpovědí a 77% záporných.  

Následující otázka byla pro doplnění informací o motivaci a respondenti zde měli 

napsat, jakou formou je firma ke vzdělávání motivuje. V odpovědích se objevovalo - 

podpora výuky cizích jazyků i mimo nabídku vyučování v rámci firmy, možnost 

výběru externích školení, nákup literatury, uplatnění získaných informací v práci, 

možnost pracovního postupu, nabídka školení a kurzů, bezplatné kurzy anglického 

jazyka a podpora vedoucích při studiu. 

Při hodnocení spokojenosti s celkovým množstvím absolvovaných vzdělávacích 

aktivit odpovědělo 8% zaměstnanců, že je spokojeno zcela a 2% zaměstnanců bylo 

nespokojeno, většina 51% zaměstnanců odpovědělo, že spokojeni byli průměrně. 

V porovnání jednotlivých pozic, na kterých zaměstnanci pracují, byly výsledky téměř 

totožné, rozdíly byly v jednotkách procent. 

S nabídkou vzdělávacích aktivit bylo spokojeno zcela 11% zaměstnanců a 44% bylo 

spokojeno průměrně, 2% bylo nespokojeno s nabídkou. S úrovní lektorů byla 

průměrně spokojena většina zaměstnanců 55%. Také prostředí, ve kterém vzdělávací 

aktivity probíhaly, hodnotilo 62% zaměstnanců jako průměrné. Plně vyhovující 

prostředí hodnotilo 8% zaměstnanců. Metody, které byly používány během 

vzdělávacích aktivit, hodnotilo 62% respondentů jako průměrné. Pouze 10 
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zaměstnanců tj.5% bylo zcela spokojeno s volbou metod při vzdělávacích aktivitách. I 

zde nebyly rozdíly v tom, na jaké pozici zaměstnanci pracovali. 

Zaměstnanci měli také posoudit a zhodnotit, zda vzdělávací aktivity přicházejí vždy 

před důležitými pracovními úkoly, tak aby se mohli včas připravit na aplikaci 

poznatků do praxe. V této otázce odpovědělo 55% zaměstnanců, že je spokojeno 

průměrně a 9% zaměstnanců s tímto tvrzením zcela souhlasilo. Při hodnocení obsahu 

vzdělávacích aktivit, zda odpovídají potřebám zaměstnance z hlediska pracovního 

zařazení, souhlasilo 10% zaměstnanců zcela a 57% zaměstnanců bylo spokojeno 

průměrně. S celkovým spokojením vzdělávání ve firmě souhlasilo 10% zaměstnanců a 

2% s tímto tvrzením nesouhlasilo. 

Další otázka se týkala toho, jestli zaměstnanci mají dostatek informací o možnostech 

firemního vzdělávání, v odpovědích uvedlo 60% zaměstnanců, že informace mají na 

průměrné rovině a 10% zaměstnanců souhlasilo s tím, že mají informací o vzdělávání 

dostatek. Zaměstnanci pracující na pozicích středního managementu uvedli v 66%, že 

jsou informováni průměrně. 

Pravidelně mluví se svým vedoucím o vzdělávacích potřebách pouze 8% zaměstnanců 

a 4% zaměstnanců s tímto tvrzením nesouhlasí, tzn. nemluví se svým vedoucím o 

svých vzdělávacích potřebách. Zde zaměstnanci středního managementu uváděli v 6%, 

že mluví o vzdělávacích aktivitách se svým vedoucím. A také 9% zaměstnanců 

stanovuje své vzdělávací cíle se svým vedoucím, ostatní zaměstnanci odpověděli buď 

průměrně a dokonce 4% zaměstnanců s tímto nesouhlasilo. 

Poslední část otázek se zabývala tím, jestli zaměstnanci mají možnost ovlivňovat, 

jakých vzdělávacích aktivit se mohou zúčastnit. Dále pak jestli mají možnost hodnotit 

tyto aktivity a jestli je otázka vzdělávání pro ně důležitá. V případě možnosti 

ovlivňovat vzdělávací aktivity 10% s tímto tvrzením plně souhlasilo a 3,8% projevilo 

absolutní nesouhlas. Ostatní zaměstnanci byli uprostřed škály hodnocení. Při možnosti 

hodnocení vzdělávacích aktivit 8% odpovědělo, že možnost hodnotit mají a 8% 

zaměstnanců odpovědělo, že možnost hodnotit vzdělávací aktivity nemají. Poslední 

otázka tohoto bloku se týkala důležitosti vzdělávání u zaměstnavatele, zde 12% 

zaměstnanců odpovědělo, že s tímto tvrzením souhlasí. Zde opět výsledky se lišily 

minimálně v závislosti na pozici ve firmě. 

V další části dotazníku měli respondenti odpovědět, k čemu vede podnikové 

vzdělávání a tím vysvětlit, proč je vzdělávání důležité a co by mohlo zlepšit. Tato 

otázka měla vyhodnotit, co je důvodem k tomu, aby se zaměstnanci dále vzdělávali, 
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jestli oni vidí ve vzdělávání perspektivu. V dotazníku byl uveden souhrn oblastí, 

zaměstnanci uváděli, které kritérium je pro ně důležité. Je vidět, že váha odpovědí se 

pohybuje v oblasti 2,5 – 2,9 z dané škály14 od absolutního souhlasu po nesouhlas 

s daným tvrzením. Nejvyšší procento souhlasu13% (respondenti uvedli 1 tj. zcela 

souhlasím ve svých odpovědích) bylo u možnosti využití poznatků v praxi a možnosti 

zvýšení kvalifikace. U zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce bylo procento souhlasu 

12% (graf č. 5). V korelaci pozice a pohlaví se neprojevily v odpovědích statisticky 

významné rozdíly (graf č. 6). 

 

 
Graf č. 6: Podnikové vzdělávání vede ke… 

Zdroj. Vlastní zpracování 

 

5. 6.  Druhy, formy a metody vzdělávání 

 

Otázky v dotazníku byly postaveny tak, aby zaměstnanci měli možnost výběru druhů, 

forem a metod vzdělávání, kterými prošli v rámci svého zaměstnaneckého poměru ve 

firmě Sellier & Bellota.s.. Na úvod této části byli zaměstnanci dotazováni, jaký druh 

vzdělávání absolvovali, zda externí, interní, jiný a žádný. Výsledky jsou vidět (graf č. 

7), 89% zaměstnanců uvedlo, že absolvovalo interní vzdělávání ve firmě. Externího 

vzdělávání se zúčastnilo 33% dotázaných zaměstnanců. 

                                                 
14Likertova škála, kde 1- zcela souhlasím, 5 – zcela nesouhlasím 
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Graf č. 7: Jaké druhy vzdělávání jste absolvoval/a? Uveďte. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následovala otázka týkající se forem vzdělávání, touto otázkou měli zaměstnanci 

odpovědět, jakou formu vzdělávání absolvovali. Je patrné, že převažovala forma 

prezenční, kterou absolvovalo 54% zaměstnanců (graf č. 8). Porovnáním mužů a žen 

tak 48% mužů absolvovalo prezenční druh vzdělávání. U zaměstnanců středního 

managementu se odpovědi lišily, zde prezenční formu absolvovalo 42%. 

Výsledky dle pracovní pozice ukázaly, že pracovník ve výrobě absolvoval 53% 

prezenční způsob vzdělávání. 

 
Graf č. 8: Jaké formy vzdělávacích aktivit jste absolvoval/a? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Za touto otázkou následovala otázka, která se týkala toho, jakou formu vzdělávání by 

chtěli zaměstnanci absolvovat, zde uvedlo 7 zaměstnanců, že by chtěli absolvovat 

prezenční formu vzdělávání a 13 zaměstnanců kombinovanou formu, ostatní se 

k druhu formy nevyjádřili. 

Další otázka se zabývala tím, kde se zaměstnanci vzdělávali, jestli na pracovišti při 

výkonu práce, mino výkon práce anebo mimo areál zaměstnavatele. Otázka byla 

doplněna i o možnost, že se zaměstnanec nevzdělával nikde. Největší část 

zaměstnanců se vzdělávala při výkonu práce na pracovišti 79%. Mimo výkon práce na 

pracovišti se vzdělávalo 37% zaměstnanců a mimo areál zaměstnavatele to bylo 35% 

zaměstnanců. Nevzdělávalo se pouze 4% zaměstnanců (graf č .9). 

 

 
Graf č. 9: Vzdělával/a jste se… 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po otázkách týkajících se druhů a forem vzdělávání následovaly otázky, které se 

týkaly metod vzdělávání, tyto otázky měly za úkol zmapovat, jaké metody jsou 

uplatňovány v procesu vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.. Z grafu je patrné, že 

největší počet zaměstnanců absolvoval školení, tuto skutečnost uvedlo 87% 

dotázaných. Druhou nejpočetnější metodou vzdělávání zaměstnanců, která je ve firmě 

uplatňovaná je přednáška, které se zúčastnilo 51,9% zaměstnanců. Třetí metodou jsou 
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kurzy, které uvedlo jako vzdělávací metodu 38% zaměstnanců. Pouze 1% 

zaměstnanců neabsolvovalo žádnou metodu vzdělávání (graf č. 10). 

 

 
Graf č. 10: Jaké metody jste absolvoval/a.Uveďte… 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku přímo navazovala otázka, která se týkala toho, jaké vzdělávací metody 

by zaměstnanci chtěli absolvovat, kdyby si mohli vybrat. Vzhledem k tomu, že ve 

firmě se nové metody vzdělávání moc nepoužívaly anebo nebyly zaměstnancům 

nabízeny, objevovaly se v odpovědích opět metody školení, kurzy zaměřené na 

specializaci v profesi pro rozšíření znalostí a 5 zaměstnanců uvedlo, že by chtěli zažít 

workshop jako vzdělávací metodu. Následující otázka blíže specifikovala jednu 

z metod a přímo se ptala zaměstnanců, jestli by se chtěli zúčastnit e-learningových 

vzdělávacích aktivit. Zde uvedlo 25% zaměstnanců, že by se chtělo těchto aktivit 

zúčastnit. Porovnáním s pozicí zaměstnanců bylo 36% technických pracovníků 

ochotno zúčastnit se těchto metod v pozicích pracovníků ve výrobě toto procento bylo 

nižší – 17%. 

Další otázkou měli zaměstnanci doplnit tuto informaci o důvod, proč by se chtěli takto 

vzdělávat.  
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Ve volných odpovědích uváděli, že je to: 

- efektivnější, časově flexibilní, 

- efektivnější výuka, zábavnější forma,  

- více se naučím a zapamatuji 

- časově méně náročné, informace vždy po ruce 

- nemusím nikam jezdit. 

 

Otázka týkající se e-learningových výukových metod z pohledu toho, jestli se 

zaměstnanci nějakých takovýchto výukových metod zúčastnili, opět dala odpověď, 

která byla v souladu s tím, že ve firmě se tyto metody nepoužívají v širším měřítku. 

Víc jak polovina zaměstnanců 55% odpověděla, že se těchto metod neúčastnila. 

Největší zastoupení v těchto výukových metodách měly webináře, kterých se účastnilo 

25,4% zaměstnanců (graf č. 11). 

 

 
Graf č. 11:Účastnil/a jste se e-learningových výukových metod? Jako jsou… 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tento blok otázek, které se zabývaly druhy, formami a metodami vzdělávání byl 

zakončen otázkou, která se týkala toho, zda zaměstnanci sami mohou ovlivňovat druh 

vzdělávání, kterého se budou účastnit. V odpovědích zaměstnanci uvedli, že mohou 

ovlivňovat určitě nebo spíše ano druh svého vzdělávání ve firmě (graf č. 12). 
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V porovnání pracovních pozic zaměstnanců se neprojevily statisticky významné 

rozdíly. 

 

 
Graf č. 12: Máte možnost se sám/a rozhodnout, který druh vzdělávání z nabídky firmy  

Sellier & Bellot a.s. budete absolvovat? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5. 7.  Sebevzdělávání a názory na vzdělávání ve firmě 

 

Další otázky se týkaly osoby každého zaměstnance, jestli se zaměstnanci vzdělávají 

sami a jakým způsobem.  V této části mohli zaměstnanci napsat jak často a jakými 

metodami se vzdělávají. V úvodu 54% zaměstnanců uvedlo, že se sami vzdělávají. 

V další otázce mohli uvést jakým způsobem. Ve volných odpovědích se objevovaly 

tyto způsoby vzdělávání:  

- vlastní učení pomocí učebnic a internetu 

- studium norem technických příruček 

- vyhledávání informací na internetu 

- čtení článků z ověřených zdrojů, názory odborníků 

- e-learningové studium 

- odborné kurzy 

- přednášky 

- kombinované studium VŠ 
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- odborné školení 

 

Z počtu zaměstnanců, kteří se vzdělávají sami, bylo 54% žen. Četnost vzdělávacích 

aktivit byla největší u skupiny zaměstnanců se středoškolským vzděláním 43%. 

Zajímavou otázkou byla četnost těchto vzdělávání, zde měli možnosti zaměstnanci 

uvést, jak často se sami vzdělávají. Většina zaměstnanců uvedla, že se vzdělává 

pravidelně ať už jednou za měsíc, každého čtvrt roku, půl roku nebo za rok. Další část 

43% se vzdělávala nepravidelně podle momentálních potřeb a 4% zaměstnanců se 

sami nevzdělávali (graf č. 13).  

 

 
Graf č. 13:Vzdělávacích aktivit se zúčastňujete. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poslední otázkou, která se týkala vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s., byla otázka, 

ve které zaměstnanci mohli projevit svůj názor na vzdělávání a doplnit jej o vlastní 

názory a pohledy. První část otázky se zabývala tím, co by zaměstnanci chtěli změnit 

na stávajícím způsobu vzdělávání ve firmě. Většina dotazovaných 57% odpověděla, že 

nic. Tato skupina byla spokojena. Další skupina 19% zaměstnanců by chtěla změnit 

zaměření vzdělávání. Pro 17% zaměstnanců je nevyhovující četnost vzdělávání. 

Kvalita nabízených služeb je nedostatečnou pro 11% zaměstnanců (graf č. 14). 
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Graf č. 14: Co byste chtěl/a změnit na stávajícím systému vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na závěr zaměstnanci mohli uvést, co by ještě chtěli změnit v systému vzdělávání ve 

firmě. Ve volných odpovědích se objevily tyto náměty: 

- dostatek informací o možnostech vzdělávání 

- informovanost o nabízených aktivitách 

- systém vzdělávání 

- kariérní postupy v závislosti na vzdělávání 

- pravidla vzdělávání 

 

Připomínky a názory na vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s., které byly uvedené 

na závěr v dotazníku, se týkaly: 

- S nadřízeným se mohu poradit o mém dalším vzdělávání, školeních, kurzech. 

Dokážeme společně najít řešení k dosažení mých cílů. Celkově spokojena. 

- Pro upřesnění odpovědí doplním, že mimo výuku angličtiny a povinných 

pravidelných interních školení nemám o vzdělávání ve firmě povědomí. 

- Více vzdělávacích aktivit. 

- Neškodilo by, vzdělávat se v české gramatice. 
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Shrnutí 

V úvodu byly definovány identifikační znaky výběrového souboru, tzn. věk, pohlaví, 

vzdělání a pracovní pozice z oslovených zaměstnanců. Do výzkumného šetření se 

zapojilo 64% mužů, největší počet zaměstnanců 36% byl v rozmezí 36 – 45 let. 

Z hlediska vzdělání bylo nejvíc středoškolsky vzdělaných zaměstnanců - 35% . Délka 

doby zaměstnání byla 4 – 10 let ve firmě – 44%. Z pohledu pracovních pozic bylo 

zapojeno do výzkumného šetření nejvíc pracovníků ve výrobě – 37%. 

První část otázek se týkala postoje zaměstnanců k firemnímu vzdělávání, 47% 

zaměstnanců uvedlo, že se vzdělává rádo.  Zde se odpovědi lišily dle pohlaví – ženy se 

vzdělávaly rády v 57%, středoškolsky vzdělaní zaměstnanci se vzdělávali rádi v 49% a 

pozitivní přístup ke vzdělání měli zaměstnanci středního managementu v 73%.  

Z pohledu, co zaměstnance na vzdělávání zajímá, odpovědělo nejvíc (43%) 

zaměstnanců, že prohlubování znalostí, zde nebyl rozdíl v pracovních pozicích 

zaměstnanců. Informovanost zaměstnanců o vzdělávání a jejich rozvoji byla na nízké 

úrovni, pouze 24% zaměstnanců uvedlo, že jsou informováni dostatečně. 

Další část dotazníku směřovala na motivaci a spokojenost zaměstnanců se 

vzděláváním. Zde opět pouze 25% zaměstnanců odpovědělo, že je firma motivuje ke 

vzdělávání. U pozitivních odpovědí byly uvedeny formy motivace. 

S nabídkou vzdělávacích aktivit a celkovým množstvím vzdělávacích aktivit byla 

průměrná spokojenost u zaměstnanců. Také vzdělávací metody byly zaměstnanci 

hodnoceny jako průměrné, stejně jako obsah těchto aktivit. Při hodnocení 

informovanosti zaměstnanci odpovídali většinou (60%), že informace mají v průměrné 

rovině, tato procenta byla vyšší u pracovníků středního managementu (66%). 

V komunikaci zaměstnanců s vedoucím o vzdělávacích potřebách odpovědělo pouze 

8% zaměstnanců, že s vedoucím nemluví, ostatní byli s komunikací na průměrné 

úrovni. V odpovědích, které se týkaly důležitosti vzdělávání a perspektivy byly 

odpovědi v průměru hodnotící škály. 

V části, která se týkala druhů, forem a metod vzdělávání uvedli zaměstnanci, že 

převážně se účastnili interního vzdělávání a nejčastější forma byla prezenční. Největší 

část zaměstnanců se vzdělávala při výkonu práce na pracovišti (79%). Nejčastější 

uplatňovanou vzdělávací metodou bylo školení a přednášky. Novými výukovými 

metodami by se chtělo vzdělávat 25% zaměstnanců, u technických pracovníků to bylo 

ještě víc (36%). Zaměstnanci uvedli, že mohou ovlivňovat druh svého vzdělávání ve 

firmě. 
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Poslední část se týkala sebevzdělávání a názory na vzdělávání ve firmě. Výsledkem 

šetření bylo, že 54% zaměstnanců se samo vzdělává pravidelně (z toho víc 54% ženy). 

Při hodnocení procesu vzdělávání by 57% zaměstnanců nic neměnilo, ostatním 

nevyhovovalo málo informací o vzdělávání, systém vzdělávání, kariérní postupy a 

pravidla vzdělávání. 

 

5. 8.  Zhodnocení výsledků šetření a návrhy na zlepšení vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců 

Výzkumné šetření prokázalo, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je pro firmu Sellier 

& Bellot a.s. důležitým prostředkem pro zajištění rozvoje a konkurenceschopnosti na 

světových trzích. Současná podoba vzdělávání a rozvoje zaměstnanců byla v této práci 

popsaná ze dvou úhlů – a to z pohledu managementu firmy reprezentovaného 

ředitelem správního úseku a finančním ředitelem firmy a z pohledu samotných 

zaměstnanců reprezentovaných stoosemdesátipětičlenným výzkumným souborem. 

Cílem výzkumného šetření bylo najít odpovědi na výzkumné otázky, které byly 

společně s cíli definovány v kapitole o metodice. V další části budou tyto otázky 

zodpovězeny. 

První výzkumná otázka: Jaká je strategie a politika firmy v oblasti vzdělávání a 

rozvoje svých zaměstnanců?  

Ve firmě Sellier & Bellot a.s je strategie a politika v oblasti vzdělávání zakotvena 

v řadě strategických dokumentů, které definoval management firmy společně 

s personálním úsekem a vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť. Cílem 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zajištění všeho, co daný zaměstnanec ke své 

práci potřebuje. To znamená, že na základě uspokojení požadavků ze strany firmy i 

zaměstnance by měl být zajištěn optimální výkon pracovníka v požadované kvalitě a 

produktivitě. Výsledkem tohoto snažení by měla být produktivita na požadované 

úrovni dle plánovaných výsledků firmy. 

Vedení firmy Sellier & Bellot a.s. si uvědomuje, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

má pro firmu velký význam a je přínosem pro firmu mít motivované, vzdělané a 

vysoce kvalifikované lidi, kteří budou tím kapitálem, který zajišťuje konkurenční 

výhodu. Uvědomuje si také, že toto je jediná cesta k dosažení všech strategických cílů 

firmy. Firma sleduje vývoj trhu práce a lidských zdrojů. Souhlasí s tím, že hodnotou 

každé firmy jsou lidé a ne stroje. Vnímá také, že je nutné své zaměstnance rozvíjet 

v souvislosti s rostoucí konkurencí na trhu práce. Zaměstnanci se mohou vzdělávat 
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formou různých školení, kurzů, přednášek a dalších vzdělávacích aktivit. Firma si také 

uvědomuje specifika spojená s přístupem každého jedince, a proto se snaží i o 

individuální přístup ke každému zaměstnanci. 

Vzdělávání ve firmě se člení na adaptační proces, povinné kurzy a vzdělávací kurzy. 

Vzdělávací cíle byly definovány jako rozvoj klíčových skupin zaměstnanců, systém 

několikastupňového vzdělávání zaměstnanců a jazyková vybavenost zaměstnanců. 

Firma klade velký důraz na vzdělávání a odbornou znalost všech zaměstnanců 

s vědomím odpovědnosti za kvalitu své práce. Všechny činnosti zaměřené na školení a 

vzdělávání jsou zaměřeny na to, aby si zaměstnanci byli vědomi závažnosti a 

důležitosti svých činností přispívajících k dosažení cílů kvality, odpovědnosti za 

svěřené úkoly a toho, že každý ze zaměstnanců ovlivňuje spokojenost zákazníků 

kvalitou své práce. 

 

Druhá výzkumná otázka: Jaké jsou možnosti ve zlepšování vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců firmy?  

Možností ve zlepšování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců firmy je několik. Můžeme 

toto zlepšování rozdělit do několika směrů. Firma uvádí, jak je důležité mít vzdělané a 

o vzdělání usilující zaměstnance, ale jak vyplynulo z dotazníku, schází zde motivace 

ke vzdělávání právě ze strany firmy. Zaměstnanci uváděli, že nejsou motivováni ke 

vzdělávání ve firmě. Skoro polovina zaměstnanců se vzdělává ráda, ale víc jak 70% 

zaměstnanců nemá dostatečné informace o možnostech firemního vzdělávání. Dalším 

směrem možného zlepšení je nabídka vzdělávacích aktivit a metod vzdělávání. Zde je 

možné zlepšit zaměření, obsah a načasování jednotlivých vzdělávacích programů tak, 

aby lépe korespondovala s potřebami firmy a zaměstnanců.  

Zaměstnanci by také ocenili, kdyby mohli ovlivňovat víc své vzdělávání (zaměření, 

četnost) a v případě účasti na školení, aby měli možnost hodnotit vzdělávací aktivity, 

zde je opět potenciál, který může být zpětnou vazbou při plánování vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců. 

Co ve firmě chybí u velké většiny pracovníků je stanovení si cílů, které by pomocí 

vzdělávání mohli dosáhnout, také větší komunikace a konzultace tohoto směřování se 

svým nadřízeným by vyžadovala zlepšení. Každý pracovník by měl mít možnost vidět 

perspektivu ve svém snažení se dál vzdělávat, v tomto je nutná podpora ze strany 

vedoucího pracovníka, ale i ze strany rodinného prostředí. Bylo by vhodné zavést 
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plány osobního rozvoje každého pracovníka, kde by toto vše bylo stanoveno a 

zakotveno. 

Výhodou zaměstnanců ve firmě je jejich ochota se vzdělávat a ten fakt, že víc jak 

polovina (55%) se opravdu sama vzdělává. Zde je vidět potenciál, kdy stačí jen 

vhodnou metodou a formou využít těchto aktivit a posunout je do oblasti, která bude 

prospěšná pro firmu samotnou. Jak uváděli zaměstnanci, uvítali by nové metody 

vzdělávání, které jsou pro ně vhodné ať už z hlediska času, dostupnosti nebo obsahu. 

Nové metody by byly přínosem i pro zlepšení sociálních vazeb na pracovištích a tím 

by možná vedly i ke zlepšení klimatu v pracovních kolektivech. 

 

Třetí výzkumná otázka: Jaké jsou rozdíly v pohledu na vzdělávání a rozvoj z hlediska 

zaměstnanců a v proklamacích, které jsou uvedeny ve firemních dokumentech?  

Jak už bylo uvedeno v předešlé otázce, firma usiluje o to, aby zaměstnanci byli 

vzdělaní, v dokumentech vzdělávací politiku a cíle vytyčené má. Důležitá role 

v procesu osobního rozvoje zaměstnanců je dána jednotlivým vedoucím pracovníkům, 

ale právě zde je možná příčina nespokojenosti se vzděláváním a rozvojem ve firmě. 

V dokumentech se popisuje, jak vedoucí pracovník posuzuje vzdělávání a stanovuje 

plán vzdělávání na další období. Pohled zaměstnanců je ten, že by měl vedoucí 

pracovník více komunikovat se zaměstnanci a více je informovat, motivovat ke 

vzdělávání. Chybí zde individuální přístup vedoucích pracovníků k rozvoji každého 

zaměstnance. Zaměstnanci by ocenili nové přístupy a trendy v procesu vzdělávání, 

které by byly zajímavější a vedly by k úspoře času i investic. V dokumentech tyto 

metody a postupy nejsou. V oblasti povinných školení je vše v pořádku, chybí zde ale 

nabídka nových metod a trendů ve vzdělávání, které by byly přínosem pro rozvoj 

zaměstnanců firmy. Ve firemních dokumentech je popsáno, jakým způsobem by se 

měla hodnotit kvalita v celé firmě, součástí tohoto hodnocení je i hodnocení kvality 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, z pohledu zaměstnanců jsou v tomto směru 

nedostatky a tato oblast je tou, která by se mohla zlepšit. Dále v dokumentech firmy je 

uvedeno, že firma pořádá „Anketu“ k přenesení poznatků, názorů a připomínek ke 

zlepšení vzdělávání, pracovního prostředí, podmínek k práci a celkové firemní kultury. 

Dle dotazníkového šetření se ani jeden pracovník o této anketě nezmínil. Oblast 

informovanosti a přístupu k informacím, které se týkají vzdělávání, je slabinou celého 

nastaveného systému.  
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Nedostatky současného stavu vzdělávání 

Systém vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s. je nastaven tak, aby splňoval 

požadavky zákonné požadavky na vzdělávání zaměstnanců ve firmě. Dle rozhovorů 

s představiteli managementu firmy a dle dotazníkového šetření u skupiny zaměstnanců 

firmy je jasné, že ve firmě existují dokumenty, které zakotvují vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. Firma Sellier & Bellot a.s. dodržuje zákonná nařízení, která upravují 

povinné vzdělávání svých zaměstnanců. V současné době vzdělávání ve firmě Sellier 

& Bellot a.s. nevykazuje vážnější nedostatky, které by se musely neprodleně řešit a 

napravovat. Přesto je zde několik oblastí, které by zasluhovaly pozornost jak 

managementu firmy, tak i pracovníků, kteří jsou odpovědni za oblast firemního 

vzdělávání. Investování času a modernizace postupů by mohlo být přínosem při 

zefektivnění a zkvalitnění stávajícího stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve 

firmě. 

Na prvním místě bych uvedla, že i přes to, že firma ve svých dokumentech 

proklamuje, jak je pro ni vzdělávání důležité, ale v oblasti motivace zaměstnanců ke 

vzdělávání jsou její snahy slabší. Většinou jsou informace o vzdělávání 

zprostředkovávány pouze přes vedoucí jednotlivých pracovišť. Na personálním úseku 

je vedena evidence uskutečněných školení a je zde určený plán povinných školení na 

další období. Další vzdělávání tedy většinou závisí na samotných zaměstnancích 

anebo na vedoucím, který je aktivní a má zájem na rozvoji svých podřízených. 

Určující pro rozvoj vzdělávání na pracovišti je individuální přístup každého vedoucího 

pracovníka. V dokumentech firmy není zakotven například kariérní plán, který by 

mohl přispět ke zvýšení motivace ke vzdělávání. 

S motivací ke vzdělávání úzce souvisí informovanost o možnostech vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců. Toto je další oblast možného zlepšování celého systému 

vzdělávání, protože informace jsou v tomto případě zásadní veličinou pro aktivní účast 

na vzdělávacích aktivitách. Zaměstnanci uváděli, že jim chybí informace o 

možnostech vzdělávání ve firmě. V odpovědích se objevovaly možné zdroje 

informačních toků, ale opět to záviselo na přístupu vedoucího pracovníka. 

V dotazníkovém šetření se projevil další nedostatek ve vzdělávacím procesu firmy, a 

to, nespokojenost s nabídkou vzdělávacích aktivit a metodami, které se při vzdělávání 

používají. Nabídka vzdělávacích aktivit se většinou odvíjí od povinných školení, které 

zaměstnanci musí absolvovat, a pak je zde další možnost vzdělávání, které firma 
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v hojné míře podporuje, a to jsou jazykové kurzy pro zaměstnance. Ostatní závisí na 

individuálním přístupu zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Není zde pracovník, 

který by se věnoval novým možnostem vzdělávání a tyto nabízel k posouzení 

vhodnosti k rozšiřování kvalifikace. Zde je vidět absence individuálních plánů rozvoje 

každého zaměstnance, kde by bylo jasně definováno, co je nutné a možné pro docílení 

například postupu v kariéře a kam by zaměstnanec mohl a měl směřovat. Toto je určitě 

omezeno personální kapacitou útvaru vzdělávání. 

Vzdělávací metody jsou ve firmě převážně prezentovány školeními, přednáškami a 

kurzy. Chybí zde úplně nové trendy, které představují metody založené na nových 

technologiích, které šetří čas, finanční prostředky a jsou pro zaměstnance, jak se 

objevilo v dotazníkovém šetření, i přitažlivější. 

Další oblastí, která opět navazuje na předcházející je možnost hodnocení vzdělávacích 

aktivit. Dle sdělení personálního ředitele, toto šetření probíhalo, ale výstupy byly nic 

nedokazující a leckdy bez smysluplné možnosti vyhodnocení. Při vzdělávacích 

aktivitách se hodnocení provádí proto jen výjimečně. Zde by byla také možnost 

posunout tuto oblast do většího povědomí zaměstnanců s tím, že na základě hodnocení 

je možné reagovat. Tato reakce by mohla ovlivnit kvalitu jak v úrovni obsahu, lektora, 

prostředí a termínu. Pozitivním faktorem je to, že zaměstnanci vidí smysl vzdělávání 

ve firmě ve využití získaných poznatků v praxi a možnosti zvýšení kvalifikace. 

Rezervy v systému vzdělávání a hlavně rozvoje firmy i zaměstnanců je získávání a 

výchova nových zaměstnanců, kteří by byli vedeni a motivováni k práci, třeba i 

v budoucnu, ve firmě. Tato oblast je důležitou pro budoucnost a prosperitu firmy.  

 

Návrhy a doporučení 

Na základě rozhovoru se zástupci managementu firmy a výsledků dotazníkového 

šetření bych doporučovala několik změn, které by mohly vést ke zlepšení vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců firmy Sellier & Bellot a.s.. Jak už bylo uvedeno, ve firmě je 

proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na standardní úrovni, kdy jsou plněny 

všechny povinné aktivity vše má nějaký řád a systém. Tomuto odpovídají i výstupy 

dotazníkového šetření, vše funguje už po několik let bez větších problémů. Co se 

neosvědčilo, tak se vypustilo a postupem času se ze snahy o vzdělávací systém stal 

jednoduchý model, který probíhá bez větších změn. Jediné, co se za poslední léta 

výrazněji změnilo v oblasti vzdělávání, bylo to, že byla zaměstnancům poskytnuta 

možnost jazykově se vzdělávat. Toto bylo z části způsobeno změnou vlastníka firmy 
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Sellier & Bellot a.s., kdy se vlastníkem stal zahraniční investor. Ostatní aktivity 

zůstaly více či méně beze změn, možná se někde změnila agentura, která poskytovala 

vzdělávání, a s ní přišli noví lektoři.  

Návrhem pro zlepšení procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je vypracovat 

vzdělávací systém, který bude zaměřený na současnost a zároveň budoucnost firmy, 

protože zde je potenciál, který bude rozhodovat o další konkurenceschopnosti firmy na 

trhu. Tímto potenciálem jsou zaměstnanci, kteří dnes ve firmě pracují. 

V návrhu zaměření se na současnost je nutné více motivovat zaměstnance a dávat jim 

dostatečné informace o možnostech jejich vzdělávání a rozvoje. Tomuto musí 

předcházet uvědomění si, kam chce firma směřovat.  

V dokumentech firmy je trend dalšího směřování nastíněn, proto by i systém 

vzdělávání měl tomu odpovídat. Je nutné vzdělávací proces nastavit tak, aby 

vyhovoval, jak procesu výroby, tak i procesu rozvoje firmy. Je nezbytné hledat cesty 

propojení teorie a praxe. Jak potvrdil výzkum, ve firmě je řada zaměstnanců, kteří se 

rádi vzdělávají a vzdělávat se chtějí. Toto je potenciál, který se nabízí a je výhodné jej 

využít. Cestou k využití nabízené možnosti jsou individuální plány osobního rozvoje 

zaměstnanců, kde by mohlo dojít ke spojení osobních ambicí zaměstnanců 

s požadavky firmy. Díky těmto plánům by si mohla firma zajistit stabilizaci svých 

zaměstnanců, kteří by měli svoji budoucnost tímto více spojenou s firmou. Toto by 

vedlo také k tomu, že v případě požadavků na obsazení pozicí, které jsou v této firmě 

leckdy specifické, by byla zaručena kontinuita a mohlo by docházet k plynulému 

předávání zkušeností, které je nezbytnou součástí pro rychlejší posun vpřed. 

V dotazníkovém šetření zaměstnanci uvedli, že by chtěli zažít nové metody a trendy 

ve vzdělávání. Tato oblast nabízí široké spektrum možností, které stačí pouze využít. 

V dnešní době řada vzdělávací institucí vychází vstříc výrobním firmám, snaží se 

přizpůsobit a svojí nabídkou reagovat na požadavky zákazníka. Pro řadu vzdělávacích 

organizací je zajímavá těsná spolupráce s firmou, která má zájem na propojení 

poznatků z teoretické roviny do praxe. Možná se zdá, že náklady na tato vzdělávání by 

byly příliš vysoké, ale opak je pravdou, protože náklady se musí vždy porovnávat 

s výnosy. V procesu vzdělávání nejsou výsledky vzdělávání vidět hned, ale 

v dlouhodobosti je návratnost těchto investic pro firmu vždy přínosem.  

Pro zaměstnance je také žádoucí a nutné mít možnost posoudit kvalitu vzdělávacího 

programu. Hodnocení, je prostředkem pro zvyšování úrovně. Je nutné ale vypracovat 
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vhodný způsob hodnocení, který by zaručoval objektivitu a byl tím požadovaným 

prostředkem pro posun vpřed.  

V pohledu do budoucnosti je žádoucí a bylo by vhodné se zaměřit na možné 

zaměstnance, kteří by už vstupovali do firmy s patřičným vzděláním a tito 

zaměstnanci by pouze rozvíjeli své kvalifikace. Ke hledání těchto zaměstnanců by 

měla fungovat úzká spolupráce firmy a okolních středních škol, které vyhovují svými 

školními vzdělávacími programy zaměření a požadavkům firmy. Zde je také široké 

spektrum možnosti, které se pro tuto spolupráci nabízí. V současné době tyto vazby 

existují, ale jsou velmi málo podporované. Dalším možným způsobem jak se 

připravovat na budoucnost je starat se o rozšíření a zvýšení kvalifikací stávajících 

pracovníků. Tady se opět objevuje motivační faktor, který je nutný pro získání 

vhodných adeptů na tato studia, ať už na vyšších odborných školách nebo vysokých 

školách. 

Návrhy, které byly uvedeny, se týkají nastavení celého systému vzdělávání. Aby 

systém pracoval, je nutné ho nejen nastavit, ale i rozvíjet, řídit a kontrolovat. Pro 

zdárný průběh vzdělávání je také nezbytné vymezení kompetencí každého pracovníka, 

který se bude problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců více zabývat. 

V případě této firmy by bylo žádoucí personální posílení úseku, zabývajícího se 

vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. 
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6. Závěr 
 

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit strategii a politiku v oblasti vzdělávání ve firmě 

Sellier & Bellot a.s. a navrhnout opatření ke zkvalitnění systému vzdělávání ve firmě 

Sellier & Bellot a.s..  

 

Výzkumnými otázkami byly:  

1.) Jaká je strategie a politika firmy v oblasti vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců?  

Cílem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě Sellier & Bellot a.s je zajištění 

všeho, co daný zaměstnanec ke své práci potřebuje. To znamená, že na základě 

uspokojení požadavků ze strany firmy i zaměstnance by měl být zajištěn optimální 

výkon pracovníka v požadované kvalitě a produktivitě. Výsledkem tohoto snažení by 

měla být produktivita na požadované úrovni dle plánovaných výsledků firmy. Ve 

firmě Sellier & Bellot a.s je strategie a politika v oblasti vzdělávání zakotvena v řadě 

strategických dokumentů. Vedení firmy Sellier & Bellot a.s. si uvědomuje, že 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má pro firmu velký význam a je přínosem pro firmu 

mít motivované, vzdělané a vysoce kvalifikované lidi, kteří budou tím kapitálem, 

který zajišťuje konkurenční výhodu. Vzdělávání ve firmě se člení na adaptační proces, 

povinné kurzy a vzdělávací kurzy. Vzdělávací cíle byly definovány jako rozvoj 

klíčových skupin zaměstnanců, systém několikastupňového vzdělávání zaměstnanců a 

jazyková vybavenost zaměstnanců.  

2.) Jaké jsou možnosti ve zlepšování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců firmy?  

Firma uvádí, jak je důležité mít vzdělané a o vzdělání usilující zaměstnance, ale jak 

vyplynulo z dotazníku, schází zde motivace ke vzdělávání právě ze strany firmy. Další 

možností zlepšování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je zlepšení informovanosti 

v oblasti vzdělávání. Širší nabídka vzdělávacích aktivit a metod vzdělávání je dalším 

směrem pro zlepšení úrovně vzdělávání. Zaměstnanci by ocenili, kdyby mohli více 

hodnotit vzdělávací aktivity. Každý pracovník by měl mít možnost vidět perspektivu 

ve svém snažení se dál vzdělávat, v tomto je nutná podpora ze strany vedoucího 

pracovníka. Zde by bylo řešením individuální nastavení kariérního růstu zaměstnance 

dle plánu rozvoje. Nové metody by byly přínosem i pro zlepšení sociálních vazeb na 

pracovištích a tím by možná vedly i ke zlepšení klimatu v pracovních kolektivech. 

Nedostatkem systému vzdělávání zaměstnanců, který firma uplatňuje, je absence 
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důsledného a odpovědného měření efektivity všech vzdělávacích a rozvojových 

aktivit. Toto by pomohlo firmě sledovat, zda náklady vynakládané na vzdělávání a 

rozvoj přináší žádané výsledky v produktivitě a kvalitě práce. 

3.) Jaké jsou rozdíly v pohledu na vzdělávání a rozvoj z hlediska zaměstnanců a 

v proklamacích, které jsou uvedeny ve firemních dokumentech? 

Ve firemních dokumentech je popsáno, jakým způsobem by se měla hodnotit kvalita 

v celé firmě, součástí tohoto hodnocení je i hodnocení kvality vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Z pohledu zaměstnanců jsou v tomto směru nedostatky a tato oblast je 

tou, která by se mohla zlepšit. Uvedená role vedoucích pracovníků, kteří 

spolurozhodují o vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, je zakotvena v dokumentech, ale 

z pohledu zaměstnanců rozhoduje osobnost každého vedoucího, jestli je anebo není 

nakloněn tomu, aby své zaměstnance motivoval ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. 

Zaměstnanci mají zájem se více vzdělávat a rozvíjet a toto zakotveno v dokumentech 

není. Není zde uveden kariérní postup, který by mohl být motivačním faktorem pro 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

 

Teoretická část se zabývala podnikovým vzděláváním v kontextu historického vývoje 

vzdělávacího procesu od doby na začátku století až po současnost, vlivy na proces 

vzdělávání z hlediska politického, ekonomického a směřování k požadovaným 

výkonům a výsledkům v procesu hospodářství. Analyzována je zakotvenost práva na 

vzdělání a jsou uvedeny zákony a dokumenty, které toto garantují. V další části jsou 

popsány podmínky a motivační faktory podnikového vzdělávání, definovány 

podmínky pro efektivní vzdělávání a také legislativní podmínky pro podnikové 

vzdělávání, motivační faktory podnikového vzdělávání a trendy v podnikovém 

vzdělávání. Poslední část se zaměřuje na podnikové vzdělávání. Jsou zde analyzovány 

oblasti podnikového vzdělávání jako filosofie vzdělávání, identifikace a analýza 

vzdělávacích potřeb, plánování a přípravy realizace vzdělávacích akcí, realizace 

vzdělávacích akcí a hodnocení podnikového vzdělávání včetně druhů, oblastí, metod a 

forem vzdělávání.  

Praktická část se zabývala několika oblastmi a to zjištěním aktuálního stavu 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmě Sellier & Bellot a.s. Byla popsána 

organizační struktura a definovány hlavní cíle a strategie firmy. Další část se týkala 

analýzy dokumentů firmy, které se zabývají vzděláváním a rozvojem zaměstnanců.  

Analýzou dokumentů bylo zjištěno, jak je vzdělávání zakotveno a deklarováno 
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v těchto dokumentech. Dále bylo popsáno vzdělávání a rozvoj zaměstnanců z pohledu 

ředitele správního úseku a finančního ředitele oba tito ředitelé patří do vrcholného 

managementu firmy. Informace o stavu vzdělávání byly získány polostrukturovaným 

rozhovorem s oběma řediteli. Dotazníkové šetření, bylo další částí. Toto šetření se 

týkalo zaměstnanců firmy. Zaměstnanci firmy měli možnost vyjádřit se ke vzdělávání 

o rozvoji svých schopností a dovedností. V závěrečné části byly vyhodnoceny získané 

informace ze všech tří zdrojů a komparace firemních dokumentů, pohledu vedení 

firmy a pohledu zaměstnanců na vzdělávání a rozvoj. Na základě tohoto porovnání 

byly stanoveny nedostatky současného vzdělávání a byly uvedeny návrhy a 

doporučení, které by mohly vést ke zlepšení stavu současného vzdělávání.  

 

Návrhy a doporučení se týkají: 

 Důsledného a odpovědného měření efektivity vzdělávání 

 Zlepšení motivace zaměstnanců ke vzdělávání a rozvoji 

 Zvýšení informovanosti v oblasti vzdělávání 

 Nastavení individuálního kariérního růstu 

 Možnosti hodnocení vzdělávání zaměstnanci 

 Zavedení nových metod a trendů ve vzdělávání 

 Zlepšení spolupráce firmy a vzdělávacích institucí  

 Personálního posílení úseku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 

 Z přehledu návrhů a doporučení je patrno, že celý systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve firmě je možné upravit a nastavit tak, aby byla zvýšena efektivita 

vzdělávání s možností seberealizace každého pracovníka. Každá změna zavedeného 

systému je náročná jak po stránce finanční, tak po stránce časové. Příležitost pro změnu 

systému vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s  je v současné době reálná i z důvodu 

personální změny na postu ředitele správního úseku, který odpovídá za oblast vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců. S novým ředitelem přicházejí změny a nastavení celého procesu 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců by mohl přinést výsledky, které by mohly mít vliv na 

celý výrobní proces firmy. 
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8. Přílohy 
 

Příloha č. 1: Dotazník pro zaměstnance firmy 

 

Dobrý den,  

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na výzkumu, který se týká vzdělávacího 

systému v naší firmě Sellier & Bellot a.s.. Cílem výzkumu je zjistit význam vzdělávání 

pro zaměstnance firmy a navrhnout opatření ke zvýšení Vaší spokojenosti se systémem 

vzdělávání. Výsledky šetření budou použity v praktické části mé rigorózní práce 

„Vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.“ a zároveň budou poskytnuty vedení podniku. 

Prosím Vás o pravdivé zodpovězení otázek. Dotazníkové šetření je zcela anonymní.  

Vybranou odpověď prosím označte do kroužku.  

Předem Vám děkuji za spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku.  

Jana Křížová  

 

1.) Jaký máte vztah ke vzdělávání? 

Vzdělávám se rád/a 

Vzdělávám se jen, když to vyžaduje situace 

Vzdělávám se, jen když musím 

Nezajímá mě 

2.) Ve vzdělávání vás zajímá: 

Učení se nových věcí 

Prohlubování znalostí 

Vzdělávání se v oboru 

Rozšiřování znalostí 

Jiné 

3.) Jste dostatečně informován/na o možnostech vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.? 

Ano 

Ne 

Nezajímám se o to 

4.) Pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně, uveďte, prosím, z jakých zdrojů 

tyto informace získáváte. 

5.) Jste motivováni firmou Sellier & Bellot a.s. ke vzdělávání? 

Ano 
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Ne 

6.) V případě, že jste na předcházející otázku odpověděli kladně, uveďte prosím, jakým 

způsobem Vás firma motivuje? 

7.) Vyjádřete prosím míru souhlasu/nesouhlasu s následujícími tvrzeními. Čím vyšší 

číslo, tím vyšší míru nesouhlasu s daným tvrzením vyjadřujete: 5 zcela nesouhlasím, 1 

zcela souhlasím 

Jsem spokojen/na s celkovým množstvím absolvovaných vzdělávacích aktivit 

Jsem spokojen/na s nabídkou vzdělávacích aktivit 

Jsem spokojen/na s úrovní lektorů 

Jsem spokojen/na s prostředím, ve kterém vzdělávací aktivity ve firmě 

probíhají 

Jsem spokojen/na s metodami používanými během vzdělávacích aktivit 

Vzdělávací aktivity přicházejí vždy před důležitými pracovními úkoly, tak 

abych byl/a včas připraven/na aplikaci poznatků do praxe 

Obsah vzdělávacích aktivit odpovídá mým potřebám z hlediska pracovního 

zařazení 

Celkově jsem se vzděláváním ve firmě spokojen/na 

Mám dostatek informací o možnostech podnikového vzdělávání 

S mým vedoucím pravidelně mluvíme o mých vzdělávacích potřebách 

Mám možnost ovlivňovat, jakých vzdělávacích aktivit se zúčastním 

Pravidelně využívám možnosti hodnotit absolvované vzdělávací aktivity 

Možnost vzdělávat se u zaměstnavatele je pro mě důležitá 

8.) Podnikové vzdělávání vede ke.... 

používání efektivnějších pracovních postupů 

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

větší šanci na kariérní postup ve firmě 

vyššímu platovému ohodnocení 

zajímavější pracovní náplni 

lepší spolupráci s kolegy 

udržení pracovní pozice, funkce 

možnosti využití získaných poznatků v praxi 

možnosti zvýšení si kvalifikace 
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9.) Jaké druhy vzdělávání jste absolvoval/a? Uveďte... 

Interní 

Externí 

Žádné 

Jiné 

10.) Jaké druhy vzdělávání byste chtěl/a absolvovat? Uveďte... 

11.) Jaké formy vzdělávacích aktivit jste absolvoval/a? 

Prezenční 

Distanční 

Kombinovanou 

Jinou 

Žádnou 

12.) Jakou formu vzdělávání byste chtěl/a absolvovat? Uveďte... 

13.) Vzdělával/a jste se ... 

Při výkonu práce na pracovišti 

Mimo výkon práce na pracovišti 

Mimo areál zaměstnavatele 

Nevzdělával/a jsem se 

14.) Jaké metody vzdělávání jste absolvoval/a? Uveďte... 

Kurz 

Přednášku 

Školení 

Instruktáž 

Jiné 

Neabsolvoval/a jsem žádné 

15.) Jaké metody vzdělávání byste chtěl/a absolvovat? Uveďte... 

16.) Chtěl/a byste se zúčastnit e-learningových vzdělávacích aktivit? 

Ano 

Ne 

17.) V případě, že jste odpověděl/a v předcházející otázce kladně, napište proč. 

18.) Účastnil/a jste se e-learningových metod vzdělávání? Jako jsou... 

Webináře 

Videosemináře 

Elektronické konference 
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Jiné 

Nezúčastnil/a 

19.) Máte možnost se sám/a rozhodnout, který druh vzdělávání z nabídky firmy 

Sellier & Bellot a.s. budete absolvovat? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

20.) Vzděláváte se sám/a ze své vlastní iniciativy? 

Ano 

Ne 

21.) V případě kladné odpovědi uveďte, prosím, druh vzdělávání. 

22.) Vzdělávacích aktivit se zúčastňujete: 

Pravidelně - každý měsíc 

Pravidelně - každého čtvrt roku 

Pravidelně - každý půl rok 

Pravidelně - jednou ročně 

Nepravidelně, podle momentálních potřeb 

Nezúčastňuji se 

23.) Co byste chtěl/a změnit na stávajícím systému vzdělávání ve firmě Sellier & 

Bellot a.s.? 

Nic, jsem spokojen/a 

Četnost vzdělávání 

Zaměření vzdělávání 

Kvalitu nabízených aktivit 

Jiné 

24.) Jste? 

Muž 

Žena 

25.) Uveďte prosím, do jaké věkové kategorie spadáte? 

18 - 26 let 

27 - 35 let 

36 - 45 let 
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46 - 55 let 

56 a více let 

26.) Uveďte prosím, své nejvyšší dosažené vzdělání: 

Základní 

Vyučení bez maturity 

Vyučení s maturitou 

Středoškolské 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

27.) Jak dlouho pracujete ve firmě Sellier & Bellot a.s.: 

Do 1 roku 

1 - 3 roky 

4 - 10 let 

15 a více let 

28.) Pracujete na pozici: 

Pracovník ve výrobě 

Pracovník v administrativě 

Technický pracovník 

Střední management 

Vyšší management 

Jiné 

29.) Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. Pokud chcete, napište nějaké další názory 

nebo připomínky ke vzdělávání ve firmě Sellier & Bellot a.s.. 

Ne 

Názory a připomínky 
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Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s pracovníky personálního oddělení 

 

1.) Základní informace o personálním úseku: struktura, počet zaměstnanců, pracovní 

náplň, postavení v organizační struktuře 

2.) Jaké jsou vaše cíle ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců? 

3.) Popište význam a důležitost vzdělávání a rozvoje pro vedení společnosti. 

4.) Kdo má odpovědnost za oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

5.) Používáte pro účely vzdělávání nějaký informační systém? 

6.) Jaké údaje jsou vedeny o jednotlivých zaměstnancích? 

7.) Provádíte identifikaci kdy, koho a jakých způsobem je potřeba vzdělávat a 

rozvíjet? 

8.) Jsou vypracovány ve firmě popisy pracovních míst? 

                        a) Po všechna pracovní místa? 

b) Jsou v nich uvedeny informace týkající se požadavků na vzdělání a rozvoj? 

9.) Existují ve firmě normované požadavky na minimální dosažené vzdělání uchazečů 

o pracovní pozice? 

10.) Je ve firmě vypracován plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

a) Kdo ho vypracovává a na jak dlouhé období je zpracovaný? 

11.) Používá firma pro účely vzdělávání interní nebo externí lektory? 

a) Podle jakých kritérií jsou vybíráni? 

12.) Má firma zpracovaný rozpočet na oblast vzdělávání a rozvoj pracovníků? 

a) Kdo ho zpracovává? 

b) Je to rozpočet pevný, variabilní? 

13.) Je zpracovaná směrnice či jiný dokument pro oblast vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců? 

14.) Jsou zaměstnanci informováni o možnostech vzdělávání a rozvoje ve firmě? 

15.) Jakým způsobem firma motivuje své zaměstnance ke vzdělávání a rozvoji? 

16.) Jaké metody vzdělávání a rozvoje jsou ve firmě používány? 

17.) Jaké jednotlivé vzdělávací aktivity jsou v systému vzdělávání firmy? 

18.) Jsou do systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců zahrnovány aktuální trendy 

ve vzdělávání a rozvoji? 

       a) Jaké jsou to metody? 

19.) Mohou se zaměstnanci vyjádřit k obsahu, formě, metodám a druhu 

vzdělávacích aktivit? 
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20.) Mají zaměstnanci zájem o vzdělávání a osobní rozvoj? 

21.) Vyhodnocuje firma efektivitu vzdělávacích a rozvojových aktivit? 

a) Podle jakých kritérií? 

b) Vyhodnocuje všechny nebo jen některé? 

22.) Vyhodnocuje se přínos vzdělávacích aktivit? 

23.) Využívají se výsledky vyhodnocování vzdělávání k úpravám procesu 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

24.) Spolupracuje firma při vzdělávání a rozvoji se školami? 

a) S jakými školami? 

25.) Jsou ve vzdělávacím systému firmy zahrnuty trainnee programy? 

26.) Účastní se firma dotačních programů, které se týkají vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců? 

27.) Zajímá se vedení společnosti o spokojenost se vzděláváním a rozvojem svých 

zaměstnanců? 

a) Jak často? 

b) Jakým způsobem? 


