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Přílohy 

 

Otázky rozhovorů (typ 1) 

 

Q: Na jaké pracovní pozici pracujete? 

Q: Jak dlouho už jste v organizaci? Začínal jste na této pozici? 

Q: Jaký máte vztah k osobnímu rozvoji? 

Q: Jaké bylo vzdělávání v organizaci před zavedením osobních rozvojových plánů? 

Q: Jak probíhalo zavádění toho systému? 

Q: Jak byste popsal ten současný vzdělávací systém, jak probíhá ten cyklus? 

Q: Jak na zavádění ORP reagovali kolegové? Setkal jste se s nějakým odporem? 

Q: A změnilo se to za těch několik let? Ty, co měli negativní názor? 

Q: Kolik let už ten program běží? 

Q: Jak pracujete vy s ORP vzhledem ke kolegům? Jste tedy v pozici vedoucího 

Q: Jak s rozvojovými plány pracujete Vy osobně a kdo má pro Vás tu podpůrnou roli? 

Q: A Vám to vyhovuje takto? 

Q: Takže Vám ten systém takhle vyhovuje? Ten pro Vás? 

Q: Cítíte, že kdybyste chtěl, tu podporu máte? 

Q: Vidíte se systémem nějaké zlepšení či zhoršení některé konkrétní oblasti, třeba spokojenost 

zaměstnanců, fluktuace nebo jestli to má vliv na kvalitu služeb? Máte nějaká data, měřili jste 

to? Nebo subjektivní pocit? 

Q: A co se týče spokojenosti zaměstnanců? 

A: No, nechce se mi to moc soudit, já doufám, že jo, ale. 



Q: Co Vám na tom systému nevyhovuje? Co slýcháte od kolegů? 

Q: Napadá Vás, co byste řekl organizaci, která se chystá zavést ORP? 

  



Otázky rozhovorů (typ 2) 

 

Stav člověk v organizaci 

- Proč jste si vybral/a práci v do prostředí sociálních služeb? 

- Proč jste si vybral/a tuto cílovou skupinu/ práci se seniory? 

- Proč jste zvolil/a práci v této organizaci? 

- Co máte rád na této práci a co vás naopak netěší na práci? (poznámka: zaměřit se na 

opravdové mínusy organizace, ne celkově neziskového sektoru) 

- Co děláte ve svém volném čase/co vás baví? 

- A když přemýšlíte o svém volném čase, máte ho dost nebo málo? 

-  

Systém vzdělávání 

- Jak v současné době probíhá Vaše vzdělávání v organizaci? 

- Kdo má největší vliv na Vaše vzdělávání? 

- Jakým způsobem má vliv na Vaše vzdělávání? 

- Jaká je Vaše role (aktivní x pasivní příjemce)? 

- (Jak vnímáte svého vedoucího jako pomocníka při vzdělávání?) 

- Jaké vidíte silné a slabé stránky vzdělávání v SR? 

 

Obsah vzdělávání 

- Máte možnost vybrat si vzdělávací příležitosti? 

- Podíleli jste se někdy na obsahu vzdělávání (návrh tématu)? 

- Kdy jste naposledy byla na kvalitním školení, a čím pro Vás bylo kvalitní? 

- Naučili jste se v poslední době něco nového z oboru/ke každotýdenní praxi, a kde? 

 

Vztah k učení se 

- Myslíte si, že věnujete dostatečné množství času vzdělávání? 

- Jaký je váš vztah ke vzdělávání? (ve smyslu baví, nebaví, naplňuje…) 

- Jak si představujete ideální systém vzdělávání?  

- Jak byste si chtěli plánovat učení, aby vám to vyhovovalo? 

- Chtěli byste si potřeby učení plánovat dlouhodobě?  

- Kdo by pro Vás byl nejlepší styčná osoba (vedoucí, sami, admin)? 
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Formulace a vstupní diskuze problému 

Vzdělávání patří do základních povinností zaměstnanců domova pro seniory, kde 

pracuji. Jelikož našimi klienty jsou senioři s určitou formou demence, je třeba, aby zejména 

pracovníci v přímé péči byli vzděláni v této oblasti. Vzhledem k dnešnímu stavu pracovního 

trhu, kdy nezaměstnanost dle Českého statistického úřadu klesla v prvním čtvrtletí na 2,4 % 

(Vdb.czso.cz, 2018), čelíme nedostatku pracovní síly na trhu práce. Zároveň se většina 

neziskových organizací potýká s fluktuací, podstavem a přepracovaností zaměstnanců, zejména 

směnného personálu, z důvodu psychické i fyzické náročnosti práce. Ve stavu organizace, kdy 

neustále přichází noví, mnohdy nezkušení pracovníci a zkušení, proškolení odchází, je třeba 

podniknout potřebné kroky pro udržení kvality služby. Nový pracovníci přichází velmi často 

buď bez předchozích zkušeností se sociální službou, v lepším případě pouze bez zkušeností 

s dementními klienty. Tito nováčci jsou pak provázeni zkušenějšími kolegy a učeni praxi 

našeho domova a proškolováni vedoucími pracovníky.  

Tato výzva přichází v čase ekonomické prosperity, kdy se zaměstnanci často o svou 

pozici nebojí, neboť nevnímají jako problém najít si srovnatelné zaměstnání v jiné organizaci. 

Tím se zaměstnavatelé dostávají před složitou otázku, jak zaměstnance motivovat. Přestože 

někteří manažeři vnímají finanční motivaci stále jako nejsilnější ‚zbraň‘, nemusí mít vždy 

pravdu. Mnoho výzkumníků včetně De Vose a Megancka tvrdí, že zaměstnanci berou jako 

klíčový faktor ve spokojenosti smysluplnost své práce a rovnováhu mezi osobním a pracovním 

životem, tzv. work-life balance (De Vos a Meganck, 2008). Jakobs a Gerson work-life balance 

popisují jako subjektivní pocit jednotlivce kdy má pocit, že na obě složky, tedy práci i osobní 



život, má dostatek času, respektive většinou spíše pociťuje jeho nedostatek v jedné nebo obou 

složkách (Jacobs and Green, 1998).  

Motivace ke vzdělávání je velmi individuální záležitost, je však možné ji rozvíjet a 

směrovat vhodným prostředím učící se organizace (Renninger a Hidi, 2011). Pokud se 

zaměstnanec cítí nespokojen a demotivován, v některých případech může pomoci nabídnout 

mu nové možnosti rozvoje či stávající možnosti nabídnout jiným způsobem, pokud je 

vzdělávání určité vzdělávání povinné jako v případě sociálních pracovníků (Harackiewicz a 

kol., 2014). 

Vzdělávání či učení patří ke klíčovým aspektům personálního řízení za účelem 

konkurenceschopnosti organizace i jednotlivců. Armstrong rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

popisuje jako „systematické rozvíjení a uplatňování vzdělávacích aktivit na podporu znalostí, 

dovedností a schopností a zaměřené na přípravu jedinců tak, aby byli schopni vykonávat v 

současnosti i v budoucnosti širší a náročnější okruh úkolů.“ (Armstrong, str. 44, 1999).   

Osobní rozvojové plány se stejně jako jiné praktiky personálního řízení rozšířili do 

neziskového sektoru z komerčního prostředí. Armstrong (1999) definuje plány osobního 

rozvoje jako nástroj rozvoje zaměstnance na konkrétní pozici, což je definice vhodná spíše 

z pohledu zaměstnavatele. V této práci však ORP definujeme šířeji dle Amara, Dixona a 

Franklina jako proces, během kterého identifikujeme potřeby rozvoje, na jejichž základě 

stanovíme cíle, absolvujeme určené vzdělávací aktivity a následně výsledky zaznamenáme. 

(Amar, Dixon a Franklin, 2003) 

 Ve prospěch ORP mluví vícero studií, ze soukromého sektoru lze zmínit například 

Floodgate a Nixonovu, kdy ORP byly zavedeny v soukromé obchodní firmě a kde autoři po 

třech letech vývoje zaznamenali „zapojení jednotlivců do svého rozvoje, podporu uvědomělých 

vzdělávacích aktivit v organizaci, podporu liniových manažerů jakožto mentorů a převod 

kompetencí do měřitelných a smysluplných akčních plánů“ (Floodgate a Nixon, str. 43, 1994). 

Ze zdravotnického prostředí můžeme uvést výzkum Bullockové, kdy dentisté s ORP za prvé 

měli pocit, že ORP pomohli v dosažení určených cílů a za druhé pomohli jim soustředit se na 

slabá místa oproti kontrolní skupině (Bullock a kol., 2007).  

  

  



Cíl DP projektu 

 Cílem této diplomové práce bude popsat faktory, které ovlivňují zavádění osobních 

rozvojových plánů v neziskových organizacích. Toto téma jsem vybrala z důvodu zlepšení 

spokojenosti zaměstnanců neziskových organizací, posílení jejich pozice a zapojení v jejich 

rozvoji a také umožnění lepšího plánování jejich času (Floodgate a Nixon, 1994). Z mé 

zkušenosti se, zejména u pracovníků v přímé péči stává, že na svůj vlastní rozvoj mají 

minimální vliv, a to z několika důvodů.  

Prvním jsou finance, kdy zaměstnavatel má ze zákona 108/2006 Sb. povinnost 

provzdělat pracovníka v sociálních službách alespoň 24 hodinami akreditovaných vzdělávacích 

aktivit. Přitom zaměstnavatel má často omezené finance, které může věnovat na právě 

vzdělávání zaměstnanců, z čehož vyplývá, že se tyto zdroje bude snažit využít co nejlépe 

v prospěch organizace. V tomto případě může jednoduše nastat, že samotný zaměstnanec 

nebude mít na výběr vzdělávací aktivity žádný vliv, rozhodnutí vykoná vedoucí pracovník ve 

spolupráci s ekonomem. 

Druhým faktorem je zvyk či pasivita samotného pracovníka. Kvůli například vyššímu 

věku účastníka může nastat určitá pasivita způsobená množstvím a (ne)kvalitou absolvovaných 

školení.  

Úkolem této práce bude tedy analyzovat postupy zavádění osobních rozvojových plánů 

v organizacích, identifikovat podpůrné a bránící faktory a shrnout ideální stav k zavádění. 

Sekundárním cílem bude zjistit, zda je osobní rozvojový plán vhodným nástrojem pro všechny 

zaměstnance v organizacích. 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jaké faktory dle dostupné literatury mají vliv na zavádění osobních rozvojových plánů? 

 

Výstup z výzkumu by měl pojmenovat tyto dílčí výzkumné otázky: 

Kdy je organizace připravena na zavádění osobních rozvojových plánů? 

Jaké jsou faktory podporující zavádění osobních rozvojových plánů? 

Jaké jsou faktory bránící zavádění osobních rozvojových plánů? 



 

Teoreticko-metodologické východisko, pracovní postupy, resp.  výzkumné metody a 

techniky 

 V úvodní teoretické části bude popsáno legislativní zakotvení vzdělávání pro 

pracovníky v sociálních službách, definice vzdělávání a přineseny důkazy o důležitosti 

vzdělávání. Následně bude uvedeny poznatky ohledně rozvoje zaměstnanců. Dále bude 

rozebráno financování neziskových organizací, které má právě na vzdělávání v tomto sektoru 

velký vliv. Následně bude rozebrán pojem osobních rozvojových plánů a zkušenosti s nimi 

z různých odvětví (soukromé organizace, zdravotnictví atd.) 

 V praktické části bude použita metoda kvalitativního výzkumu. Součástí výzkumu 

budou tři neziskové organizace, z nichž jedna stojí před zavedením ORP, druhá má za sebou 

první cyklus a třetí ORP již používá delší dobu. 

 Organizace 1 má již zkušenost s osobními rozvojovými plány a je ochotna poskytnout 

respondenty pro tento výzkum. Data budou získávána pomocí metody polostrukturovaného 

rozhovoru. Tato metoda umožňuje vypracování osnovy rozhovoru, ale zároveň dovoluje klást 

doplňující otázky. Výzkum bude tedy kvalitativní (Hendl, 2016).  

Organizace 2 má za sebou první cyklus osobních rozvojových plánů, který trval rok a 

půl, a nachází se ve fázi vyhodnocování výsledků. Vzhledem k přetíženosti zaměstnanců 

způsobeným zaváděním nového strategického plánu a komplexním zjišťováním zpětné vazby 

na různé aspekty spokojenosti zaměstnanců organizace poskytne pro tento výzkum sebraná 

data, která budou podrobena sekundární analýze. V případě potřeby proběhnou dodatečné 

rozhovory s HR pracovníkem. 

Organizaci 3 byl na základě diagnostiky organizace, které jsem se účastnila, navrhnut 

osobní rozvojový plán jako jeden z nástrojů na plánování vzdělávání zaměstnanců. V rámci 

diagnostiky organizace proběhl výzkum dle metody Human-Centered Design. Tato metoda 

zaměřena na člověka pomáhá organizaci lépe pochopit lidi, kterým jsou služby určeny. Tato 

data budou také podrobena analýze. V případě potřeby proběhnou další rozhovory s vedoucími 

pracovníky organizace. 

 


