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ABSTRAKT  
Práce si klade za cíl charakterizovat význam aplikace kompetenčního modelu i řízení na základě 

kompetencí v prostředí organizace jako součást hodnotícího procesu a zároveň základního a 

nepostradatelného nástroje pro řízení dalšího profesního vzdělávání. Důraz bude kladen na 

akcentaci absence relevantní metodologie pro přípravu a realizaci efektivního vzdělávání ve 

firmách, zejména pak korporacích. Důležité je zaměření se na provázanost triády strategie / 

procesy / kompetence jako účinného a efektivního řetězce pro smysluplné a udržitelné řízení i 

rozvoj pracovní síly.  Práce se vymezí proti plošnému vzdělávání jako firemního benefitu 

přístupem rozvoje na bázi investování a významným přihlédnutím k nově přicházejícím 

generacím „Y“ a „Z“. Na nové generace, respektive na jejich nastavení a přístup k dalšímu 

rozvoji a vzdělávání se práce bude věnovat detailněji. Především s ohledem na to, že v několika 

málo letech se stanou tyto dvě nové generace celosvětově ekonomicky nejdominantnějšími. 

S tím přichází řada otázek jejich udržitelnosti, životního cyklu zaměstnanců a zároveň 

zabezpečení jejich kvalitního celoživotního rozvoje. Jako nástroj řešení bude využit 

kompetenční modeling. Cílem praktické části bude návrh kompetenčního modelu pro dvě 

vybrané pracovní pozice. Model se bude opírat o realizované případové studie vzdělávacích 

aktivit a jejich srovnání. Stavba modelu bude provedena na základech procesního modelu dané 

pozice a popisu pracovního místa. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Diverzita ve vzdělávání, efektivita vzdělávání, firemní vzdělávání, profesní kompetence, 

kompetenční model, vzdělávání jako investice, vzdělávání generací Y a Z 

  



 

 

ABSTRACT 

The thesis aims to characterize the importance of the application of the competency model and 

competency-based management in an organizational setting as part of the evaluation process 

and as a basic and indispensable tool for the management of continuing professional education. 

Emphasis will be placed on accentuating the absence of a relevant methodology for the 

preparation and implementation of effective training in companies, especially corporations. It 

is important to focus on the interconnectedness of the strategy/processes/competence triad as 

an effective and efficient chain for meaningful and sustainable management and workforce 

development.  The thesis will position itself against across-the-board training as a corporate 

benefit by taking an investment-based development approach and giving significant 

consideration to the newly arriving Generations "Y" and "Z". The thesis will look at the new 

generations, or rather their setting and approach to development and training in more detail. 

Especially because in a few years these two new generations will become the most 

economically dominant worldwide. With this comes several questions about their 

sustainability, the life cycle of employees and at the same time ensuring their quality lifelong 

development. Competency modelling will be used as a solution tool. The aim of the practical 

part will be to design a competency model for two selected positions. The model will be based 

on the implemented case studies of training activities and their comparison. The construction 

of the model will be based on the process model of the position and the job description. 
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Úvod 

Práce si klade za cíl charakterizovat význam aplikace kompetenčního modelu v prostředí 

organizace jako součást hodnotícího procesu a zároveň základního a nepostradatelného nástroje 

pro řízení dalšího profesního vzdělávání.  

Důraz je kladen na akcentaci absence relevantní metodologie pro přípravu a realizaci 

efektivního vzdělávání ve firmách, zejména pak korporacích. V této souvislosti práce řeší 

otázku využívání firemních tréninků a vzdělávání obecně jako formy benefitu, alternativně je 

pak předkládána realizace rozvoje a vzdělávání formovaná optikou investice. Tedy evaluací 

rozdílu mezi vloženou investicí a výslednou přidanou hodnotou. Řešení této otázky specificky 

zohledňuje změny v sociodemografickém rozměru pohledem na nově přicházející generace 

„Y“ a „Z“.  Integrální součástí je snaha poukázat na společenskou odpovědnost organizací za 

další rozvoj zaměstnanců v celospolečenském kontextu, a to jednoznačným poukázáním na to, 

že jsou to právě organizace, které jsou faktickým náhradním rodinným společenstvím, kde 

dospělý jedinec tráví podstatnou část svého produktivního věku.  

Cílem praktické části je návrh kompetenčního modelu pro vybrané pozice Manažera vzdělávání 

a nadřízeného Vedoucího oddělení. Vzorové role byly vybrány záměrně jako ty, které jsou 

fakticky odpovědné za další profesní rozvoj zaměstnanců v organizacích. Základním stavebním 

kamenem prezentovaných kompetenčních modelů je vazba firemní strategie, procesů a 

kompetencí. Právě tato základní triáda je v práci východiskem pro vymezení vůči tradičnímu 

pojetí hodnocení kompetencí, spočívajícím v předdefinované škále, a především i detailního 

popisu hodnoceného projevu v jednotlivých (obvykle pěti) stupních. Práce akcentuje názor 

změny hodnocení kompetencí od obecných a obtížně uchopitelných formulací k jasně 

definovaným projevům jednání a chování. Samotné hodnocení je pak hledáním 

proporcionálního zastoupení mezních hodnot nepřijatelného a excelentního projevu 

kompetence. Hodnocení je ponecháno na nadřízeném a podřízeném pro zdůraznění společné 

odpovědnosti za další rozvoj zaměstnance. Takto získané informace umožňují snáze řídit nejen 

nábor, ale i samotný životní cyklus zaměstnance. S ohledem na stávající situaci na pracovním 

trhu se snažit i díky řízení přes kompetence tento cyklus prodlužovat mimo jiné i řízením talentu 

a kariéry. 

Za základ pochopení významu kompetencí a práce s nimi lze považovat ukotvení vnímání 

kontextu pojmů celoživotního učení a vzdělávání. Vycházet lze z pojetí celoživotního učení a 

vzdělávání Eduarda Lindemana a Basila Yeaxleeho (více viz Veteška, 2016). Jejich moderní 
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přístup k definici pojmů lze shrnout dle Průchy a Vetešky takto: „učení představuje integrální 

součást života, proto je i vzdělávání nikdy nekončícím procesem“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 

60).  

V obecném povědomí zvláště mladších generací je vzdělávání striktně determinováno 

ukončením primárního a nižšího sekundárního vzdělávání, respektive dokončením návazného 

terciálního studia. Toto povědomí ze svého pohledu považuji nejen za mylné, ale i za 

nebezpečné s ohledem na výzvy, které stávající i návazné generace čekají v ekonomicky 

produktivním věku v silně dynamicky se rozvíjejícím prostředí. Z tohoto důvodu můžeme 

považovat za klíčové, aby se na celoživotním učení a vzdělávání podílel nejen samotný 

vzdělávací systém a politika (Průcha a Veteška, 2014), ale i firemní sektor. Argumentační oporu 

nacházíme v pokročilé části definice celoživotního učení a vzdělávání „Hlavním cílem 

konceptu celoživotního učení a vzdělávání je vytvořit konkurenceschopnou a dynamickou 

ekonomiku, která rovněž flexibilně reaguje na inovace, znalosti, nové poznatky a rozvoj 

informačních a komunikačních technologií. Celoživotní učení se však dotýká pouze otázky 

časového rozmezí. Proto byl zaveden aktualizovaný pojem „všeživotního učení“ (life-wide 

learning), které se týká vzdělávání v celé rozmanitosti aktivit života člověka. Smysl všeživotního 

učení je také v tom, že přináší posun od institucionálního pojetí k rozvoji dalších forem 

vzdělávání “ (Průcha a Veteška, 2014, s. 60-61). 

V kontextu doby musíme zmínit téma paradigmatu vzdělávání 4.0. Stejně jako v jiných oborech 

(a samozřejmě i v návaznosti na ně) i vzdělávání prochází a bude procházet i nadále zásadní 

proměnou. Veteška a Kursch (2018) pojmenovávají v souvislosti s tímto paradigmatem 

aspekty, které budou ovlivňovat trh práce „a to jak negativně či pozitivně, a následně vytvoření 

účinných preventivních mechanismů, zakomponovaných do národ-ní vzdělávací politiky, ať již 

systematicky ukotvené či přirozeně se rozvíjející. Mezi zjevné aspekty ovlivňující trh práce a 

práci samotnou lze zařadit: 

• Rychlé změny požadavků na nové dovednosti a znalosti; 

• Úpadek zručnosti a mechanické práce; 

• Masová automatizace a robotizace rutinních činností; 

• Nepředvídatelné skokové změny, inovace a vynálezy; 

• Sdílená ekonomika a globální konkurence; 

• Potřeba zcela nových kompetencí; 

• Nerovnoměrné rozdělení bohatství; 
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• Hospodářské cykly prosperity a úpadku; 

• Další globální hrozby a konflikty“ (Veteška a Kursch, 2019, s. 19). 

 

Veteška a Kursch (2019) z toho dále odvozují nutnost změny v přístupu k celoživotnímu 

vzdělávání již od počátečního vzdělávání s důrazem na připravenost k rychlé adaptaci na 

změny. Z andragogického pohledu to bude nepochybně znamenat větší důraz nejen 

individualit, ale i zaměstnavatelů na cílený rozvoj v delším časovém horizontu. 

Přínosem práce je jednoznačném prokázání vhodnosti kompetenčního modelingu jako nástroje 

pro efektivní vzdělávání v organizacích. Stejně tak je práce podporující pro chápání dalšího 

profesního vzdělávání v organizacích jako nástroj řízení lidí, nejen vzdělávání. Tím je 

podporována teze o nutnosti vzdělávání na investičním principu, nikoliv jako firemního 

benefitu v úrovni stravenkového paušálu. 
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1 Odpovědnost firemního sektoru za rozvoj člověka 

Odpovědnost firemního sektoru za podporu vzdělávání lze považovat za klíčovou mimo jiné 

proto, že v „práci“ ekonomicky aktivní člověk stráví v rámci svého produktivního věku větší 

množství aktivního a produktivního času (tedy mimo čas věnovaný spánku) než se svou 

rodinou. Toto tvrzení se opírá o velice hrubé přepočty průměrů pracovní doby a průměrných 

dob spánku. Studie, které by takové tvrzení zpřesňovaly a byly relevantní nebyly realizovány. 

Přesto je toto tvrzení dle názoru autora na místě a mělo by být vnímáno spíše optikou 

společenské odpovědnosti firemního prostředí. Z toho samého důvodu se v tato práce záměrně 

vyhýbá pojmu „řízení lidských zdrojů“, jakkoliv je tento pojem relevantní, ovšem v souvislosti 

s ekonomickou terminologií.  

 

1.1 Andragogická východiska pro firemní vzdělávání 

Pojem vzdělávání dospělých v posledních letech silně rezonuje s ohledem na stále dynamičtěji 

se vyvíjející společnost, prostředky i prostředí, se kterými a ve kterých pracujeme. Beneš (in 

Veteška 2016, s. 88) definuje pojem vzdělávání dospělých jako organizovanou (sebe 

organizovanou), cílevědomou a více či méně institucionalizovanou pomoc dospělému člověku, 

skupinám lidí nebo organizacím, týkající se zvládání určitých problémů pomocí učení či 

uspokojení potřeb po poznání. Obdobně, vzdělávací potřeby jsou dle Průchy (In: Veteška 

2016, s. 84) „stavy prožívání či pociťování nedostatku něčeho nebo nežádoucnosti něčeho nebo 

žádoucnosti něčeho, co subjekt postrádá, co se mu jeví jako preference či ideál, jehož může být 

dosaženo prostřednictvím nějaké formy vzdělávání. Vzdělávací potřeby jsou na jedné straně 

ovlivňovány hodnotami, které subjekt sdílí, na druhé straně se stávají motivačním stimulem 

jeho činnosti. Je přirozené, že vzdělávací potřeby subjektu se mění v průběhu života – jsou 

odlišné v mládí, dospělosti, v seniorském věku“.  

Obě definice můžeme rozšířit o dimenzi souladu a chápání požadavku na úroveň kompetencí, 

které jsou od něj vyžadovány (nebo jsou očekávány) v různých fázích a prostředích profesního 

působení člověka. K tomu je ovšem nutné, aby k tomuto postoji dokázaly shodně přistupovat 

strany zaměstnavatelů nebo jiných ekonomicky spolupracujících subjektů. 

Buckley a Caple (2004) uvádějí 2 druhy vzdělávacích potřeb:  
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a) reaktivní – výkonnostní: je aktuální v případě, že je na pracovišti zaznamenán okamžitý 

pokles výkonnosti nebo produkce, pro který byl nalezen nedostatek ve vzdělávání; 

b) proaktivní – má vztah k podnikové strategii organizace a plánu lidské síly – očekávaný 

technický vývoj, výsledky vývoje managementu, kroky personální výměny, podnikatelská 

politika. 

 

Belcourt a Wright (1998) vzdělávací potřeby definují na základě vzniklého „problému“. 

Takový přístup můžeme vnímat jako primárně odpovídající reaktivnímu způsobu identifikace 

vzdělávacích potřeb a je tak z dlouhodobého hlediska zcela neudržitelný, resp. podporující 

neefektivitu podnikového vzdělávání.  

Průcha a Veteška (2014) definuje vzdělávací jako „…subjektivně pociťovaný deficit informací, 

vědomostí, znalostí či dovedností nezbytných k jeho pracovním i mimopracovním aktivitám. 

V podnikové sféře se často provádí analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců formou 

empirického zkoumání…Objektivní posouzení…se stává výchozím bodem pro plánování a 

realizaci vzdělávacích akcí“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 300). Musíme považovat za nutné dát 

druhou část definice aplikace v podnikové sféře do kontextu reality, byť pouze na základě 

vlastního pozorování v praxi. Až příliš často je empirika posuzování omezena na reaktivní 

přístup s výsledkem široko-záběrového vzdělávání bez kontextu vazby na procesní model dané 

role a návaznost na procesní model organizační jednotky. Díky tomu není možné relevantně 

posuzovat dopad vzdělávání do praxe vzdělávacího subjektu. 

Z objektivního posuzování se pak stává posuzování subjektivní, ovlivněno mnoha faktory. To 

dává prostor pro vznik velkého poměru „balastu“ v rámci vzdělávacích aktivit, které tak činí 

neefektivní zejména ekonomicky, což dělá z podnikového vzdělávání v mnoha případech jen 

„benefit“, který lze v případě potřeby rozpočtově škrtnout. 

 

1.2 Celoživotní učení a vzdělávání v kontextu generací „Y“ a „Z“ 

Termín generací mileniálů (Generace „Y“) se poprvé objevuje ve Strauss-Howeově generační 

teorii, ve které popisují opakující se generační cyklus v USA založený na rozpoutání nové éry 

(generačního zlomu) generační personou. Taková éra vzniká (Strauss, Howe, 1991). Generační 

popis opírá své názvosloví o fakt, že ti nejstarší z této definované generace dospějí na přelomu 
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milénia. Návazná práce vědců pak rozšiřuje a doplňuje dělení, pojmenovávání a specifika 

jednotlivých generací. Pozdější a zřejmě i srozumitelnější definici poskytuje český 

Sociologický slovník, který definuje generaci jako „seskupení příbuzných věkových skupin, 

které prošly socializačním procesem v podobných historických a kulturních podmínkách. Doba 

trvání jedné generace je přibližně 25-30 let“ (Jandourek, 2007, s. 91). 

Jako zásadní pro běžnou obchodní praxi lze vidět přínos časopisu Advertising Age z roku 1993. 

Časopis je komunitou reklamních a marketingových tvůrců až dosud vnímán jako významná 

oborová autorita, která pomohla svou výzkumnou i názorovou prací na svět mnoha velice 

úspěšným marketingovým kampaním.  

Protože je téma popisů a projevů chování generací tématem extrémně rozsáhlým, není cílem 

této práce obsáhle generace analyzovat. Je možné ale konstatovat, že v obecné rovině jsou 

rozdílné generační aspekty v praxi silně podceňované a na okraji zájmu. Jakkoliv se zdá být 

pohled obzvláště na mladé generace („Y“ a „Z“) marginální, opak považuji za velmi důležitý 

aspekt, protože především generace tzv. Mileniálů se v těchto letech stává zásadní hybnou silou 

ekonomik po celém světě. Z tohoto důvodu je tato práce cílena na zavádění kompetenčního 

modelingu právě do organizací, kde je podíl Mileniálů více než poloviční. 

 

1.2.1 Sociologický rozbor 

Post-COVID (můžeme-li již rok 2021 takto nazvat) období nabízí zajímavé srovnání 

rozsáhlých studií generací „Y“ a „Z“ společnosti Deloitte. A to z let 2021 a 2020, resp. 2019. 

Je v nich možné spatřovat přeci jen významné posuny ve vnímání klíčových témat. 

Klíčová zjištění celosvětového průzkumu generací „Y“ a „Z“ společnosti Deloitte v roce 

2019 (The Deloitte Global Millennial Survey 2019, 2019):  

• Ekonomický a sociální / politický optimismus je na rekordních minimech. Respondenti 

silně vyjadřují  

nedostatek víry v tradiční společenské instituce, včetně masmédií a jsou pesimističtí 

v otázce sociálního pokroku. 

• Millenniálové i Generace Z jsou „rozčarováni“, bez iluzí. Nejsou nijak zvlášť spokojeni 

se svými životy, 

jejich finanční situací, zaměstnáním, vládami i vedoucími firem, sociálními médii nebo 

způsobem, jak jsou využívána jejich osobní data. 
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• Millenniálové si cení zkušeností. Usilují o cestování, věnují se více pomoci svým 

komunitám spíše než 

zakládání rodin nebo budování vlastních business aktivit. 

• Millenniálové jsou skeptičtí vůči obecným motivům podnikání. Respondenti nemají 

vysoké mínění o „leaderech“ a dopadu jejich aktivit na společnost nebo jejich 

důvěryhodnost.  

• Millenniálové i Generace Z, budou obecně podporovat a pracovat pro společnosti, 

které se ztotožňují s jejich hodnotami; mnozí tvrdí, že nebudou váhat ukončit spolupráci 

s firmami / organizacemi, pokud se společně neshodnou v otázkách obchodních praktik, 

hodnot nebo politických postojů. 

 

Klíčová zjištění celosvětového průzkumu generací „Y“ a „Z“ společnosti Deloitte v roce 

2020 (The Deloitte Global Millennial Survey 2020, 2020):  

• Téměř polovina (48 %) příslušníků generace Z a 44 % příslušníků respondentů z řad 

mileniálů v primárním průzkumu uvedla, že jsou ve stresu stále nebo většinu času.  

• Polovina respondentů si myslí, že na nápravu škod způsobených změnou klimatu je již 

pozdě. Na druhé straně díky pandemické zkušenosti (eliminovaná ekonomická aktivita 

snížila spotřebu energie a tím i znečištění) je viděna naděje, že existuje že je ještě čas jednat 

a chránit planetu. 

• Pandemie přinesla ještě silnější pocit individuální odpovědnosti. Téměř tři čtvrtiny 

respondentů uvedly, že pandemie je přiměla k většímu soucitu s potřebami druhých a že 

mají v úmyslu podniknout kroky, které budou mít pozitivní vliv na jejich životní prostředí 

své komunity. 

• Obě generace řekly budou aktivněji podporovat a zaštiťovat zejména menší podniky, 

místní prodejce i po pandemii. Zároveň nebudou váhat „trestat“ společnosti, které 

deklarují a praktikují hodnoty, které jsou v rozporu s jejich vlastními.  

• Obě generace se považují za finančně obezřetné a gramotné. Zatímco dlouhodobé 

finance jsou deklarovány jako hlavní příčina stresu, více než polovina mileniálů a téměř 

polovina generace Z, šetří peníze a dokázala by si poradit, kdyby měly nečekané vyšší 

výdaje. 

• Věrnost zaměstnavatelům roste, protože podniky řeší potřeby zaměstnanců, od 

rozmanitosti a začlenění až po udržitelnost a rekvalifikaci. V primárním průzkumu více 
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mileniálů uvedlo, že by chtěli zůstat u svého zaměstnavatele alespoň pět let, než by raději 

odešlo do dvou let.  

 

Klíčová zjištění celosvětového průzkumu generací „Y“ a „Z“ společnosti Deloitte v roce 

2021 (The Deloitte Global Millennial Survey 2021, 2021):  

• Zdraví a práce se dostaly na první místo v žebříčku největších obav, ale obě generace 

mají stále velké obavy ze změny klimatu a životního prostředí. Více než čtyři z deseti 

mileniálů a příslušníků generace Z souhlasí s tím, že v oblasti životního prostředí jsme již 

dosáhli bodu, z něhož není návratu, a že na nápravu škod je již pozdě. Většina z nich je 

však optimistická v tom, že odhodlání lidí podniknout osobní kroky k řešení problémů 

životního prostředí a klimatu bude po pandemii větší. Více než čtvrtina mileniálů a 

příslušníků generace Z zase uvedla, že vliv některých podniků na životní prostředí ovlivnil 

jejich nákupní rozhodování. 

• Stigma spojené s problémy duševního zdraví, zejména na pracovišti, přetrvává. 

Přibližně třetina všech respondentů (mileniálové 31 %, příslušníci generace Z 35 %) 

uvedla, že si vzala volno v práci kvůli stresu a úzkosti způsobené pandemií. Ze dvou 

třetin, které si volno nevzaly, se čtyři z deseti považovali za stresované neustále, ale 

rozhodli se ho překonat. A přibližně 40 % příslušníků milénia a generace Z má pocit, že 

jejich zaměstnavatelé v tomto období nedostatečně podpořili jejich duševní pohodu. 

• Stres se vrátil na úroveň před pandemií, kdy více než 41 % mileniálů a 46 % příslušníků 

generace Z uvedlo, že se cítí ve stresu stále nebo většinu času. Pandemie způsobila 

velkou nejistotu a stres v souvislosti s finanční budoucností mileniálů a příslušníků 

generace Z. Přibližně dvě třetiny z každé skupiny se shodly (do určité míry) na tom, že si 

často dělají starosti nebo jsou stresováni svou osobní finanční situací. Pro mileniály byla 

hlavní příčinou stresu také prosperita jejich rodin, pro příslušníky generace Z byla na 

prvním místě nejistota ohledně zaměstnání/kariérních vyhlídek. 

• Téměř polovina mileniálů a příslušníků generace Z si myslí, že podnikání má pozitivní 

dopad na společnost. A trend je stále se snižující. Přesto se názory na ambice podniků 

začínají stabilizovat. O něco nižší procento respondentů letos uvedlo, že se domnívají, že 

podniky se zaměřují pouze na své vlastní cíle nebo že nemají žádné jiné motivace než 

ziskovost. To může naznačovat, že považují diskusi vedoucích představitelů podniků o 
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kapitalismu zainteresovaných stran za upřímnou, ale stále chtějí vidět konkrétní dopady, 

které by odpovídaly slibům podniků. 

• Obě generace mají vážné obavy a pochybnosti ohledně rozsahu rovnosti bohatství a 

příjmů. Dvě třetiny mileniálů a příslušníků generace Z považují bohatství a příjmy ve 

společnosti za nerovnoměrně rozdělené. Většina z nich se domnívá, že legislativa a přímý 

zásah vlády by tyto rozdíly výrazně zmenšily. 

• Systémový rasismus. Téma, které se výrazněji v průzkumu objevuje jako silněji 

rezonující. Šest z deseti příslušníků generace Z a 56 % mileniálů považuje systémový 

rasismus za velmi nebo dosti rozšířený ve společnosti. Nejméně jeden z pěti uvedl, že se 

cítí osobně diskriminován "stále" nebo často kvůli nějakému aspektu svého původu. Více 

než polovina z nich považuje starší generace za překážku pokroku. 

 

Jakkoliv se jedná o jedno zdrojový výzkum, jeho rozsah a pozice společnosti Deloitte kvalitu 

nepochybně podtrhuje. Navíc se v tomto rozsahu jedná prakticky o jedinou ucelenou studii. 

V praxi lze dlouhodobě u obou generací pozorovat zásadní aspekt, a to, že nejsou jsou zástupci 

obou generací tak submisivně smířeni se situací nejen ekonomickou, ale i společensko – 

odpovědní. V oblasti práce, respektive vztahu se zaměstnavatelem jsou nepochybně ochotni 

v případě nesouladu změnit místo.  

Jedním z aspektů vzájemného naladění zaměstnavatele a zaměstnanců spočívá v jasně 

specifikovaných, srozumitelně artikulovaných a smysluplných požadavcích na výkon. Lze se 

domnívat, že významnou roli hraje i rozvojová podpora. Tedy pokud nemá zaměstnanec 

stoprocentně naplněné kompetence, které k požadovanému výkonu potřebuje, není to důvodem 

k jeho výměně, ale podpoře v rozvoji. Tomu odpovídá i posun v ochotě a předpokladu tazatelů 

průzkumu, kdy se prodlužuje předpokládaná délka životního cyklu zaměstnance u jednoho 

zaměstnavatele. Jde o stav, který musí vyhovovat i samotným zaměstnavatelům, protože to 

může významně snižovat fluktuaci a s tím spojené náklady nejen za nábor, ale i onboarding – 

tedy začlenění nových zaměstnanců do plného provozu. 

Podívejme se podrobněji na souhrnné sociologické ukazatele: 

Generace Y (Milleniálové): 

• Narozeni cca 1980–2000 (proto „Millenials“ = „děti tisíciletí“), přičemž existuje řada 

pohledů na samotné počáteční ohraničení „vzniku“ generace. Parryová a Urvin (Parryová a 
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Urvin, 2011) řadu významných autorů, mezi které řadí Bradbridge, Chena a Choie, 

Gradnera Sessaovou a další, srovnávají.  

• V dětství výrazná péče rodičů, počátky Ginottem definovaném „helicopter parenting“ 

(Ginott, 1969), díky čemuž mají milleniálové sklony k sebestřednosti a narcisismu), v mládí 

široký přístup k informacím díky rozvoji internetu (tolerance, liberální názory, akceptace 

diverzity, politická korektnost) 

• Motivační schémata jsou celkem logicky z podstaty nastavení generace zcela rozdílná. 

S určitou mírou nadsázky můžeme říct, že to, co bylo u předešlých generací nahlíženo jako 

anarchistické, na okraji, stává se pro tuto generaci normou. Z detailů průzkumů společnosti 

Deloite (Deloite, 2019-2021) lze dovozovat, že generace Milleniálů má svá pracovně-

motivační schémata postavena na  

o jasné vizi firmy a její společenské odpovědnosti 

o možnostech využívání moderních technologií 

o možnost volby elektronické komunikace před osobní či telefonickou 

o práce v krátkých časových úsecích, čímž se práce velmi zpestří a nespadne do 

stereotypu 

o potřebě leadershipu, důvěře ze strany nadřízeného 

o možnosti flexibilně nastavovat pracovní režimy s ohledem na work-life balance 

Zajímavým postojem je stanovisko Smolaové a Suttonové (in. Coginová, 2012, s.2272), že 

členové toto generace pocházejí z doby dostupné antikoncepce. Domnívají se tak, že se jedná 

o děti plánované a chtěné. Rodiny měly díky menšímu množství potomků více prostředků na 

jedno dítě. Proto může jít o prozatím nejmajetnější generaci. 

Generace Z (také nazývaná jako „ztracená generace“): 

• Narozeni cca 2000 a později; 

• Dětství ovlivněno ekonomickou krizí 2007–08 (pocit nejistoty ve světě, obecně větší averze 

k riziku, konzervativnost); 

• široká dostupnost technologií (internet v mobilním telefonu, sociální sítě); 

• Motivační schémata velmi úzce navazují na generaci Milleniálů. Vzhledem k tomu, že 

v letošním roce 2021 máme v rámci ekonomicky aktivního obyvatelstva ve vyspělém světě 

jen zlomek této generace, je nasnadě se domnívat, že relevantní analytika této generace ve 

smyslu pracovních návyků a socio-ekonomicko-demografických ukazatelů není 

realizovatelná. Za zvláště zásadní můžeme považovat vliv pandemických let 2020 – 2021, 
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kdy díky několikanásobným lockdownům zcela nepochybně došlo k proměně chování a 

vnímání této nejmladší, již částečně ekonomicky aktivní generace. Můžeme vnímat jako 

přípustné odhadovat přímou návaznost na předchozí generaci ve smyslu využívání 

digitalizace, tlaku na vyváženost mezi prací a osobním životem a tlakem na ochranu 

životního prostředí.  

 

1.2.2 Souvislosti sociologického nastavení nových generací a potřeby vzdělávání 

Za základní ukazatele propojení sociálního profilu nových generací a naplňování jejich 

vzdělávacích potřeb lze považovat: 

1) Rychlost uspokojování potřeb (chci to tady a teď) souvisejících mj. s rychlou 

dostupností zboží, služeb i informací v prostředí internetu, který je silnou integrální 

součástí jejich života; 

2) Smysluplnost toho, co dělám; 

3) Pocit nedostatečnosti rozvojových aktivit a s tím souvisejících možností a příležitostí 

k profesnímu růstu (Deloite 2019). 

Můžeme dovozovat, že jakékoliv další vzdělávání musí pro tuto sociální skupinu probíhat na 

základě pochopitelné datové analytiky a v souladu s tím, jakou roli má jedinec v rámci 

organizace přidělenu. Vzdělávání tak skrze datovou argumentaci významně nabývá na 

smysluplnosti, a tedy zvyšuje angažovanost při realizaci. 

 

1.2.3 Motivace k učení a vzdělávání 

Psychologie nám předkládá celou řadu pojetí motivace. Společným jmenovatelem je pak 

chápání motivace jako vnitřního procesu působícího a formujícího chování, komunikaci nebo 

postoje. Pro účely sledování motivace k osobnímu rozvoji v rámci dalšího firemního 

vzdělávání je nutné sledovat a srovnávat vstupy i výstupy teorií Maslowa (Hierarchie potřeb), 

Herzbergera (Dvoufaktorová teorie potřeb), Vrooma (Teorie očekávání) a McGregora 

(Typologie pracovníků). Základem vlastního teoretického srovnání je široký pohled na 

motivaci jako takovou, respektive na typy motivace. Rozeznáváme vnitřní a vnější motivaci. 

Vnitřní motivace je generována pocitem jedince o důležitosti jeho práce, že je podnětná, 

zajímavá, má možnost ji rozvíjet. Jedinec má také možnost využívat svých schopností 
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(kompetencí) ke zlepšování toho, co dělá. Vnitřní motivaci tak lze považovat za motivaci, která 

vyplývá z práce samotné. 

Vnější motivace je pak souborem aktivit či faktorů, kterými na jedince působíme z venku. Jde 

tedy o formy odměňování, ale i penalizací. Toto ale chápeme jako krátkodobou motivaci ve 

smyslu funkčnosti. Důvodem je, že vnitřní motivace je výrazně silněji podpořena emocemi, 

zážitkem, a proto je z podstaty předurčena k dlouhodobému působení. 

Maslowova hierarchie potřeb 

 V marketingu nejčastěji pracujeme s modelem, který představil Abraham Maslow. Tedy jde o 

tradiční seskládání „motivů“ k motivaci na základě uspokojování potřeb v hierarchickém 

pojetí. K uspokojení potřeby „Seberealizace“, tedy i dalšího rozvoje a vzdělávání se dostává až 

v samém vrcholu pyramidy potřeb.  

 

Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb (zdroj: vlastní zpracování dle Maslow, 2021) 

 

Herzbergova dvoufaktorová teorie  

Herzberg spíše doplňuje Maslowa v chápání motivace jako motivu odvést lepší práci, nejen 

pouze přiměřenou. Z tohoto pohledu lze tvrdit, že Herzberga zajímá dlouhodobost motivace a 

míra jejího zvyšování. Herzberg ve své teorii pracuje s faktory vnitřní a vnější odměny: 

satisfaktory a motivátory a hygienickými faktory. Oba faktory pak podle Herzberga ovlivňují 

spokojenost jedince (Herzberg, 1966).  
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Vroomova teorie očekávání  

Teorie očekávání motivace popisuje proces chování, proč si jednotlivci volí jednu možnost 

chování před druhou. Vysvětluje, že jednotlivci mohou být motivováni k cílům, pokud věří, že 

existuje pozitivní korelace mezi úsilím a výkonem a že výsledek adekvátního výkonu povede 

k žádoucí odměně, přičemž odměna za výkon uspokojí důležitou potřebu a / nebo výsledek 

uspokojí jejich potřebu natolik, aby úsilí bylo užitečné. Vroom zavedl do teorie očekávání tři 

proměnné, kterými jsou valence (V), očekávání (E) a instrumentalita (I). Tyto tři prvky jsou 

důležité při výběru jednoho prvku před druhým, protože jsou jasně definovány: očekávání 

výkonu a výkonu (očekávání E> P), očekávání výkonu a výsledků (očekávání P> O) (Subba 

Rao, 2000). Jde tedy o orientaci na cíl. Čím je přitažlivější a dosažitelnější, tím intenzivněji na 

jeho dosažení budeme pracovat. 

Mc Gregorova teorie XY 

V kontextu zaměření na cílové skupiny generací Y a Z se jeví tato teorie jako velice aktuální a 

ve své době pokroková. Navzdory roku jejího zveřejnění v roce 1960 predeterminuje chování 

později popsaných vzorců chování generací X a Y. Teorie X a Y vychází z následujících 

předpokladů (Veber, 2009, s. 115): 

Teorie X 

- lidé ve své podstatě neradi pracují a práci se, pokud mohou, vyhýbají; 

- protože nemají rádi práci, musí jim být nabídnuta odměna, popřípadě se jim musí 

pohrozit trestem, pokud práci neodvedou; 

- lidé dávají přednost tomu, aby byli v práci řízeni a kontrolováni, vyhýbají se 

odpovědnosti, mají nízké ambice a nejvíce žádají jistoty (pocit bezpečí). 

 

Teorie Y 

- lidé rádi pracují, za správných podmínek mohou mít z práce potěšení; 

- jsou-li vázáni společným cílem skupiny, raději se řídí a kontrolují sami, než aby byli 

řízeni shora; 

- lidé budou vázáni záměry skupiny, jestliže najdou uspokojení z práce; 

- průměrná lidská bytost se za správných podmínek učí přijímat a vyhledávat 

odpovědnost; 
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- důvtip a tvořivost jsou jednoznačně rozšířeny a může jich být všeobecně užíváno. 

 

Syntéza  

Na základě analýzy výše uvedených teorií lze abstrahovat, pro podporu dlouhodobosti a 

efektivnosti vzdělávání v organizacích, nutnost akcentace smysluplnosti a práce či vzdělávání 

v kontextu. Pak lze očekávat zvýšení motivace, a tedy angažovanosti nejen v pracovních 

činnostech, ale právě i k dalšímu vzdělávání a celostnímu rozvoji. 

Absenci motivace k dalšímu vzdělávání u generací Y a Z můžeme spatřovat v základech 

didaktického nastavení systému vzdělávání v sekundárním a zejména terciárním sektoru. Aniž 

budeme jakkoliv zpochybňovat či analyzovat kurikulární nastavení, musíme zmínit využívanou 

metodiku mechanického zapamatovávání (anglický pojem „rote memorization“). Zcela 

nezpochybnitelně má tato metoda v rámci didaktiky školy své místo, ovšem lze se domnívat, 

že by neměla být využívána jako hlavní nástroj. Důvodem je fakt, že mechanické 

zapamatovávání faktu bez kontextu končí v krátkodobé paměti, a to často z toho důvodu, že 

není podpořeno prožitím, zážitkem, emocí. Naopak je-li vzdělávání taženo emocí strachu 

z trestu v podobě špatné známky (obecně hodnocení) vytrácí se smysluplnost, a tedy i vnitřní 

angažovanost. Tento postup ostatně dle mého názoru odporuje sociologickému i 

psychologickému profilu „nových generací“. Navíc tímto přístupem podporujeme přirozený 

odpor ke vzdělávání jako k něčemu nepodstatnému, nepřinášejícímu nic, z čeho bych mohl 

profitovat. Výrazně se tím ztěžuje přístup k percepci vzdělávání v organizacích. A tím je 

narušována i samotná efektivnost takového rozvoje. 

Smysluplnost vzdělávání je pak dle mého názoru nutné hledat v souvislostech, a nikoliv 

mechanickému zapamatovávání. 

Tradiční autory lze vhodně doplnit moderním pohledem na motivaci skrze teorii Zlatého kruhu, 

kterou definoval Simon Sinek (viz Sinek, 2009). Teorie vychází z poznání, že běžný způsob 

myšlení a komunikace člověka jsou směřovány od jednoduššího ke složitějšímu. Teorie kruhu 

tento běžný způsob myšlení otáčí. Postupuje od abstrakce ke konkrétnu. Využívá přitom 

napojení na funkce částí mozku – Limbického systému odpovědného za pocity, chování a 

rozhodování a Neocortexu, který řídí racionální a analytické myšlení, společně s jazykem 

(vyjadřováním).  
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Obrázek 2: Zlatý kruh, doplněno a zpracováno dle Sinek (2009) 

 

Postup komunikace a pochopení tak prostupuje od prožitku po racionalizaci. Přeneseně lze dle 

mého názoru tento postup opakovatelně využít po hledání smysluplnosti vzdělávání a 

zvyšování osobní angažovanosti v rozvoji. Stejně tak bychom měli přistupovat k vlastní 

realizaci vzdělávacích jednotek – tedy na základě pochopené potřeby vytvořit takový 

vzdělávací obsah, který bude pochopenou a akceptovanou vzdělávací potřebu naplňovat. 

Pro dosažení maximální efektivity vzdělávání je tedy dle mého názoru nutné na základě a 

s pomocí datového podkladu odpovědět vzdělávaným na otázku „PROČ“ se mají vzdělávat. Za 

klíčové považuji podpořit motivaci ujištěním a pravidlem nepenalizovat za nedostatek, ale 

vytvořením prostředí a podmínek pro rozvoj.  

V souvislosti s tímto pohledem je vhodné doplnit Armstrongův (2015) pohled, kdy vnímá jako 

zvláště důležité teorie očekávání a teorie cíle: „Podle teorie očekávání je cílově orientované 

chování poháněno očekáváním dosažení něčeho, co jedinec považuje za žádoucí. Když lidé cítí, 

že jim výsledky učení zřejmě něco přinesou, jejich motivace k učení bude vyšší. Když lidé zjistí, 

že jejich očekávání byla naplněna, jejich přesvědčení, že učení je přínosné, se ještě posílí. Podle 

teorie cíle je motivace vyšší, když se lidé zaměřují na dosažení konkrétních cílů, když jsou tyto 

cíle akceptovány a když jsou dosažitelné, ačkoliv mohou být náročné, a když lidé mají zpětnou 

vazbu tykající se jejich výsledků. Cíle učení mohou být lidem stanoveny, respektive aby byly 

jako motivátory účinné, musí být s lidmi dohodnuty, nebo si je lidé mohou stanovovat sami, což 

je podstatou samostatně řízeného vzdělávání“ (Armstrong, 2015, s. 343).  

Při srovnání se Sinkovým (2009) pojetím je zřejmé, že se tyto vzájemně potvrzují a tím jen 

podtrhují důležitost chápání souvislostí a důvodů dalšího rozvoje. Zvláště apel na účinnost 
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motivátorů k dalšímu rozvoji v souvislosti s cíli učení jsou naprosto klíčové a lze je považovat 

za nezastupitelné s ohledem na smysluplnost a efektivitu firemního vzdělávání.  

Učící se organizace 

Právě tento pojem nejlépe vystihuje komplexní přístup organizace ke vzdělávání. Průcha a 

Veteška (Průcha a Veteška, 2014, s. 280) definují učící se organizaci jako: „ideální typ 

inovativního a úspěšného podniku… učící se organizace tedy nespočívá jen ve velkém objemu 

formalizovaného vzdělávání, ale i v podpoře rozvoje lidí, jejich participace na řízení a 

podnikovém zlepšovatelství“.  

Sengeho pojetí, jako původního autora konceptu, zní ve své definici takto: „Místo, kde lidé 

postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných výsledků, …kde se lidé ustavičně 

učí, jak se učit spolu s ostatními, …kde lidé postupně objevují, jak se podílejí na vytváření 

reality a (toho), jak ji mohou měnit“ (Senge, 1990, In Tureckiová, 2004, s. 108). 

Je tedy zřejmé, že chce-li se organizace posouvat kvalitativně vpřed, znamená to dávat prostor 

lidem uvnitř organizace pochopit své limity a poskytnout prostor i prostředky pro jejich 

překonávání.  

S ohledem na životní cyklus zaměstnance, kdy je snahou maximálně prodlužovat nejvýkonnější 

fázi, je více než žádoucí využít vnitřní synergie učící se organizace k tomu, aby byli lidé nejen 

motivováni k tomu posouvat nejen sebe, ale společně s tím i organizaci.  

K tomu je potřeba využít nástrojů pro identifikaci vzdělávacích potřeb stejně jako jasně 

definovaného prostředí pro další kariérní posun, který nespočívá jen v horizontální změně 

nadřízenosti – posun směrem vzhůru ve smyslu tradiční organizační struktury. Ostatně to toto 

pojetí kariérního růstu – řadový zaměstnanec-> nadřízený-> vyšší nadřízený lze považovat za 

liché. Fakticky nejde o posun, ale změnu pracovního zařazení. Málo je vnímáno, že posunem 

do vedoucí pozice dochází v pohledu na pracovní náplň k tomu, že vedoucí již nebude dělat 

práci, kterou dělal jako řadový specialista dosud, ale bude vést lidi. Což je zcela odlišná 

disciplína.  

A právě vzdělávací nástroje jako up-skilling, re-skilling, mentoring společně s transferováním 

znalostí pomáhají nejen k lepší přípravě leaderů, ale správě talentů a prodlužování životního 

cyklu zaměstnance obecně. 
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1.3 Finanční / nefinanční benefity efektivně řízeného vzdělávání 

S ohledem na předloženou premisu vzdělávání jako investice je nutné zvážit i způsoby 

návratnosti.  

Základní předpoklad modelací návratnosti je ten, že využití kompetenčního modelu, resp. 

hodnotících dat pomůže zvýšit obsahovou relevantnost vzdělávání. 

 

 

Obrázek 3: Poměr relevance obsahu tréninků s a bez využití dat kompetenčního modelu (zdroj: vlastní zpracováníj) 

 

Na základě zkušeností s korporátním vzděláváním můžeme předpokládat zhruba 40 % 

obsahového balastu, který vzdělávaní nevyužijí nebo není relevantní pro jejich kompetenční 

růst. Zároveň předpokládáme 20 % snížení přítomnosti tohoto balastu tím, že pro plánování 

obsahu vzdělávání využijeme data z hodnocení kompetenčního modelu. V následující tabulce 

můžeme pozorovat, jakou ekonomickou úsporu při standardních tržních cenách můžeme 

očekávat, pokud pro plánování vzdělávání využijeme data kompetenčního modelu. 

MODELACE – firma á 1000 osob 

Předpokládaná průměrná cena za 1 tréning pro 1 osobu: 3 000 Kč /den 

Tabulka 1: Modelace ekonomického přínosu vzdělávání při využití kompetenčního modelu (zdroj: vlastní zpracování) 

 TRÉNINK 1 TRÉNINK 2 

Relevantní hodnota 1 tréninku (po započítání využití obsahu v 

praxi) 

1 800 Kč (60 %) 2 400 Kč (80 %) 

Ztráta na osobu a 1 trénink 1 200 Kč 600 Kč 
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Ztráta na osobu a 5 tréninků 6 000 Kč 3 000 Kč 

Ztráta na firmu a 5 tréninků / 1000 osob 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

Náklad na osobu – kompetenční model 0 Kč 500 Kč 

Náklad na firmu – kompetenční model 0 Kč 500 000 Kč 

ROZDÍL ZTRÁTY NEEFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ PŘI 

ZAPOČÍTÁNÍ NÁKLADŮ NA KOMPETENČNÍ MODEL 

2 500 000 Kč  

 

Další částí nákladové optimalizace je přínos / úspora z činnosti zaměstnance, který získal 

cílené detailní vzdělávání pro přesně tu část, kterou by bez využití kompetenčního modelu 

nedostal (nebo ne zcela). Je tedy zřejmé, že takový zaměstnanec dokáže pravděpodobně 

vykonávat svou práci efektivněji. 

Tato část je obtížně vyčíslitelná, ale z pohledu logické úvahy je nesporné, že se jedná o velké 

„plus“. 

Relevanci efektivity je možné prokázat zrychlením dosažení požadované úrovně kompetencí v 

korelaci ke KPI (Key Performance Indicators), které jsou přímo ovlivnitelné daným 

zaměstnancem.  

Většinou je daleko levnější člověka s ne zcela naplněnými kompetencemi vzděláním a dalším 

rozvojem „dotáhnout“ na požadovanou úroveň než se snažit hledat již hotového kandidáta, do 

kterého následně nemusíme investovat. Z konzultantské praxe autora můžeme usuzovat, že 

nalezení „perfektního kandidáta“ se povede jen velmi výjimečně.  

 

1.3.1 Zaměření na obsahovou efektivitu a přenos do praxe 

Lze považovat za vhodné se věnovat i problematice hodnocení dopadu vzdělávání na výkon 

organizace a důvodům absence kvality tohoto hodnocení. Za zásadní lze považovat, že 

vzdělávací akce často nemají stanovený přesný cíl a do realizace jsou zadávány jako ucelená 

témata (např. prezentační dovednosti) bez přímé návaznosti na reálnost potřeb vzdělávaných. 

Jedním z příkladů může být typicky „školení asertivity“. Asertivita jako školící téma samo o 

sobě nedává příliš smysl, pokud nebude zasazena do takového kontextu, který jsou schopni 
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posluchači vstřebat, znalost uchovat a následně jako dovednost vyvolat v situacích, které 

v denní praxi zažívají (viz Piagetova teorie Kognitivního vývoje). A nikoliv trénovat obecné 

předpřipravené situace, které lektor trénuje napříč odvětvími i organizacemi stále stejně. Tímto 

způsobem vzniká prostor pro „obsahový balast“, o kterém se zmiňuje kapitola 1, konkrétně 

v bodě 1.3. 

Aby bylo možné dosáhnout snížení popsaného obsahového balastu, je zapotřebí vyvinout tlak 

na poskytovatele vzdělávání. Primárním cílem každé vzdělávací akce by mělo být požadovat 

sestavení obsahu tak, aby jej byli schopni posluchači přenést do praxe prakticky okamžitě. 

K tomu perfektně poslouží kompetenční model. Víme, čeho chceme docílit a také víme, jaká je 

startovací pozice vzdělávaného. 

Nepochybně by mi mohlo být vyčítáno, že je nutné brát ohled na cenu za vzdělávací jednotku 

a že pokud bude organizace požadovat zvýšenou přípravu, dojde k prodražení realizace, což je 

(i z pohledu efektivního investování do vzdělání zaměstnanců) nepřípustné. Díky intenzivní 

zkušenosti autora můžeme se můžeme domnívat, že kvalitní lektor si o detailní informace řekne 

sám a zapracuje je bez zvyšování standardních vzdělávacích tax. Kvalita lektora pak může být 

relevantně posuzována podle schopnosti snížit obsahový balast na minimum a zabezpečit tak 

maximalizaci využitelnosti a přenositelnosti do praxe. 

Případová studie – Klíčová kompetence Vyjednávání 

Trénink dovednosti vyjednávání lze označit za tradiční problematickou kompetenci pro 

sestavování vzdělávání, a proto jsem ho vybral jako vzorový příklad pro stavbu kompetenčního 

modelu role, jejíž klíčovou náplní práce je vyjednávání podmínek pro organizaci. 

Problematické je toto téma proto, že je trénink často řešen nekomplexním 1–2denním školením 

se specifickým zaměřením na argumentaci. 

Přitom pokud složíme dohromady obraz kompetence vyjednávání, zjistíme, že je tato 

dovednost velice komplexní a že krátkým školením s minimem prostoru věnovanému 

praktickému výcviku nemůžeme při zlepšování této kompetence uspět. 

Formálně „vyjednávání“ zařadím jako skupinu kompetencí. Ty do úrovně jsou seřazené tak, 

aby základnu tvořily ty kompetence, jejichž zvládnutí je nutné pro pokračování v kompetencích 

návazných. 
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Obrázek 4: Kompetenční pyramida skupiny kompetencí "Vyjednávání" (zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce jsou doplněny rámcové obsahové požadavky a důvody zařazení do 

skupiny kompetencí „Vyjednávání“. 

 

Komunikace Ovládnutí základů odečítání osobnostních rysů komunikačních 

protějšků a úprava vlastní komunikace adekvátním způsobem.  

Emoční inteligence V rámci vyjednávání jsou všechny strany vystaveny emočním 

tlakům. Z toho důvodu je nutné ovládnout práci s emocemi jak 

svými, tak komunikačních protějšků. 

Stress management Ve spojení s emočními tlaky jde ruku v ruce práce se stresem. Je 

nutné si uvědomit, že specificky tato kompetence musí být 

ovládnutá na velmi vysoké úrovni, protože nezvládnutí stresu a 

emocí je základním diferenciálem pro dosažení úspěchu. 

Zpětná vazba Umění poskytnout a přijmout zpětnou vazbu souvisí s předchozími 

třemi kompetencemi. Bez této zvládnuté kompetence není možné 

pokračovat v navazujících kompetencích. 

Prezentace Prezentace je v modelu uvedena pro nutnost ovládnutí způsobů 

prezentování nejenom ve smyslu reprezentace, ale především o 

dovednost přenosu myšlenky od „vysílače“ do „přijímače“ a to 

předem určené podobě. Jde tedy o vysoce pokročilou kompetenci. 
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Rétorika Rétorika je zde zařazena jako kompetence pro požadavek řízeného 

využívání rétoriky, a to zejména k vědomé manipulaci. Stejně tak 

jde v tomto rozsahu o rozpoznávání technik protistrany. Jde tedy o 

daleko komplexnější pojetí rétoriky, než jak se využívá při 

základech komunikace a prezentace. 

Asertivita Asertivitu umisťuji do druhé úrovně proto, že nejde jen o 

elementární pochopení asertivního chování a technik, jde o 

schopnost a dovednost pokročile s asertivitou pracovat, jak v rámci 

svého projevu, tak v rámci komunikačního stylu protistrany. 

Facilitace Jednoznačně pokročilá dovednost dotahovat jednání skrze 

komunikaci a zvládnutí procesů k vytyčenému cíli. Bez zvládnutí 

předešlých kompetencí není možné tuto naplňovat v nejvyšší 

možné úrovni. 

Manipulace Umění manipulace nezahrnuje jen jednostrannou aktivitu, důležité 

je manipulaci i rozpoznat a účinně se jí bránit. Jde o jednu 

z nejnáročnějších kompetencí pro výcvik. 

Vyjednávání Samotná kompetence vyjednávání stojí až na samém vrcholu. Jde o 

zvládnutí dovednosti a schopnosti velice rychle reagovat na 

požadavky prostistrany za využití všech předešlých kompetencí.  

Tabulka 2: Rámcové obsahové požadavky a důvody zařazení do skupiny kompetencí „Vyjednávání“. (Vlastní zpracování) 

 

Nikoliv náhodou ve skupině kompetencí nenalezneme výše zmíněnou kompetenci 

Argumentace. Důvod je ten, že je zahrnuta jako sub komponenta ve vyjednávacích technikách, 

a to pouze kvůli poukázání na fakt, že při vyjednávání argumentace (= přesvědčování o tom, 

že mám či nemám pravdu) nefunguje jako technika. Pravdu totiž nelze vyjednat. Proto technika 

argumentace není do kvalitních tréninků vyjednávání zahrnuta. 

Z rozložení jednotlivých úrovní a obsahových požadavků je patrné, že za 2 dny lze intenzivně 

trénovat jen poslední stupeň, tedy skutečně vyjednávání. Ale to pouze za předpokladu, že 

daný pracovník ovládá všechny kompetence na nižších úrovních. Pokud by tomu tak 

nebylo, ztrácí účast na takovém tréninku smysl z pohledu plné využitelnosti obsahu.  
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Proto je stavba kompetenčního modelu jako podkladu pro plánování a realizaci vzdělávání tak 

důležitá. Umožnuje nám v kontextu vidět všechny požadavky na zvládnutí pracovní role, 

v návaznosti na procesy i organizační strategie. 

 

1.3.2 Změna paradigmatu – vedoucí a personalista ví, v čem je potřeba vzdělávat 

V souvislosti s patrnou komplexitou přístupu k řízení na bázi kompetencí je zřejmé, že i zde 

bude platit „co neměřím, to neřídím“. Tedy pokud chci efektivně vzdělávat, musím vědět, na 

jaké oblasti se zaměřit. A následně vybrat i vhodného lektora, který je schopen potřebné téma 

nejen zpracovat, ale i odškolit.  

Dalším nezbytným a již zmíněným prvkem je provázanost s firemními procesy. Bez ohledu na 

to, zda jsou nebo nejsou sestaveny do podoby modelu. Vyhneme se tím tak domněnkám, kdy 

jako personalisté nebo nadřízení „víme“, jaké školení či trénink daný pracovník ke zvládnutí 

své role potřebuje.  

Nezpochybnitelně pozitivní roli sehrává kompetenční model v případě „plochých“ řídících 

agilních struktur (např. SCRUM, TRIBE), ve kterých se v rámci horizontální struktury lidé 

„půjčují“ na různé projekty. Zde je kompetenční model extrémně důležitý pro ujištění, že krom 

expertizy mají jednotliví pracovníci elementární kompetenční výbavu a nebudou tak narušovat 

absencí základních kompetencí hladký chod realizace projektů. 
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2 Firemní vzdělávání jako benefit nebo investice 

V základu lze vnitrofiremní vzdělávání tematicky rozdělit na oblasti „tvrdých“ a „měkkých“ 

dovedností. Za „tvrdé“ jsou obecně považovány ty dovednosti, které jsou relativně snadno 

měřitelné, hodnotitelné. Typicky tak jde o jazykovou vybavenost, schopnost ovládat 

softwarová, ale i hardwarová vybavení provozů. Peters a Kühlinger (Peters-Kühlinger, 2007) 

ve své práci popisují „měkké“ dovednosti jako reprezentanty dovedností a schopností v oblasti 

chování, sociální a emoční inteligenci. Příkladně jejich nejčastějším reprezentantem jsou 

komunikační nebo interpersonální dovednosti.  

Až do COVID krize na jaře 2020 bylo vzdělávání často nabízeno jako firemní benefit. Tedy 

jako „bonus“. Z pozice zaměstnavatele jde o levnější alternativu navýšení platu. Z pozice 

zaměstnanců jde velmi často o rozvoj, na jehož konci je certifikace. Promítají se nám tedy zde 

prvky Maslowovy a Herzbergovy teorie motivace. 

 

2.1 Vzdělávání jako investice 

Osobní strategií autora této práce je vnímat vzdělávání nikoliv jako benefit, ale jako 

investici. Vychází z jednoduché premisy, že za svou práci je každý odměněn mzdou či platem. 

Očekávaná finanční odměna je spojena s jasným očekáváním definovaného výkonu 

zaměstnance. Taková definice vychází nejen z požadavku na „tvrdé“ dovednosti spjaté 

s výkonem dané role, ale v požadavku se musí počítat i s určitou rolí „měkkých“ dovedností. 

Dovednosti společně se schopnostmi, vědomostmi, hodnotami a postoji tvoří kompetence, 

které jsou pro výkon jakékoliv role nezbytné, pro její úspěšné zvládnutí. Tedy nemá-li některý 

ze zaměstnanců v požadované úrovni některé stanovené kompetence, je v mém zájmu 

zaměstnavatele investovat prostředky do vzdělávání tak, aby daný zaměstnanec skrze 

zlepšenou úroveň kompetencí zvládal své pracovní zařazení a úkoly lépe, efektivněji apod. A 

logicky investuji tam, kde mohu očekávat návratnost. 

Z toho lze zároveň vyvozovat, že benefit není odměnou (jakkoliv se v odborné literatuře takto 

definují, viz Koubek, 2009). Benefit není a nemá být navázaný na výkon pracovníka.  

K ucelení pojmů je nutné přidat i pohled na pojetí smyslu a významu investic, investování. 

V ekonomii je za makroekonomického pohledu za investici označena ta část příjmu, která je 

ukládána do dlouhodobých statků. Tedy nejde o jejich okamžitou likviditu, jde o dlouhodobé 
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úročení a návratnost v čase.  Syrový (2005) se ve své publikaci věnované základům investování 

snaží přirovnat investici ke „konzervování masa či ovoce za účelem odkladu na pozdější užití, 

tak říkajíc „na horší časy“, aby o ně lidé nepřišli. Nebo k pšenici, u níž lidé měli na výběr buď 

její okamžitou spotřebu, nebo setbu s očekáváním budoucí mnohonásobné sklizně Při 

investování je tedy cílem prostředky ukládat způsobem, který nedevalvuje jejich hodnotu, 

ideálně přináší ve stanoveném čase výnos“ (Syrový, 2005, s. 14). 

Stejný způsob přístupu lze aplikovat i v managementu vzdělávání a v přístupu ke vzdělávání 

obecně. Často ve své praxi k takovému přístupu cítím ze strany zaměstnavatelů odpor. 

Argumentem, resp. důvodem je obava, že po vytrénování (=vložení investice) zaměstnance 

tento s výrazně zvýšenou kvalifikací odchází z firmy a nachází uplatnění jinde. Můžeme se 

domnívat, že tento argument jako obhajoba neinvestování do zaměstnanců nemůže obstát. 

Součástí investice do zaměstnanců je i významně zvýšená časová dotace věnovaná nadřízenými 

svým podřízeným.  

 

2.2 Prudká generační změna v přijímání způsobu řízení 

Napříč posledními pravidelnými průzkumy tzv. Millennials survey reports od společností 

Deloitte (2021, 2020, 2019, 2016), Gallup (2016) nebo PWC (2016) lze z dat vyčíst nejčastější 

důvody k odchodu ze společností: 

1) Nedostatečné angažování v pracovním procesu. 

Mileniálové jsou skupinou citlivou na potřebu kontextu toho, co dělají, proč to dělají. 

Jejich dostatečné nezapojování je nejvyšší mezi ostatními generacemi (29 %, dle Gallup 

2016). Domnívám se, že jde o návaznost na další důvod k odchodovosti: 

2) Tradiční manažerský styl není pro Mileniály funkčním způsobem řízení. 

Mileniálové chtějí takové manažery, kteří dokážou rozpoznat, identifikovat a rozvíjet 

nejen silné stránky. Chtějí a vyhledávají manažery, kteří mají na své podřízené 

komplexní pohled. Jsou více kouči než tradičními manažery.  

3) Zpětná vazba jednou za rok není dostatečná. 

Mileniálové intenzivně žijí ve světě „instantní“ zpětné vazby a komunikace v reálném 

čase. Občasné, typicky výroční hodnotící pohovory nejsou pro ně dostatečné.  

Vyhledávají pravidelnou zpětnou vazbu, ideálně formou koučingu. 

4) Výplata není všechno. 
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Oproti předchozím generacím, fixace na finanční ohodnocení není tím důvodem, který 

udrží zaměstnance této generace u firmy. Tím hlavním důvodem je smysl práce, 

napojení na firemní hodnoty a kulturu.  

5) Chtějí růst. 

Pojetí růstu je nutné srovnávat z různých úhlů. Pro Mileniály není růst nutně spojen 

s povyšováním, ale spíše s osobním růstem, rozvojem. To znamená jejich daleko vyšší 

zapojení, zároveň ovšem i na straně vedoucích pracovníků, jejichž role se s touto 

generací významně mění a vrací se zpět k leadershipu.  

 

Z podstaty tohoto nastavení a velice podobného nastavení následující Generace „Z“ se můžeme 

domnívat, že udržitelnost, kvalitu a rozvoj pracovní síly lze významně podpořit cíleným 

vzděláváním realizovaným jako investice. Tedy s jasným plánem, důvody a požadavky na 

výstupy. K realizaci pak jako nástroj investora významně přispívá kompetenční model. 

Další teoretickou oporou pro pojetí vzdělávání jako investice je definice Armstronga a Taylora 

(In: Veteška a Tureckiová, 2020), kteří na koncept práce s lidmi definují jako „manažerský 

přístup k využívání úsilí, schopností a angažovanosti lidí za účelem provádění požadované 

práce způsobem zajišťujícím dobré vyhlídky pro organizaci“ (Veteška a Tureckiová, 2020, s. 

43).  Závěrečnou část citace, tedy „za účelem provádění požadované práce způsobem 

zajišťujícím dobré vyhlídky pro organizaci“ lze dle mého názoru interpretovat jako jasný apel 

na návratnost investice energetického a finančního kapitálu do lidí pracujících pro organizaci. 

V souvislosti s požadavkem na návratnost investic do vzdělávání se objevují i názory 

vypočítávat návratnost přes rovnici ROI (Return On Investment), v tomto případě jde o 

vyhodnocování celkového dopadu vzdělávání na výkon organizace. Armstrong (2015) tradiční 

ROI rovnici upravil takto: 

 
 
 
 
 
Obrázek 5: ROI ve vzdělávání (zdroj: Armstrong, 2015) 

Toto pojetí mi přijde jako zcela nedostatečné, respektive plošně neaplikovatelné. Důvodem je 

dle mého názoru fakt, že ne vždy je možné celkový dopad kvalifikovaně změřit, a to ani skrze 
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„tvrdá data“ – tedy, mám-li nastavená KPI (Key Performance Indicators) a dopad vzdělávání 

se u jednotlivců projeví nárůstem v hodnotách KPI, ještě to neznamená kvantifikaci ostatních 

přidaných „měkkých“ hodnot jako je přístup k inovacím, zlepšení podnikové kultury atp., které 

se nejen špatně měří, ale jsou to efekty déle se propisující do života a výkonu organizace. 

Toto je tedy důvod, proč nabízíme pohled na návratnost investice primárně přes maximální 

efektivizaci vlastního vzdělávání, nejen z pohledu finančního, ale i obsahového. Detailněji se 

tomuto pohledu budeme věnovat dále v samostatné kapitole. 

Závěrem je vhodné uvést poznatky Grove a Ostroffa (1990, In: Armstrong, 2015) 

k problematice vyhodnocování vzdělávacích aktivit, většinou realizovaný pomocí 

Kirkpatrickova modelu. Vymezili pět problémů, které umožnují lépe pochopit a vysvětlit, proč 

není vyhodnocování vzdělávání v organizacích příliš efektivní: 

1) Vrcholové vedení často nepožaduje nebo nevyužívá informace o dopadech vzdělávání, 

které jsou k dispozici. 

2) Specialisté na vzdělávání a rozvoj nemají dostatek odborných znalostí, aby věděli, jak 

vyhodnocování vzdělávání provádět. 

3) Vzdělávací programy nemají jasně stanovené cíle, takže vymezit určitá kritéria, na 

jejichž základě by se vzdělávání vyhodnocovalo, je dosti obtížné, respektive téměř 

nemožné. 

4) Omezené rozpočty na vzdělávání znamenají, že se peníze věnují spíše na provádění 

vzdělávání než na vyhodnocování vzdělávání. 

5) Rizika spojená s vyhodnocováním vzdělávání by mohla být příliš velká, vzhledem k 

tomu, že by vyhodnocování mohlo odhalit, že dopad vzdělávání byl minimální 

(Armstrong, 2015, s. 370). 

V zásadě všech pět zmíněných bodů velice úzce souvisí s absencí nastavení kompetencí pro 

jednotlivé úrovně pracovních pozic v rámci organizace. Zvláště bod třetí, věnovaný absenci 

cílů vzdělávacích aktivit je v kontextu investování do vzdělávání dle mého nejzávažnější. 

Můžeme se domnívat, že tento problém je dán (zejména v korporacích) nekompetentností 

managementu v oblasti rozvoje lidí a týmu. Typickým, autorovou osobní zkušeností 

podloženým faktem je, že vedoucí pracovníci jsou do svých pozic povyšováni zejména pro 

vysoký výkon ve svých řadových rolích. Jde o jakýsi přirozený posun. Problémem je, že nejsou 

připravováni na své budoucí role, kdy nebudou již dělat aktivity jako doposud, budou vést lidi. 

Na tuto skutečnost ale nejsou často vůbec systematicky připravováni. Tento fakt je velice 
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omezující právě při volbě rozvojových aktivit podřízených, v identifikaci jejich vzdělávacích a 

rozvojových potřeb. Tím, že nejsou na své pozice připravování v kompetenčním kontextu se 

primárně orientují pouze na výkon jako takový. Celkem přirozeně, protože to je oblast, ve které 

se vyznají, ze které vzešli. Práce s lidmi je ovšem zcela odlišným dovednostním odvětvím, ve 

kterém není řada z nich vůbec zorientovaná, natož kompetentní. 

Aniž máme relevantní statistická data, praxe nám ukazuje, že nekompetentnost vedoucích 

pracovníků ve vedení lidí vede k neschopnosti dlouhodobě motivovat. Absence motivace 

k práci vede ke ztrátě motivace pracovat pro danou společnost. V kombinaci s úspornými 

opatřeními v rámci COVID krize dochází snadno ke zvýšené až neřízené fluktuaci. V tuto chvíli 

lze tento trend pozorovat zejména v USA, kde dochází k velkému přelivu zaměstnanců. 

Bohužel nám chybějí relevantní statistická data, a proto se můžeme opírat pouze o zprávy 

z přímé praxe. Z těch lze vyčíst pouze nastupující trend. Řešením by mohlo být doručování 

rozvojových tréninků pro rychlé a efektivní navyšování kompetencí. K tomu jsou ovšem 

zapotřebí relativně detailní data, na základě kterých budou personalisté schopni společně 

s trenéry sestavovat takové vzdělávací jednotky, z nichž si budou moci posluchači odnášet nové 

poznatky do praxe a tam je ihned implementovat.  
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3 Kompetenční model jako nástroj investora ve firemním vzdělávání 

3.1 Kompetence – stručný historický výtah 

Počátky práce s termínem kompetence lze najít v padesátých letech minulého století v USA, 

Kdy se John Flanagan věnoval ve svých studiích zkoumání toho, proč někteří vojáci, navzdory 

úspěšnosti v bariérových testech, v reálném boji zcela selhali. Flanagan (In: Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004) se domníval, že při analyzování pracovního místa měl být kladen důraz na 

identifikaci a specifikaci těch požadavků, které jsou pro bezvadné plnění obsahu svěřené 

vojenské role klíčové. Ti, kteří klíčové požadavky (dnes bychom již použili termín kompetence) 

splnili byli výrazně úspěšnější než ti, kteří nesplnili, bez ohledu na dobré výsledky ve 

zmíněných bariérových testech. Reálně tak lze Flanaganovu práci považovat za základní kámen 

následného vnímání důležitosti kompetencí. 

Cílenější uchopení pojmu kompetence můžeme poprvé dohledávat na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let. Jednou z výraznějších postav byl nepochybně harwardský pedagog David 

McClelland, který ve svém článku „Testing for competence rather than for intelligence“ z roku 

1973 načrtává kompetenční obrysy manažera, který může uspět v rychle se rozvíjejícím 

prostředí a pomoci tak celé organizaci v růstu. McCleallandovou nosnou myšlenkou je vlastně 

samotný název článku – nevybírat uchazeče na základě inteligenčního statusu, ale na základě 

kompetencí – tedy úrovně schopností a dovedností, které uchazeč má. Velice zajímavou 

myšlenkou, kterou osobně velice podporuji a kterou McClelland razil, je přesvědčení, že to, jak 

jsme známkováni ve škole nás nepředurčuje k profesnímu úspěchu (Veteška, 2012 a 2017).  

Společně s McBerem pak McClelland sestavil seznam nejvýznamnějších kompetencí pro 

zmiňované manažery a program hodnocení těchto kompetencí.  Definovali 5 kompetencí (In: 

Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004), a to speciální / specifické oborové vědomosti a 

intelektuální, podnikatelskou, mezilidskou a pracovní zralost.  

V kontextu jasného vymezení a strukturovaného vymezení požadavků na pracovníky, tedy 

„teorii klíčových kvalifikací“, nelze zapomenout na německého ekonoma Dietera Mertense, 

který na začátku sedmdesátých let dvacátého století pojem „klíčové kvalifikace“ definoval 

(Veteška a Tureckiová, 2020, s. 17).  

Další autoři jako Patricia McLaganová, Richard Boyatzis, Harold Schroeder pak téma 

kompetencí dále rozvíjejí. V Českých zemích pak mezi nejvýznamnější propagátory a teoretiky 

kompetencí patří profesor Jaroslav Veteška. 



 

 

37 

3.2 Kompetence 

Termín kompetence působí díky absenci jazykového rozlišení významu rozdíly ve vnímání 

veřejností. Kompetence (anglicky „competence“) je oprávnění / pravomoc jednotlivce činit 

rozhodnutí. Oproti tomu druhý význam kompetence (anglicky „competency“) pak označuje 

soubor znalostí, schopností, dovedností, zkušeností, metod, postupů, postojů, které 

jednotlivec využívá k úspěšnému řešení nejrůznějších úkolů a životních situací (Veteška a 

Tureckiová, 2020). Veteška a Tureckiová (2008) považují propojení obou termínů za 

komplementární a považují je tak za vhodný doplněk vzdělávací a řídící teorie a praxe (ve 

smyslu managementu a leadershipu).  

Osobně s tím to přístupem velice souzním, a to především s ohledem na stále dynamičtěji se 

rozvíjející technologické prostředí a společnost jako celek. S tím souvisí daleko větší tlak na 

komplexitu přípravy a rozvoje člověka v rámci jeho působení ve společnosti. Za druhý 

podstatný důvod využívání a zapojování kompetencí považuji aktuální střet 3, respektive 4 

ekonomicky aktivních generací, z nichž „poslední 3, tedy generace X, Y a Z na sebe prakticky 

nenavazují a jsou svým způsobem jedinečné. Proto vidím jako nutné skrze vzdělávání vytvořit 

„přemostění“ těchto tří generací tak, aby dokázaly vedle sebe v horizontu několika krátkých 

desetiletí efektivně a smysluplně koexistovat a spolupracovat. 

Veteška a Tureckiová (2020) shrnují nejvýznamnější charakteristiky kompetence, které zcela 

záměrně cituji v celém rozsahu: 

• Kompetence je vždy kontextualizovaná – to znamená, že je vždy zasazena do určitého 

prostředí nebo situace. Ty jsou vyhodnocovány a spoluvytvářeny také předchozími 

znalostmi, zkušenostmi, zájmy a potřebami ostatních účastníků situace. 

• Kompetence je multidimenzionální – skládá se z rozličných zdrojů (informace, znalosti, 

dovednosti, představy, postoje, jiné dílčí kompetence atd.); předpokládá efektivní nakládání 

s těmito zdroji, které jsou propojeny se základními dimenzemi lidského chování. To 

zároveň znamená, že kompetence obsahuje chování a v chování se projevuje. 

• Kompetence je definovaná standardem – předpokládaná úroveň zvládnutí kompetence 

je určena předem, zároveň je předem definován soubor výkonových kritérií (měřítek či 

standardů očekávaného výkonu ve smyslu výsledku činnosti a chování). To umožňuje 

jedinci, aby svoji kompetenci demonstroval a aby ji také sám dokázal změřit a vyhodnotit. 

• Kompetence má potenciál pro akci a rozvoj – kompetence je získávána a rozvíjena 

v procesech vzdělávání a učení. Ty jsou považovány za kontinuální a celoživotní procesy a 
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principiálně odvozeny z konstruktu vstupních (zdrojových) faktorů a z hlediska získávání 

a rozvíjení kompetencí. Jsou založeny na určitém, předem vymezeném rámci výstupních 

kategorií, například konceptů, dovedností a postojů, obecně účinného konání (Veteška a 

Tureckiová, 2020). 

Veteška a Tureckiová (2008 a 2020) dále postihují při odlišování kompetencí důležitost 

přístupu ke vzdělávání podle kompetencí. Tedy kombinace nejen „vědět co“ a „vědět jak“, ale 

i „vědět proč“. Můžeme se domnívat, že akceptací přístupu vzdělávání a řízení podle 

kompetencí jednoznačně podtrhujeme obecnější princip způsobu myšlení dle Sinka, popsaný 

v kapitole 1.2.3. Díky procesu uvědomění skrze prožitek a následný přechod k racionalizaci 

umožňuje lépe a efektivněji nejen chápat, ale i přijímat a následně aplikovat vzdělávací a 

rozvojové aktivity. Kompetence jsou pak klíčem, respektive nástrojem k úspěšnosti tohoto 

procesu. 

 

3.3 Kompetenční model jako základ pro efektivní řízení vzdělávání 

Pro práci s kompetenčními modely je nutné vycházet z principů strategického řízení a vedení 

lidí. Mezi nejznámější a zároveň jedny z nejvyužívanějších i České republice patří harvardský 

model, michiganský model a evropský model. Specificky v kontextu českého prostředí patří 

model řízení podle kompetencí.  

Michiganský model se soustředí na soulad strategie a řízení lidí. A protože je součástí řízení 

lidského kapitálu organizace i hodnocení (a v pohledu michiganského modelu spravedlivého 

odměňování), je toto dle mého názoru i hlavním problematickým místem funkčnosti. Notoricky 

se organizace potýkají s neschopností jasně sestavit a prezentovat strategii a zároveň tuto 

přenést na výkonnou produktivní složku lidí, které díky problematickému stanovování kritérií 

pracovního výkonu nedokážou skutečně spravedlivě a transparentně odměňovat. Tato 

domněnka se týká specificky těch profesí, jejichž náplní práce není výrobní produkční 

normativa – příkladem může být srovnání dělníka v automobilové továrně, který pracuje na 

poloautomatické lince a učitele nebo metodika. Jsou zkrátka profese, u kterých se velice obtížně 

stanovují „KPI’s“ (zkratka anglického výrazu Key Performace Indicators). 
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Obrázek 6: Michiganský model, zdroj: Armstrong (2007) 

 

Harvardský model ponechává řízení lidských zdrojů na všech úrovních managementu. 

Zároveň doplňuje upozornění na zájmy zainteresovaných stran. Aplikace tohoto modelu v praxi 

je dle mého názoru extrémně náchylná právě na úroveň manažerských kompetencí. Pokud je 

totiž manažer středobodem rozhodovacího procesu, je zároveň i středobodem všech 

potenciálních disfunkcí a malformací v organizaci. Pro srovnání lze uvést principy agilního 

řízení, kde je do značné míry do rozhodovacího procesu zapojena celá organizace. 

 

 

 

Obrázek 7: Harvardský model, zdroj: Armstrong 2007 
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Evropský (Brewsterův) model pak doplňuje do řízení rozměr společenské odpovědnosti a 

celého sociálního rozměru. Podporovány jsou vztahy uvnitř organizace, a především zájmy 

skupiny, nikoliv jednotlivce. 

Model řízení podle kompetencí definují Veteška a Tureckiová (2020) jako způsob řízení 

personální práce v organizacích, kdy se na řízení lidí podílejí v různé míře všichni členové 

organizace. Pracovníci mají možnost se vyjadřovat zejména v rámci procesů hodnocení a 

rozvoje, komplexněji pak také v rámci řízení pracovního výkonu (Veteška a Tureckiová, 2020).  

Armstrong (Armstrong, 2015) pak model řízení dle kompetencí vnímá jako komplexní systém 

procesů řízení lidských zdrojů, a to zejména v oblastech výběru, vzdělávání a rozvoje a řízení 

pracovního výkonu včetně odměňování. 

Tento model stejně jako řada dalších autorů podporuji jako nejprogresivnější systém řízení. 

Zejména kvůli tomu, že plně vyhovuje svým různým variantám jako je maticové řízení, různé 

formy agilního řízení. Jde tedy o metodu, která silně podporuje velikou dynamiku stávajícího 

a lze předpokládat i budoucího business prostředí. Lze se domnívat, že významným způsobem 

přispívá k hladšímu zapojování nových generací do pracovního procesu, snáze je motivuje a 

vhodnou formou vede k odpovědnosti za práci, kterou vykonávají.  

 

3.4 Kontext kompetencí se vzděláváním v generacích Y a Z 

Obě generace pracují s emočními prožitky v rámci vlastního rozvoje signifikantně více než 

spíše pragmatičtěji stavěné starší generace. V souvislosti s tím je důležité dát do kontextu 2 

významné teorie: tzv. IKEA efekt a Daleův „Kužel zkušenosti“ (Cone of experience).  

Edgar Dale (Dale, 1946) ve svém „Kuželu zkušenosti“ zobrazuje vzájemný vztah vyučovací 

metody a efektivity vzdělávání. Dále v principu kritizoval tzv. „rote memorizing“, tedy učení 

se poznatků nazpaměť. Podporoval zapojení osobních prožitků a zkušeností do vzdělávacího 

procesu. V principu jde o poukázání na to, kolik si člověk procentuálně zapamatuje skrze různé 

smyslové vnímání. V Daleově modelu identifikujeme srovnání zapamatovatelnosti 

prostřednictvím pasivních a participativních učebních metod. Procentuální rozdělení 

jednotlivých částí pyramidy lze dále považoval za chybnou intepretaci.  

Z androdidaktického pohledu se lze domnívat, že cílené a extrémně efektivní vzdělávací 

programy mohou vzniknout pouze vhodnou kombinací učebních metod, jež jsou vedené skrze 

prožitek a následnou racionalizaci.  
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Obrázek 8: Cone of experience, zdroj: https://www.obsidianlearning.com/blog/2017/07/what-is-the-cone-of-experience.html  

 

V zásadě jde o kopírování způsobu učení dítěte v předškolním věku. V rámci rozvoje dospělých 

je proto často využívána metoda tréninku, nicméně se domnívám, že pokud nemá lektor 

dostatečné vstupy pro cizelaci tréninkového programu, není možné takovou vzdělávací aktivitu 

„naladit“ tak, aby se maximalizoval její účinek a propad do praktického využití. Kompetenční 

modeling takovou datovou základnu dokáže při správném nastavení zcela jistě poskytnout. 

IKEA efekt pracuje s premisou, že lidé přisuzují vyšší hodnotu věcem, které v různé míře 

zapojení vytvořili. Se stejnou filozofií pracuje právě i švédský výrobce nábytku, po kterém se 

tento pojem jmenuje. Z pohledu psychologie jde o příklad kognitivního zkreslení, tedy o chybu 

myšlení, nevědomého procesu, při němž člověk předpokládá výsledek a svá pozorování 

interpretuje zaujatě (Haselton, Nettle a Andrews, 2005). Z toho lze dovozovat, že při vlastním 

intenzivním zapojení do vzdělávacího procesu a s vědomím „proč“ vzdělávací proces absolvuji, 

dochází skrze prožitek k extenzivnímu nárůstu smyslu a efektu celého vzdělávacího procesu. 

Zde lze vidět i silný kontext s motivátory, které napomáhají snazší a dlouhodobější podpoře 

rozvoje a vzdělávání u nových generací. Mluvíme o vnitřní motivaci vycházející z uspokojení 

prací jako takovou. Pokud k takovému uspokojení dochází, lze dedukovat i to, že 

pravděpodobně práce jedince i „baví“.  

V souvislosti s tím můžeme považovat za důležité zmínit teorii kognitivního vývoje Jeana 

Piageta. Ten vystavěl jako principiální základ kognitivního vývoje kombinaci dvou procesů: 

asimilace a akomodace.  
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„Asimilace spočívá v přijímání, osvojování si či "pozření" nových zkušeností; tyto nové 

zkušenosti však nemusejí být v souladu s dosavadní úrovní a strukturou poznatků a mysl člověka 

se proto akomoduje, přizpůsobuje novým prvkům, aby obnovila narušenou rovnováhu (podobně 

jako se akomoduje čočka oka na změnu světelných podmínek)“ (Kohoutek, 2008, s. 4). 

Piaget (In: Kohoutek, 1996) poukazuje na to, že si člověk v každodenním životě vytváří 

zkušenosti, které jsou ukládány do tzv. asimilačních schémat. Tato asimilační schémata určují 

naši senzitivitu (citlivost) na podněty z prostředí; naše učení probíhá tak, jak jsou tato schémata 

„nastavena“. 

Spontánní učení (zkušenostní poznávání) souvisí s neustálou snahou našeho mozku nacházet 

v předkládaných zkušenostech (objektech a situacích) smysl a význam. Protože zkušenosti jsou 

individuální, jedinečné, jsou asimilační (kognitivní, poznávací) schémata vytvořená ve 

zkušenostech subjektivní a vždy jsou spojeny s emocionálními zážitky. 

Protože se Piagetova teorie týká rozvoje u dětí, domnívám se, že ji lze dát do kontextu 

stávajících metod hodnocení výkonu žáků a následný přenos zkušenosti do dospělého života. 

Pokud je totiž hodnocení výkonu žáka postaveno pouze do kontroly úrovně požadované 

znalosti (CHYBA = PENALIZACE) a není-li takové hodnocení dáno do kontextu dalších 

činností (AKTIVITA), vytváříme tím nebezpečnou kombinaci emoce a prožitku / zkušenosti, 

kterou ze svých asimilačních schémat vyvoláváme i v produktivním věku nebo přinejmenším 

na jeho začátku. Velmi často tak vidíme situace, kdy se lidé bojí udělat či přiznat chybu, protože 

na základě zkušenosti očekávají za chybu trest. Proto se lze domnívat, že je nesmírně důležité 

a efektivní zároveň, aby byl pro rozvoj a vzdělávání v organizacích zaváděn kompetenční 

modeling. Tím spíše v organizacích, jejichž věkové rozložení obsahuje vyšší percentil lidí 

z nových generací. Podrobněji se způsobu vyhodnocování kompetenčních modelů budeme 

věnovat dále v práci. 

 

3.4.1 Vzdělávání z pohledu diverzity 

Samostatnou částí, na kterou má smysl upozornit je realizace firemního vzdělávání v kontextu 

diverzity. Organizace, které tlačí na výkon, obvykle tento spojují s věkem, případně pohlavím. 

Z praxe ovšem víme, že takovýto plochý přístup úvahy je organizacím více na škodu, než že 

by přinášel významná pozitiva. 
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„Diverzity management tvoří součást strategie řízení lidských zdrojů. Proces pro plánování, 

řízení a podporu mixu společenské různorodosti“ (Eger, 2007 In: Průcha a Veteška 2014, s. 

84). Diverzity management může významným způsobem zvláště v případě genderového a 

věkového hlediska využívat specificky v rozvoji zaměstnanců řady prvků, které by se jinak do 

rozvoje dostávaly obtížně. Zejména jde o životní a vztahové zkušenosti, různorodosti v přístupu 

k řešení z pohledu diverzity pohlaví apod. V kontextu mezigenerační výměny zkušeností jde 

dle mého názoru o zcela nezastupitelnou část rozvoje mladších generací.  

Z pohledu organizace řízené na základě kompetencí pak lze diverzitu využít zejména tam, kde 

životní zkušenosti a naplněné kompetence mohou pomoci v přenosu na mladší generace. Ať už 

prostřednictvím aktivity „learning by doing“, mentoringu, učení pozorováním nebo role 

modelingu. 

 

3.5 Didaktická rekonstrukce jako teoretický motor praktického využití 

kompetenčního modelingu 

„Princip didaktické rekonstrukce představil v roce 1997 U. Katmann, profesor didaktiky na 

univerzitě v Oldenburgu. Přínos tohoto modelu, který́ navazuje na modely předchozí, spočívá 

mimo orientace na výběr a zprostředkování učiva žákům především v systematickém zkoumání 

žákovských představ o vědeckých poznatcích, které se zpětně promítnou do procesu výběru 

vzdělávacích obsahů.  

Jde především o:  

1) Výzkum názorů, představ, prekonceptů i jiných dosavadních znalostí, které mají žáci o 

konkrétním učivu či školním předmětu.  

2) Konfrontaci těchto skutečností s minulými a aktuálními poznatky jednotlivých 

vědeckých disciplín, které jsou zastoupeny v kurikulu.  

3) Rekonstrukci nynějších vzdělávacích obsahů, které jsou v souladu s výše uvedenými 

zjištěními i s cíli vzdělávání“. (Knecht, 2007, s. 74) 

 

Tolik citace ze studie Petra Knechta. Při studiu tohoto pramenu bylo zajímavé nalezení principu 

de facto totožného s tím, jak chceme s kompetenčním modelingem pracovat u dospělých. 

Můžeme se domnívat, že byl-li by koncept kompetenčního modelingu zaváděn v obdobném 
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pojetí jako má Kautmann již od prvního stupně školní výuky, snáze a daleko efektivněji s ním 

můžeme pracovat v dospělém věku. Respektive mluvím o efektivním a investičním rozvoji 

pracovníků. Důvod, proč zmiňuji „didaktickou rekonstrukci“ právě ve své práci je ten, že chci 

poukázat na jasná propojení myšlenek a možná i vzdělávacích trendů zdánlivě nesourodých 

období – primárního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Toto plně koresponduje s pojetím 

paradigmatu Vzdělávání 4.0, které výstižně popisují Veteška a Kursch (2019).  
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4 Stavba a zavádění kompetenčního modelu do prostředí organizace 

Praktická část se věnuje stavbě kompetenčního modelu a jeho zavádění do organizace jako 

prostředku pro zvyšování efektivity rozvoje zaměstnanců. Lze se domnívat, že zavedení 

kompetenčního modelu do organizací pomáhá významně zpřehlednit pohled na požadavky, 

které u jednotlivých pracovních pozic máme s ohledem na jejich výkon. Z toho můžeme 

usuzovat, že řízení založené na kompetencích a v neoddělitelné vazbě na strategii firmy 

zabraňuje ztrátě potenciálu firmy i peněz v důsledku: 

• vysoké a neřízené fluktuace, 

• nemotivovanosti zaměstnanců, 

• obsazení nekompetentních zaměstnanců na dané pozici, 

• obecné absence relevantních personálních dat nutných k efektivnímu vedení, 

• a rozvoji zaměstnanců, 

• nerozvíjení zaměstnanců v oblastech zájmu firmy a zároveň v souladu s talentem a 

zájmy zaměstnance, 

• absence schopnosti poskytovat kvalitní zpětnou vazbu. 

Tradičně realizovaný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců na základě domněnek manažerů, 

jednoduchých behaviorálních rozhovorů není dle mého dostatečný a celostní. A to nejen 

z pohledu neefektivity investic do vzdělávání, ale i samotného zapojení a motivace samotných 

příjemců rozvoje a vzdělávání. Jako přímo nevhodné považujeme samo-rozhodování 

zaměstnanců o tom, v čem se chtějí nebo nechtějí dále rozvíjet. Chápeme sice snahu přenést 

odpovědnost za výběr na samotného zaměstnance. Nicméně jde pouze o prokázání 

neschopnosti vytvořit celostní rozvojový koncept vnitrofiremního rozvoje. 

Kompetenční model tak lze chápat jako základní datový nástroj pro investiční rozvoj 

zaměstnanců, pro zvyšování angažovanosti skrze „společný zájem“.  

 

4.1 Důvody zavádění kompetenčního modelu v organizaci 

Pokud chce vedení organizace skutečně řídit lidi v ní, a to strategicky (smysluplně) je nezbytně 

nutné do takového řízení zahrnovat nejen složku výkonovou, ale i kompetenční. Tím lze 

dosáhnout vysoké optimalizace efektivity výsledků organizace jako celku. Veteška a 

Tureckiová (2008, s. 84) tento přístup popisují takto: „cíl řízení podle kompetencí se tedy 
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v zásadě shoduje s cílem strategického řízení lidských zdrojů jako zatím vrcholného nástroje 

„manažerské personalistiky“, respektive představuje takový systém personální práce 

v organizaci, která na jedné straně vychází z „tvrdých“, tj. věcných faktorů řízení (strategie a 

struktura) a na straně druhé k nim přidává „měkké“, tj. na lidi a jejich schopnosti, motivy a 

cíle zaměřené na faktory úspěchu organizace (spojené rovněž se systémem leadershipu)“.  

Zjednodušeně lze tedy říct, že k tomu, abychom dosáhli nejvyššího možného výkonu co 

nejefektivnější cestou, nelze lidsko-zdrojovou složku řídit pouze skrze nákladovou a 

výnosovou složku. Naopak, z dlouhodobějšího pohledu je nutné zapojit i maximalizaci 

kompetenční složky pracovníků tak, aby bylo možné jednak sladit očekávání pracovníků a 

organizace v pohledu na zvládnutí dané role a jednak zajistit lepší využívání a řízení rozvoje 

potenciálu lidí právě k dosahování optimalizovaného výkonu organizace jako celku.  

Ne tak často zmiňovaným důvodem pro zavádění kompetenčního modelu je i zabezpečení 

přenositelnosti know-how / oborových znalostí. Je řada oborů, zvláště průmyslových, kde 

dochází k „vymírání“ řemeslné dovednosti. Důvody to má dva: 1) obor se přestal vyučovat jako 

„nepotřebný“ či „bez zájmu“, 2) s odchodem starší generace odchází i know-how, přičemž si 

firmy nepohlídali zabezpečení dostatečného přenosu na generace další. Kompetenční model 

dokáže narovnat požadavky na zvládnutí odborné dovednosti či znalosti a dostatečně dopředu 

tak zabezpečit nejen kapacity pracovní, ale i vzdělávací. 

Zavedení kompetenčního modelu, resp. řízení podle kompetencí lze nahlížet jako klíčové 

zvláště při řízení lidí ze zmiňovaných generací „Y“ a „Z“. Tento způsob řízení dělá totiž 

z pracovníků rovnocenné partnery, kteří se podílí na tvorbě procesů, podílí se na rozhodování 

a zároveň je jim dáván prostor a vytvářeny podmínky pro seberealizaci v pracovním nasazení. 

To je nutné považovat za absolutně klíčové. 

 

4.2 Zásady pro stavbu kompetenčního modelu ve firmě 

Předem, kompetenční model NESMÍ být a priori stavěn jako nástroj kontroly a hodnocení tak, 

jak je známe. Jako fatální můžeme vnímat rozdíl mezi hodnocením výkonu a posuzováním 

úrovně kompetencí pracovníka. Nakolik jsou obě složky spolu ve velmi úzkém propojení, 

kompetenční model jako takový slouží primárně k ověření oblastí, ve kterých je nutné daného 

pracovníka v případě nedostatečného naplnění rozvíjet.  
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Jak bylo zmíněno výše, pracovník je rovnocenným partnerem a kompetenční model mu 

poskytuje možnost pohledu na potenciál rozvoje nejen v dané organizaci, ale s tím i související 

možnost a potenciál rozvoje celé profesní dráhy. Nepochybně toto pojetí „důvěry“ v pracovníka 

souvisí s přijetím odpovědnosti za práci, kterou vykonává. Lze se domnívat, že uvědomění si 

odpovědnosti může přijít se znalostí procesů, které dané roli pracovníka náleží. Skrze znalost 

procesů si lze lépe uvědomit provázanost činnosti pracovníka s procesy organizace jako celku.  

 

4.2.1 Nutnost provázanosti s procesním modelem 

Především je potřeba vzít v potaz fakt, že kompetenční model stojící v organizaci samostatně 

bez provázanosti na řídící strategie a procesní systém prakticky nedává smysl. Procesní rámec 

organizace definuje jednotlivé pracovní role, které jsou následně shlukovány do pracovních 

pozic.  

 

Obrázek 9: Schéma pracovní pozice a návaznost na pracovní místo (vlastní zpracování) 

 

Kvalitně zpracovaný proces, respektive procesní model umožní v detailu odečíst nejen náplň 

práce (tedy popis pracovní pozice), ale ruku v ruce s ní i požadavky na kompetence a jejich 

úroveň, která je při naplňování role / rolí danou pozicí vyžadována. V návaznosti na dynamiku 

změny procesů nebo strategií organizace je pak nutné adekvátně reagovat i na změnu v náplních 

práce, a tedy i v nastavení kompetencí a kompetenčních modelů. 

Mohlo by se zdát, že zvláště v menších firmách (ale i v těch velkých), není procesní řízení 

nezbytné. „Zdání“ je častou manažerskou chybou, kdy se manažer řídí jen pocitem, že má vše 

pevně v rukou, obvykle bývá opak pravdou. Navíc je výsledkem sklon k mikromanagementu.  
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Pojďme se podívat na základní definice a pojetí procesního řízení. Zjednodušeně jde o 

zmapování veškerého dění v organizaci tak, abychom dokázali jednotlivé aktivity pochopit, dát 

je do souvislosti a souladu s cíli organizace, myšlením a postoji jejích pracovníků. Zároveň se 

procesy neustálou evaluací snažíme zefektivňovat. Proto je celý systém znázorňován do 

cyklického průběhu. 

Obrázek 10: Systém procesního řízení (zdroj: vlastní zpracování) 

 

• Strategie procesů – strategie procesů je definována strategií organizace. Management 

definuje a stanovuje vize a cíle, ke kterým bude organizace dále směřovat, resp. kam 

bude svým managementem navigována 

• Modelování procesů – při modelování / popisování procesů cílíme k tomu, aby byly 

procesy jasně a srozumitelně popsány a mohly být pochopeny a následně realizovány. 

Obvykle se výsledek promítne do grafické procesní mapy.  

• Realizace procesů – zavádění procesů a procesní výkon – tedy jak byly procesy 

namodelovány, tak se jimi řídíme. Bez odchylek a bez výjimek. V případě, že 

z jakéhokoliv důvodu jeden proces nebo rovnou celá skupina nevyhovuje či dokonce 

blokuje výkon organizace, je potřeba ho podrobit detailní business analýze, která je i 

dalším krokem v cyklu procesního řízení. 

• Analýza procesů – analýza slouží ke sběru dat o vykonávaných procesech s cílem 

procesní optimalizace. Jako zdroj pro analýzu slouží dvě předchozí fáze: Modelování 

procesů a Realizace procesů – z této fáze získáváme informace od zaměstnanců 

realizujících procesy a z informačního systému společnosti. 
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• Optimalizace procesů – na základě analýzy pak přistupujeme k případné optimalizaci. 

Výsledkem tak mohou být malé i radikální změny procesů, které vedou k efektivnějším 

výstupům společnosti. Menší změny lze ihned aplikovat do procesů společnosti, a to 

skrze model procesů. V případě větších změn, jsou návrhy nejprve zpracovávány 

managementem. Vyhodnocení navržených změn může vést až ke kompletní změně 

strategie společnosti.  

Procesní řízení klade akcent na opakované procesy a jejich průběh napříč celou organizací. 

Pokud je organizační struktura příliš funkčně zaměřená (tedy každá jednotka dělá jen svoji 

specializaci), mají pracovníci tendenci vytvářet bariéry pro procesy (hlavně komunikační a v 

předávání práce), které jdou napříč. To má pak negativní dopad na výkonnost celé organizace. 

Je-li tedy na procesní model napojen i model kompetenční, dává tak procesnímu modelu daleko 

vyšší přidanou hodnotu v podobě formace pracovníků skrze uvědomění si celkového kontextu 

fungování organizace jako celku.  

 

4.2.2 Rizika a překážky při zavádění kompetenčního modelu 

Objektivně je nutné připustit, že při zavádění kompetenčního modelu, respektive při hodnocení 

jeho úrovně, často dochází k nadhodnocování reality plnění příslušných kompetencí. Pouhým 

pozorováním a rozhovory s hodnocenými i hodnotiteli docházím k nejčastějším odpovědím 

směřujícím k obavám z „trestu“ z nedostatečného naplnění požadavku. Přitom realita a důvody 

zavádění kompetenčního modelu do firem jsou přesně opačné. Cíleně chceme a sledujeme 

„mezery“ tak, abychom do nich mohli nasměřovat intenzivní a vysoce cílené vzdělávání / 

rozvoj.  

Je na místě přesvědčení, že zmíněná obava z „trestu“ pramení z pojetí hodnocení ve školním 

systému. To je nastavené procesem neznalost-> snížená známka hodnocení (= trest).  Jakkoliv 

se můžeme ujišťovat, že cílem hodnotícího systému žáků není trestat, je zjevné, že u mnohých 

jedinců to tento efekt zanechává. Vezmeme-li v úvahu délku působení tohoto hodnotícího 

systému na člověka, pak se dostaneme k nejméně k 9 letům, většinové maximum pak bude ležet 

s uvažovaným koncem studia, tedy mezi 12 a 18 lety. To už je poměrně dost dlouhá doba na 

to, aby mohli vzniknout pevné a zažité vzorce chování, které se dají měnit jen s vysokým 

podílem úsilí. Pokud se s tím nedokážou v průběhu dospělého života srovnat, nepochybně může 

být toto intenzivním spouštěčem stresu, a tedy strachem z dělání, respektive připuštění 
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možnosti vzniku chyb. Přitom právě chyby jsou díky emocionální kotvě jedním ze základních 

stavebních kamenů dalšího rozvoje každého jedince. 

Vysvětlování hodnotového významu zavádění kompetenčního modelu je pak nezbytným 

prvkem interní komunikace jak ze strany organizace jako takové, tak i ze strany přímého 

nadřízeného i personálního oddělení. Klíčové je v tomto ohledu vysvětlení potřebnosti 

kompetenčního modelu, způsobem vyhodnocování a s tím spojeného ujišťování, že 

nedostatečné naplnění požadované úrovně kompetencí není důvodem k „trestu“, ale 

k nasměrování cílené investice do daného jedince prostřednictvím vzdělávání.  

Pokud nebudou lidé v organizaci rozumět tomu, PROČ firma preferuje řízení na bázi 

kompetencí, nebudou – li v tom vidět smysl a návaznost na svou činnost, motivace k práci s 

kompetencemi narazí obvykle na 2 projevy: buď je to pro ně ztráta času – „stejně s tím nikdo 

nic nedělá“ – nebo je odmítání motivováno strachem – „přece neřeknu, že něco neumím, aby 

mě za to vyhodili“. 

Znázornit se to dá jednoduše na schématu Zlatého kruhu komunikace (viz 1.2.3). 

 

Pokud sdělení komunikujeme zvenku kruhu dovnitř, lidé budou nepochybně sdělení rozumět a 

budou ho umět pochopit. Nepohne to ale jejich chováním / neřídí ho. 

Pokud sdělení komunikujeme zevnitř kruhu směrem ven, umožňujeme cílit na centrum 

kontrolující chování. Následně necháme toto chování racionalizovat. To je ten okamžik, kdy 

snáze přichází vnitřní rozhodnutí a ztotožnění. 

Někdy se dostáváme do situace, kdy máme všechny argumenty, ale přesto řekneme „mně se to 

nezdá, nemám z toho dobrý pocit“. Podle Sinka (2009) je to dáno tím, že limbický systém jako 

místo kontroly rozhodování nekontroluje jazyk. A pokud budeme mluvit o tom, v co věříme 

a proč to děláme, tak tím poutáme pozornost na stejně / podobně smýšlející lidi, případně 

budeme inspirovat naším proč. A tak se i rodí důvěra. 
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Proto musí být kompetenční model úzce svázán se strategií firmy, aby jeho využití dávalo 

smysl a bylo pochopitelné i srozumitelné. Pokud není strategie firmy penetrována do nejnižších 

pater organizace, pravděpodobně nebude řízení na bázi kompetencí celo-organizačně nikdy 

přijato. Zavádění modelu příkazem by šlo zcela proti smyslu řízení na bázi kompetencí. 

V souvislosti s tím je zapotřebí zmínit i faktor strachu. Neznalost nebo neznámo může 

apriorně vyvolávat obranné postoje. Získání kontextu můžeme najít v Nakonečného definování 

strachu: „Obecně vzato, je strach reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí…Na vrozenost této 

emoce poukazuje její spojení s výraznou mobilizací energie a s útěkovým chováním…Kromě 

toho je strach velmi nakažlivý, rychle se šíří na základě alarmujících zpráv a na základě 

pozorování útěku druhých se lidé k útěku přidávají.“ (Nakonečný, 2000, s. 225). V návaznosti 

na výše v textu popsané přenesené školní zkušenosti (neznalost=penalizace) se může projevit 

Nakonečným (Nakonečný, 2000) popisovaný projev naučeného strachu, tedy strach, jehož 

zdrojem je zkušenost. Proto je velice důležité znovu zdůraznit „provazbu“ kompetenčního 

modelu se strategií firmy a jasnou formulací i provedením hodnocení a evaluace kompetencí 

na všech úrovních.  

Druhou polohou bariéry je postoj personálního oddělení, respektive personalistů jako takových. 

Objektivně zavádění kompetenčního modelu znamená na samém začátku poměrně značnou 

časovou investici, kterou nejsou personalisté ochotni vložit. V praxi se díky rozhovorům 

můžeme ve většině případů dozvědět, že primárním problémem je opět strach a opět naučený 

strach – ze zbytečně vynaložené energie a práce, která přijde nazmar. Obava pramení 

z přesvědčení, že si střední management u top managementu prosadí zrušení „tohoto 

zbytečného hodnocení a testování, na které nemá nikdo čas“.  Jak již bylo v práci na několika 

místech popsáno, i v tomto ohledu lze spatřovat prvky strachu, tentokráte více spjatého 

s neznámem, případně ohrožením pozice. Řešením je již zmíněná nutnost provázání Strategií, 

procesů a kompetencí a jasná deklarace top managementu o důležitosti a významu tohoto 

propojení. Nepochybnou součástí této deklarace musí být i metodika, střežená právě v pozici 

personálního oddělení. 

 

4.2.3 Doporučení pro efektivní zavedení kompetenčního modelu do firmy 

Vyjdeme-li z výše popsaných hrozeb při zavádění kompetenčního modelu do firmy lze sestavit 

relativně jednoduchý, ale účinný postup. 
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1) TOP management chápe význam řízení na základě kompetencí, vidí v něm přínos a zapadá 

do celkové strategie práce s lidmi. Pomoci může i následující zjednodušená SWOT analýza 

Silné stránky 

- Odstraňuje duplicity a nejasnosti v kompetenčních požadavcích na jednotlivé role ve 

firmě 

- Snižují se náklady na vysokou a neřízenou fluktuaci 

- Nerozvíjení zaměstnanců v oblastech zájmu firmy vs. talent a zájem zaměstnance 

- Snižování neefektivních vysokých výdajů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

- Nevyužívání potenciálu lidí 

- Zabraňuje složitému a neefektivnímu vedení lidí, bez možnost využití leadershipu 

Slabé stránky 

- Časově náročná příprava a implementace 

Příležitosti 

- Zpřehlednění rolí ve firmě, příležitost pro efektivnější řízení talentů 

- Prostor pro výchovu budoucích leaderů 

- Prodloužení životního cyklu zaměstnanců 

- Zvýšení loajality a motivace 

Hrozby 

- Nepřijetí systému řízení na základě kompetencí z důvodu strachu o vlastní pozici 

- Vytíženost lidí, nízká míra spolupráce 

- Nedostatečné finanční prostředky na pokrytí rozvoje lidí 

- Udržitelnost při vyšší fluktuaci 

 

2) V rámci propadu a rozpracování top management strategie/í zapracuje TOP management i 

část týkající se řízení lidí na základě kompetencí. Tím nejlépe všechny úrovně vedení 

pochopí benefity, kterých mohou využít. Nepodaří-li se v rámci nižších stupňů vedení o 

soulad s TOP managementem, nemá význam v implementaci dále pokračovat. Změna 

přístupu k řízení se nedá nařídit rozhodnutím vedení. Musí být pochopena a přijata 

spontánně. V opačném případě nemůže dojít ke smysluplnému využití masou zaměstnanců 

mimo manažerské úrovně. Proto ze zkušenosti z praxe doporučuji zrealizovat workshopy 
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vedoucích se svým přímým nadřízeným, případně s celým Top managementem, aby ten měl 

možnost dostatečně změnu v přístupu vedení dostatečně detailně obhájit. S ohledem na 

urychlení doporučuji takové workshopy nechat moderovat koučem nebo mentorem. 

 

3) V návaznosti na vyzrálost všech úrovní managementu je posledním krokem vysvětlení 

změny v nejnižších patrech firmy. Tedy řadovým zaměstnancům. Opět je na místě 

doporučení, aby se takového týmového workshopu účastnil i někdo z nejvyššího vedení. 

Přidá se tím na významu a případně juniorním vedoucím taková přítomnost nadřízeného 

manažera pomůže pozičně i argumentačně. 

4) Pro udržitelnost je velmi doporučeno zpracovat krátký materiál umístitelný na intranet, ke 

kterému se budou moci všichni vracet. Nejen kvůli samotnému vysvětlení, proč „řídíme na 

základě kompetencí“, ale i kvůli tomu, jak jsou v dané firmě nastaveny standardy hodnocení, 

jak hodnotit sebe, jak podřízené. A v neposlední řadě znovu opakovat, že nedostatečně 

rozvinuté kompetence jsou důvodem k rozvoji, nikoliv k penalizaci. 

 

4.3 Stavba kompetenčního modelu 

Při stavbě kompetenčního modelu osobně vycházím ze základního nastavení úrovní:  

detail kompetence – kompetence – skupina kompetencí a kompetenční model.  

 

Takto vrstvená škála nastavení umožní nastavení modelu v detailu přesně potřebném pro 

konkrétní organizaci. Další vrstvu možností nastavení hodnocení, a tedy zvýšení jeho 

granularity může být nastavení vah pro jednotlivé komponenty, kompetence i skupiny 

kompetencí. Při nastavování modelu lze ale snadno sklouznout k touze po co největším detailu, 

aby bylo možné pro personalistu co nejpřesněji odhalovat a určovat nedostatky a zaměřovat na 

ně velice detailní rozvojové aktivity. Ze zkušenosti ale nabádáme k opatrnosti, resp. dobrému 

zvážení nutnosti vysoké míry granularity, a to s ohledem na reálnou využitelnost a zároveň 

pochopitelnost jak daným příjemcem modelu, tak jeho hodnotitelem.  

Pochopitelnost a srozumitelnost je zcela klíčová pro udržitelnost kompetenčního 

modelingu v organizaci. Zde odkazujeme zpět na práci Simona Sinka (Zlatý kruh komunikace, 

kapitola 1.2.3). 
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4.3.1 Systémy pro řízení kompetencí 

Kompletní kompetenční modeling včetně vyhodnocování kompetencí lze provádět 

v personálních systémech, které tuto funkcionalitu nabízejí, složitější cestou je využití Excelu.  

Většina velkých tuzemských i zahraničních personálních systémů má v sobě integrovánu 

funkcionalitu pro hodnocení kompetencí. Nutno podotknout, že tyto systémy nejsou vyhovující 

pro stavbu modelů a jejich vyhodnocování. Pracují totiž s premisou, že postačí funkcionality 

pro hodnocení výkonu zaměstnanců nadřízeným. Často se tak dostaneme k tomu, že manažer 

hodnotí „kompetence“ podřízeného jako součást komplexní výkonové evaluace, což je přístup, 

který se absolutně neslučuje s pojetím, které zastávám. Tedy, hodnocení kompetencí je 

základem k rozvoji, nikoliv k penalizaci. 

Navzdory tomu, že je zejména v USA řízení a hodnocení kompetencí více doma než v Evropě, 

není mnoho systémů, které se právě na kompetence zaměřují. Navíc, je prakticky nemožné 

aplikaci pro využití v Evropě a organizaci s méně než 1000 uživateli získat, protože požadavky 

provozovatelů jsou takto postaveny. Zároveň mechanismy hodnocení umožňují jen velmi 

jednoduché hodnotící struktury, bez možnosti postavit opravdu detailní modely s variaovatelně 

nastavitelnou hodnotící škálou. Pro úplnost ale uvádíme alespoň ty, které jsou dohledatelné a 

provozovatelé alespoň komunikují: 

- CompetencyApp (http://competencyapp.com/) 

- Lexonix (https://www.lexonis.com/manage-competencies/) 

- Talent Guard (https://www.talentguard.com/)  

- Kahuna (https://kahunaworkforce.com/)  

- HRSG (https://www.hrsg.ca/)  

U naposledy zmíněného poskytovatele HRSG (Human Resources Systems Group Ltd.) je dobré 

se na chvíli zastavit. Je to totiž jediná společnost, která se seriózně kompetenčnímu modelingu 

věnuje. Součástí jejich řešení je i katalog předpřipravených kompetenčních modelů pro různé 

pozice. Obdobně jako u ostatních společností, i tato kanadská firma není příliš vstřícná co do 

poskytování licencí pro segment malých a středních podniků v Evropě. 

Zajímavou alternativou je tak personální systém Sloneek (https://sloneek.com), jehož součástí 

je modul EDUMODEL. Společnost Sloneek si klade za cíl otevřít stavbu a hodnocení 

kompetencí širokému spektru firem včetně těch malých a středních.   
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Nespornou výhodou zpracování výsledků kompetenčního modelu v aplikaci Sloneek je nejen 

existence rozsáhlého poznámkového aparátu, ale i zobrazování výsledných dat. Systém chytře 

využívá semaforového grafického vyhodnocení, kdy je na první pohled jasné, ve kterých 

kompetenčních detailech je nutné zlepšení. Zároveň pohled na komplexní souhrnná data 

pomáhá manažerovi vzdělávání lépe zpracovávat a přiřazovat doporučené oblasti vzdělávání, 

ve kterých se má dotyčný hodnocený dále rozvíjet. Manažer vzdělávání může v návaznosti na 

pracovní zařazení a přiřazené vzdělávací oblasti lépe filtrovat lidi s podobně zaměřeným 

rozvojem, efektivněji je seskupovat, a především tím získává detailní informace o vzdělávacích 

potřebách. Ty snadno přenese na realizátory vzdělávání / lektory a může lépe kontrolovat 

efektivitu takového vzdělávání. 

Sloneek v průběhu následujících let slibuje poloautomatizované vyhodnocování s pomocí 

strojového učení. Na evropském trhu tedy snad již brzy bude plnohodnotný nástroj pro práci 

s kompetenčním modelingem a následným inteligentním plánováním vzdělávání. 

 

4.3.2 Provázanost na strategie organizace a procesní model 

Několikrát byla v této práci zdůrazněna potřeba pochopitelnosti a porozumění důvodům PROČ 

je v organizaci kompetenční model zavedený, PROČ jej musím absolvovat, jím se řídit. Že 

nejde o zbytečnou, ale zcela klíčovou aktivitu. 

Lze se. domnívat, že nejjednodušším a zároveň zcela nejefektivnějším způsobem je 

provázanost na organizační strategii, respektive procesní model. Pokud rozumím tomu, PROČ 

organizace dělá, CO dělá (VIZE, MISE), jakou k naplňování využívá STRATEGII, pak 

selským rozumem budu umět pochopit i NÁSTROJE, kterými strategii budeme naplňovat, a 

hlavně chápat nutnost dosahování UDRŽITELNOSTI strategie.   

 

Strategický „waterfall“ 

Jak tedy zajistit fixaci kompetenčního modelu na Strategii?  

V odborné literatuře najdeme řadu strategických přístupů. Od základního Hierarchického 

modelu, který více odpovídá nastavení „selské rozumové úvaze“, přes vysoce fragmentované 

Porterovy modely až po moderní pojetí nastavování strategií s přísnou orientací na zákazníka a 

jeho zapojení do hodnotové tvorby (Customer first), nebo „strategii modrého oceánu“. 
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Ať už je organizační strategie vystavěna na základě jakéhokoliv teoretického konceptu, měla 

by být snadno implementovatelná, a tedy následně zpětně snadno evaluovatelná. Při 

sestavování strategií se často na tento aspekt zapomíná. Strategie vznikne, na ní jsou 

napárována různorodá KPI’s (Key Performance Indicators – Klíčové ukazatele výkonu), a ty 

jsou jediným měřítkem úspěchu strategie. Zapomíná se na aspekt pochopitelnosti a 

přenositelnosti. Pro zjednodušení si vezmeme základní hierarchický strategický model. 

Směrem dolů v hierarchické struktuře se strategie stává detailnější. Vždy o „patro“ níže musí 

být pochopena a rozvedena do většího detailu, ve kterém bude realizována na úrovni dané 

organizační jednotky. Musí být zřejmý projev excelence, který mohu definovat jako ultimátní 

cíl naplnění strategie, případně jejích částí. Jenom tak mohou být nastavená KPI’s nahlížena 

jako reálná, srozumitelná a pochopitelná. Svým způsobem se mohou stát klíčovým 

motivátorem. Protože právě smysluplnost je hlavním vnitřním motivátorem pro pracovní 

výkon. Lidé, kteří považující svou práci za smysluplnou, vykazují vyšší pracovní spokojenost 

(viz např. Sparks & Shenk, 2001; Steger, Dick, & Duffy, 2012). Pozitivní vliv na pracovní 

motivaci skrze pracovní smysluplnost potvrzují Hackman, & Oldham (Hackman, & Oldham, 

1980) a angažovanost jedince na výkon May, Gilson, & Harter (May, Gilson, & Harter, 2004).  

Zvláště nyní, v době probíhající COVID krize je právě díky absenci penetrace strategií ve 

firmách obtížné rychle měnit kurz a flexibilně reagovat na změny. Chybí jak strategické, tak i 

koncepční řízení. Společnost EDUSimply s.r.o. vyvinula metodiku STRATEGICO, která 

pomáhá s tvorbou strategií a jejich propadu do nižších pater managementu až na úroveň 

jednotlivých týmů. Pro většinu manažerů je téměř nereálné vystoupit z dlouhodobě zažitých 

vzorců svého způsobu vedení týmu a vyhodnotit své působení                 z potřebným odstupem. 

Výsledkem je v takovém případě doručení týmového výsledku s mnohem nižší 

predikovatelností a výrazně vyšším úsilím. Jedná se o průvodce, který danému manažerovi 

zprostředkovává jednoznačné pochopení vzájemných souvislostí mezi týmovými aktivitami a 

dosaženými výsledky. Přesně odpovídá výše popsanému požadavku na postupné rozpadávání 

strategie top managementu do nižších struktur s vědomím a porozuměním, jak bude strategie 

naplňována opačným směrem, tedy zdola nahoru.  

Výše popsané je vhodné doplnit jeden zásadní aspekt, a to personální. Personální strategie je 

často opomíjenou oblastí, přičemž ji lze považovat za integrální součást strategie. Svým 

způsobem je možné tento přístup najít i u Hroníka (2007), který s pomocí pojmu Organizační 

triády Kultura – Strategie-Struktura akcentuje důležitost souladu business strategie s tou 

personální. 
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Obrázek 11: Organizační triáda Kultura-Strategie-Struktura, zpracováno dle Hroník, 2007, s. 15 

 

Na strategii navazují procesy. 

Procesní návaznost a logika nutnosti pro-vazeb 

I když se to na první pohled nemusí zdát, každá firma, která chce být efektivní, je procesně 

řízena. Čím je firma větší, tím naléhavější je potřeba formalizace procesního prostředí. Čistě 

z důvodů hlídání duplicit, neefektivního vynakládání jakýchkoliv prostředků.  

Pokud je v organizaci nastavena strategie, lze bez větších obtíží stanovovat, respektive 

revidovat vnitrofiremní procesy a ty přiřazovat jednotlivým rolím. Z pohledu personalistiky je 

toto zcela klíčová aktivita, protože tím získává personální oddělení jasný přehled, jaké pozice 

je nutné obsazovat a proč. Co k náboru ale také potřebují znát je profil kandidáta, respektive 

budoucího pracovníka. A protože jsme skrze strategii stanovili ultimátní projev excelence 

výkonu pracovníka (strategie + procesy), umíme nastavit i kompetenční požadavky na danou 

roli.  

Tím při nástupu nového pracovníka všichni ví, proč byl vybrán daný kandidát, co se od něj 

očekává a lze svým způsobem v čase predikovat, jak moc bude blízko excelentnímu výkonu ve 

své roli. K tomu slouží právě vyhodnocování úrovně kompetencí. 

Podrobný pohled na proces tvorby a udržitelnosti kompetenčního modelu v organizaci 

zobrazuje vytvořené schéma. 
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Obrázek 12: Schéma procesu tvorby a udržitelnosti kompetenčního modelu v organizaci (vlastní zpracování, 2021) 

 

Základem je vlastní zpracování procesního modelu nebo alespoň elementární popis procesů, 

probíhajících v organizaci. Je řada metodik, které popisují standardy modelování podnikových 

procesů. Jde tedy o jakési „jazykové prostředí“. Stejně jako u jazykových norem, i procesní 

modelování má svou normu. Tou je Business Process Model and Notation (BPMN) – je 

standardem procesního modelování a je zároveň ratifikovaným standardem Mezinárodní 

organizace pro normalizaci jako norma ISO/IEC 19510:2013 (Object Management Group, 

dostupné z omg.org). 

Pro vlastní modelování využívá autor práce ve své praxi výstupy ARPO modeleru 

(KLUGsolutions.cz). Ten ve své sémantice a syntaxi využívání několika provazeb mezi objekty 

procesu: 

• Provádí… 

• Spolupracuje… 

• Rozhoduje o… 

• Přispívá k… 

• Musí být informován o… 

• Je konzultantem… 

• Je odborně odpovědný… 
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Definice provazeb v této podobě umožňuje extrémně granulární pohled na procesy 

v organizaci. V organizacích, kde není nutné granularity uplatňovat (nejde o průmyslovou a 

technicky / technologicky extrémně náročnou či nebezpečnou práci / provoz), podporuje 

myšlenku zjednodušení provazeb na provádí, spolupracuje, musí být informován o. Další 

rozpad popisu vazeb totiž vychází z nastavení právě těchto základních. Přičemž je zřejmé, že 

pro zjednodušení kompetenčního modelu pracujeme jen s těmi procesy, na které má příslušná 

role výkonný vliv, tedy jde o provazby provádí a spolupracuje. 

Veškeré procesy jsou modelovány na unikátní PROCESNÍ ROLE. Jde o procesní popis 

aktivity. Jejich kombinací PRACOVNÍ POZICE. Právě při tvorbě pracovních pozic skrze 

přidělování procesních rolí dokážeme snáze odhalovat procesní/rolové duplicity napříč 

organizací. Je pak na nás, abychom vědomě duplicity ponechali jako chtěné nebo je nahrazovali 

tam, kde je zdvojení nežádoucí. 

V této podobě lze přistoupit ke kompetenčnímu modelování. Jestliže máme definované a 

popsané procesy dané pozice (pochopitelnější bude pojmenování Popis Pracovní Pozice), 

dokážeme relativně snadno odvodit kompetenční požadavky na „měkké“ kompetence 

související s mezilidskou interakcí, a „tvrdé“, které v sobě obsahují 2 složky: 

- Oborové znalosti / dovednosti: typicky půjde o znalost specifických 

dokumentů, postupů a metodik svázaných s konkrétním procesem 

- Nástrojové znalosti / dovednosti: typicky jde o znalost práce se 

softwarovými nástroji (SW), ale i hardwarovým (HW) vybavením 

organizací. Čím dál častěji narazíme i na požadavek na kombinaci, kdy 

je k ovládání a nastavení stroje zapotřebí znalosti jako SW, tak HW. 

Záměrně „tvrdé“ kompetence takto rozdělujeme, protože zvláště v Nástrojové kompetenci 

může být řada společných prvků s ostatními pozicemi. Tyto chtěné duplicity chceme mít 

viditelné. Zejména proto, abychom mohli zajišťovat kontinuální školení. Typicky jde o 

kancelářské balíky MS office a Google Suite.  

Provázanost s procesy má ještě jeden zásadní přesah pro management vzdělávání, a to ve sdílení 

znalostí ve firmě. Transfer a management znalostí je jednou ze zásadních složek. Praxe nám na 

mnoha příkladech ukazuje, že neřízený znalostní management může vést i k vážnému 

poškození či zpomalení firmy. Důvodem je fakt, že si firmy často neuvědomují, že jsou 

pracovníci s klíčovými a často tacitními znalostmi klíčovým stavebním kamenem řízení.  
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Mezi klíčové procesy zcela nepochybně patří interakce mezi lidmi. V souvislosti s výzkumem 

generací Milleniálů (Deloite, 2019-2021) a jejich upřednostňováním technologií se můžeme 

domnívat, že právě procesy lidské interakce mohou být v čase narušovány právě pro nedostatek 

fyzického kontaktu, který lze oprávněně považovat za klíčový z pohledu budování vztahů, a 

tedy i důvěry. Tento fakt je nepopiratelně esenciální právě při sdílení a přenosu znalostí nebo 

dovedností. Naphiet a Ghoshal mezilidskou interakci vidí jako element tvořící společenský 

kapitál firmy, „síť vztahů utvářející prostředí pro řešení společenských záležitostí“. (Naphiet a 

Ghoshal, in Armstrong, 2015, s.125). Armstrong doplňuje, že „společenské sítě mohou být 

významnou podporou sdílení znalostí. Přitom je zásadní důvěra, protože lidé jen neradi sdílejí 

znalosti s těmi, kterým nevěří. Sdílení znalostí může být omezováno kulturou organizace. 

Normou se může stát, že se lidé budou snažit, jak jen to bude možné, nechat si své znalosti pro 

sebe, protože „znalosti představují moc“. Jen kultura otevřenosti bude lidi motivovat, aby své 

znalosti sdíleli s ostatními“ (Armstrong, 2015, s. 125). 

 

4.4 Hodnocení kompetencí  

V úvodu kapitoly k hodnocení kompetencí musím zdůraznit, že hodnocení kompetencí je sice 

součástí komplexního hodnocení zaměstnance, nicméně případná nedostatečnost úrovně 

kompetencí NESMÍ BÝT BRÁNA JAKO DŮVOD K PENALIZACI.  

Primárním důvodem je, že hodnocení kompetencí je základem pro rozvojové aktivity. Tedy na 

základě výsledků hodnocení neposuzujeme kvalitu práce, ale určujeme další kroky k rozvoji 

pracovníka tak, abychom se co nejvíce přibližovali právě excelentnímu projevu. Do vlastního 

hodnocení pracovníka se pak promítá pouze aktivita přístupu k rozvoji v souladu se samotnými 

výsledky.  

Příklad: Kompetenční model je splněn na 50 %, KPI splněna na 50 %, účast na vzdělávacích a 

jiných rozvojových akcích 50 % -> lze usuzovat jistý nezájem pro osobní investici do dalšího 

rozvoje (může ale jít i o nepochopení role a nástrojů). To už může být předmětem 

k hodnotícímu, motivačnímu, resp. vytýkacímu pohovoru. 

Za důležité považuji zmínit i to, aby byly vedoucí pracovníci vedeni k pečlivosti při hodnocení 

kompetencí. Pokud totiž několikrát po sobě dojde k vysokému hodnocení (úroveň 90 – 100 %), 

v zásadě to může znamenat dvě věci:  
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- Kompetenční model, resp. projev excelence je nastavený s nízkým 

prahem výzvy, pod možnostmi a potřebami dané role. V takovou 

chvíli je třeba znovu přehodnotit nastavení celého modelu pro danou 

pozici 

- Daný zaměstnanec převyšuje svými kvalitami možnosti vykonávané 

pozice.  

V takovém případě zvážit posun na náročnější pozici, aby nedošlo k 

vyhoření, případně odchodu kvůli  potřebě dalšího rozvoje. 

 

Právě odchod zaměstnanců z důvodu nemožnosti dalšího posunu je poměrně často 

neodhaleným důvodem ztráty talentového potenciálu v organizaci. Proto považujeme za 

klíčové sledovat společně s úrovní kompetencí i životní cyklus zaměstnance. Ten můžeme 

zobrazit pomocí Gaussovy křivky, resp. stejnou metodiku lze aplikovat i na životní cyklus 

zaměstnance. 

 

Obrázek 13: Životní cyklus zaměstnance v organizaci (vlastní zpracování 2020) 

Dokážeme tak lépe individuálně podpořit rozvoj zaměstnanců v jednotlivých fázích jejich 

profesního života, který sdílejí s Agenturou. Právě osobní rozvoj, resp. úprava jeho nastavení, 

dokáže znovu namotivovat seniorního zaměstnance tak, aby se co nejdéle prodloužila jeho 

nejproduktivnější fáze ZRALOSTI. Alternativou k prodloužení seniority je přesun mezi 

pozicemi, tvorba nových výzev. Tím organizace může relativně snadno řešit problém 

nástupnictví, případné poziční alternace. 
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4.4.1 Měření úrovně kompetencí 

Přístupy k měření úrovně kompetencí 

Pro dodržení srovnávací metody předkládám několik validních metod využitelných pro měření 

úrovně kompetencí. Při jejich popisu se snažíme o zdůraznění pozitiv i negativ a jejich následné 

syntéze. 

Behaviorální přístup 

Behaviorální rozhovor mezi přímým nadřízeným a pracovníkem nad individuálním 

hodnocením kompetenčního modelu dává každé ze stran možnost lépe porozumět skutečné 

podstatě případně identifikovaných nedostatků. Jako vedlejší efekt je možné prohlubovat 

důvěryhodnost vztahu nadřízeného a podřízeného. Negativem může být dominantní obava 

z negativního hodnocení a tedy snaha podřízeného vylepšovat svůj pohled na úroveň 

kompetencí. Stejné riziko vyplývá z dominantního chování vedoucího pracovníka, který se při 

hodnocení může nechat strhnout okolními vlivy a nedokáže se plně soustředit jen a pouze na 

kompetence.  

360° hodnocení   

Tento ultra komplexní způsob hodnocení z mého pohledu snímá odpovědnost za hodnocení 

pracovníků z vedoucích. Na jedné straně to může pomoci ve chvíli, kdy víme o nevyzrálosti 

vedoucích pracovníků v organizaci a chceme jim tímto „komplexem datových zdrojů 

hodnocení“ pomoci, praxe ovšem ukazuje, že jsou následně data brána často jako prostředek 

pro účelovou manipulaci s pozicí / hodnocením podřízeného. Protože se do hodnocení zapojuje 

i tým spolupracovníků, je datový obraz opravdu velice bohatý. Na druhé straně, obvykle je do 

hodnocení zapojováno více subjektů včetně personalistů, manažera o stupeň vyššího či vnitřní 

a vnější zákazníci (Koubek, 2007).  
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Obrázek 14: Rozšířené třistašedesátistupňové hodnocení pracovníků (Koubek, 2007, s. 218) 

 

Jakkoliv by měly být zdroje rozděleny na hlavní a dodatečné, často se tak neděje a mezi 

jednotlivé zdroje je položeno rovnítko. Osobně tedy tento způsob hodnocení kompetencí vůbec 

nedoporučujeme. Pokud, tak jen v redukované týmové podobě. Důvodem je jednoduše absence 

znalostí ostatních nositelů hodnocení pro relevantnost validace dosahované úrovně kompetencí 

daného pracovníka. Výjimkou by mohly být vysoce zralé firemní kultury, zvláště s plochou 

organizační strukturou, které ze své podstaty významně eliminují prostor pro devalvaci dat 

z hodnocení. 

 

Assessment Centrum 

Představuje pokus o minimalizaci vlivu lidského faktoru na hodnocení pracovníků. Nelze jej 

však používat univerzálně. Vzrůstá však jeho používání při vyhodnocování rozvojového 

potenciálu vedoucích pracovníků (Koubek, 2007). Zásadní roli hrají externí hodnotitelé a 

hodnocení v zásadě umělých podmínkách. Sice je hodnocení do značné míry odosobněné, 

otázkou zní, je-li to přesně to, co potřebujeme pro kvalitní zhodnocení úrovně kompetencí. Z 

autorova úhlu pohledu je právě osobní pohled nadřízeného právě tím, který může nejlépe 

přispět k pochopení odhalených rezerv a kvalitnější motivaci pro jejich využití. 
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Pokud přijmeme premisu, že je vhodné v konkrétních případech využít služeb externího 

konzultanta / poradce při hodnocení kompetencí pracovníka, potom vnímám jako daleko 

vhodnější využít služeb business kouče, případně mentora. Ideálně takového, který v organizaci 

nějakou dobu působí a dokáže hodnocení vnímat v kontextu dění a nastavení samotné 

organizace. Tento pohled můžeme opřít o jedno z kritérií nastavení kompetencí (srovnej 

kapitola 4.2):  

- Kompetence je definovaná standardem – předpokládaná úroveň zvládnutí 

kompetence je určena předem, zároveň je předem definován soubor výkonových kritérií 

(měřítek či standardů očekávaného výkonu ve smyslu výsledku činnosti a chování). To 

umožňuje jedinci, aby svoji kompetenci demonstroval a aby ji také sám dokázal změřit 

a vyhodnotit. 

 

4.4.2 Struktura hodnocení kompetencí 

Praktické zkušenosti nabádají předejít případným problémům se zaváděním a udržitelností 

kompetenčních modelů vytvořením podrobnějšího „taháku“, jak postupovat, na co si dát pozor. 

Zároveň stejného prostoru využít pro zopakování důvodů existence kompetenčního modelu ve 

firmě. 

V zavedené zahraniční praxi se pro stavbu a hodnocení kompetencí využívá obvykle pěti 

bodová škála (1-5), kde 5 označuje nejvyšší možné hodnocení. Pod každou popsanou úrovní 

jsou pak uvedeny čekávané projevy chování / naplňování / excelence dané kompetence. 

Vzorem může být model využívaný etablovanou kanadskou společností Human Resources 

Systems Group Ltd.  
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Obrázek 15: Model zpracování popisu a hodnocení kompetence společností HRSG (Human Resources Systems Group Ltd., 
https://www.hrsg.ca/) 

Nezpochybnitelnou předností je časově méně náročná příprava celého modelu pro organizaci. 

Problémem tohoto typu zpracovávání kompetencí je přílišná míra návodnosti, do které se pak 

snaží hodnocený i hodnotitel „vejít“. To se dle mého názoru nejvíce projeví u osob s vysoce 

rozvinutým analytickým myšlením, kteří v předepsaných projevech dosažené úrovně 

kompetencí nemusí najít svoje aktuální status quo a dojde tak k rozporování validity. A tím 

pádem celého smyslu zavádění modelu do organizace.  

Proto je dle mého názoru důležité ponechat určitou míru subjektivity v hodnocení pomocí 

číselné škály (procenta / body) a popisu mezních hodnot. Následně pak samotným přidělením 

hodnoty určujeme proporcionalitu zastoupení mezních hodnot mezi sebou. 

 

Obrázek 16: Detail hodnocení-škála, mezní hodnoty (zdroj: aplikace Sloneek, sloneek.com) 

https://www.hrsg.ca/
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Vlastní testování / hodnocení dosažené úrovně kompetencí by mělo probíhat odděleným 

hodnocením hodnotitele a hodnoceného. Jednoduchým zdůvodněním je autenticita hodnocení 

obou stran. Ke společným výsledkům by se obě strany měly dostat až poté, co jsou obě 

hodnocení dokončena. V následném společném rozhovoru nad výsledky mohou korigovat 

výsledné hodnocení a hodnocení uzavřít. Tento způsob hodnocení nabízím jako vlastní, 

vyzkoušený způsob.  

 

4.4.3 Vedoucí x Podřízený 

V rámci velkých korporací často docházíme k situacím, kdy byl do pozice vedoucího jmenován 

pracovník s nejlepším výkonem. Dotyčného už ale nikdo nepřipravoval na to, že práci, kterou 

dělal doposud, již dělat nebude. Jeho prací nebude např. prodej, ale práce s lidmi. Z toho 

pramení řada hrozeb, které mohou být výraznou překážkou pro kvalitní fungování a efektivitu 

kompetenčního modelu ve firmách.  

V kapitole 4.3.2 byla zmíněna nutnost pro-vazby hodnocení kompetencí a nastavením rozpadu 

firemní strategie (strategický waterfall). To lze považovat za základní stavební kamen vztahu 

mezi nadřízeným a podřízeným z pohledu důvěry a uvěřitelnosti. Pokud jako podřízený nebudu 

svému nadřízenému věřit, že to, co společně tvoří, dává smysl, nikdy nebudou společně 

dostatečně efektivní a v souladu. Nepochybně mi bude namítáno, že pokud je strategie špatně 

nastavena shora, nic s tím nikdo neudělá a „musíme držet ústa a krok“. Pokud bychom neznali 

sociologicko-psychologické nastavení nových generací Y a Z, pak bychom mohli odvážně 

tvrdit, že možnost, kterou nám nikdo nevezme, je z takové firmy odejít. Což je často s ohledem 

na ekonomickou situaci a různé ekonomické závislosti (hypotéky, úvěry, rodina) obtížné 

realizovat. Ovšem nové generace nemají ve vínku sklopit hlavu. O problémech je potřeba s nimi 

diskutovat, vysvětlovat. Je to v zásadě jediná cesta, jak s nimi navázat efektivní a smysluplnou 

spolupráci. Bohužel, toto své tvrzení mohu opřít pouze o praxi konzultanta právě s touto 

cílovou skupinou. Sociologické rozbory se buď rozcházejí s realitou nebo tento druh vnitřního 

nastavení zcela nových generací neřeší. Nejhorší variantou jsou data, která míchají průzkumy 

napříč celosvětovým / evropským prostředím. Ovšem víme, jak fatální rozdíly mohou existovat 

mezi jednotlivými evropskými státy, natož celosvětovou populací.  

Vedoucí je při hodnocení kompetencí donucen k dialogu, diskusi o rozvoji a jeho potřebě. 

Smysluplnosti a navázání na širší kontext působnosti firmy. Jak jsem již zmínil výše, zvláště 
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nové generace potřebují chápat. Nepřijímají rozkazy. Tento způsob rozvojových rozhovorů 

podporuje leadershipu, vzájemnou důvěru a smysluplnost práce, kterou společně ve firmě tvoří. 

 

4.4.4 Úskalí „tunelového hodnocení“ 

Určitým nebezpečím a v praxi často viditelným aspektem je odmítavé tvrzení nadřízených: „je 

to nesmysl, zdržuje to, mě jeho / její kompetence pro výkon stačí“. Obvykle je za takovými 

postoji a „tunelovým viděním“ strach z neznámého. Kompetenční model tu není jen pro 

vedoucího. Je tu pro celou firmu. Pro management, aby věděl, jak má zabezpečené vzdělávání 

a rozvoj zaměstnanců, aby se maximalizovala excelence výkonu, resp. naplňování strategie. Je 

tu pro personalisty, aby dokázali rychle reagovat na potřeby firmy nejen v náboru, ale i právě 

ve vzdělávání. Je tu pro manažera, aby nemusel „vymýšlet kolo“, ale aby čas věnoval rozvoji 

své agendy a měl k tomu adekvátní kolegy v oddělení nebo jiné organizační jednotce. A je tu i 

pro samotné zaměstnance, kteří skrze kompetenční model získávají prostor ke smysluplnému 

rozvoji a díky tomu i motivaci k výkonu.  

 

4.5 Výsledky hodnocení a tvorba vzdělávacího rámce pro danou pozici 

4.5.1 Kompetenční model jako nástroj potřebnosti kompetencí 

Již bylo v rámci práce několikrát zmíněno, že hodnocení, respektive výsledek hodnocení 

úrovně kompetencí není primárním důvodem k penalizaci, ale k rozvoji. Kompetenční model 

je pro všechny strany ujištění, že to, co jednotlivec potřebuje pro excelentní výkon dané role / 

pozice skutečně umí. Tím je naplňován i SMYSL VZDĚLÁVÁNÍ. Díky tomu se stává 

vzdělávání daleko efektivnější v poloze „chtít přijmout a aplikovat“ nové znalosti. Velkým 

úkolem personalistů a lektorů je připravit takové vzdělávání, které tento smysl podpoří a 

pomůže zrealizovat. Zrealizovat zrychlení přenosu znalostí do dovedností. 

 

4.5.2 Hodnocení personalistou a stanovení klíčových oblastí pro rozvoj 

Díky navázání kompetenčního modelu na vnitrofiremní procesy dokáže personalista snáze 

sestavovat vzdělávací oblasti. Se všemi specifiky dané organizace. Snáze může také smysluplně 

spojovat zaměstnance se společnými identifikátory vzdělávacích potřeb do skupin.  
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Obrázek 17: Ukázka možnosti seskupování po vzdělávacích potřebách (zdroj: sloneek.com) 

 

V neposlední řadě pak personalista získává detailní podklady pro zadání vlastního vzdělávání 

lektorovi nebo vzdělávací společnosti. Vzdělávání musí být minimálně v podobě příkladů nebo 

tréninkových her maximálně přimknuto k tomu, co vzdělávaní skutečně dělají.  

Ukažme si to na praktickém příkladu: V rámci kompetenčního modelu bude identifikována 

potřeba projektového managementu. Pravděpodobně se shodneme na tom, že metodika 

PRINCE2 je, a ještě nějakou dobu bude dobrým výchozím základem pro pochopení a osvojení 

základních principů projektového řízení.  Jde o metodiku mezinárodně uznávanou a 

certifikovanou. Ovšem setkáme se s přístupem některých licencovaných poskytovatelů této 

certifikace, kteří se nepozastavují nad tím, že modelové situace trénují na OBCHODNÍCH 

tématech ty posluchače, kteří obchod nedělají (a možná nikdy dělat nebudou), ovšem projekty 

vedou. Dostáváme se tak do situace, kdy je důležité získat certifikaci, ale znalost se do 

dovednosti přenese jen velice obtížně, protože nedojde k pochopení, ztotožnění. Řekli bychom, 

že nebyla dodržena didaktická elementarita.  

A tak je kompetenční model něco, co personalistovi bez pedagogického vzdělání může dobře 

pomoci ve výběru správného dodavatele vzdělávání. Tak, abychom se drželi popsaného 

požadavku na přípravu posluchačů i lektora (dalšího vzdělávání). Tento přístup vnímám jako 
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motivační komplementaritu a dodržení principu investování – vložím prostředky a očekávám 

jejich návratnost. 

 

4.5.3 Případová studie – Facilitace jednání 

Popis vstupní situace 

V organizaci Technologická agentura České republiky je jednou z klíčových aktivit realizace a 

vedení hodnotících komisí, které rozhodují o splnění kriteriálních požadavků na vědecko-

výzkumné projekty, které žádají v rámci veřejných soutěží Technologickou agenturu ČR (dále 

jen TAČR) o podporu. Členy hodnotících kolegií jsou ve většině případů seniorní autority. Za 

TAČR je vždy přítomna minimálně jedna osoba, která jednání vede a řídí. Vzhledem k nízkému 

průměrnému věku nominantů za TAČR1 byli tito pod tlakem seniorních autorit, jednání byla 

neřízena, protože právě seniorní autority byly ty, které přebírali iniciativu vedení, aniž k tomu 

měly jakákoliv mandát. V TAČR v té době neměla zavedený kompetenční model. Návrh 

vedoucí oddělení byl požadavek na trénink prezentačních dovedností a komunikačních 

dovedností. Absence kompetenčního modelu znemožnila opření řešení situace ve smysluplně 

zacíleném rozvojovém / vzdělávacím opatření. Vedoucí oddělení nedokázal jasně definovat 

důvody, proč a jak lze situaci zlepšit právě realizací zmíněných tréninků prezentačních a 

komunikačních dovedností. Chyběl tak reálný kontext vzdělávací potřeby. Řešení situace bylo 

nutné řešit ihned. 

 

Postup řešení 

Výchozím bodem řešení byl rozhovor s vedoucím pracovníkem. Ukázali jsme si, že 

nedefinované prezentační a komunikační dovednosti jsou tak rozsáhlými tématy, které, ve své 

typicky dvoudenní tréninkové podobě, nejsou s to pomoci nominantům za TAČR pomoci se 

zlepšením jejich dovedností v řízení jednání seniorních autorit. S ohledem na absenci 

                                                 
 

 

1 V roce 2020 byl věkový průměr zaměstnanců TAČR 32 let (zdroj: interní údaje TAČR). 
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kompetenčního modelu jsme zvolili postup, při které jsme definovali tu část kompetencí, které 

se přímo dotýkali předmětných hodnotitelských komisí. 

Prvním krokem byla stručná analýza procesu hodnotící komise. Z té jasně vyplývá, že nominant 

TAČR jednání řídí a je svým způsobem odpovědný za administrativní validitu výstupu. Z toho 

jednoznačně vyplývá požadavek na schopnost, respektive dovednost facilitace jednání. 

S ohledem na složitost samotných jednání a názorovou i odbornostní diverzitu celé hodnotící 

komise jsme rozšířili kompetence o mediaci a moderaci. 

Samotné vybrané kompetence v sobě skrývají řadu kompetenčních detailů, které bylo nutné 

zahrnout a hodnotit jejich úroveň. Aby bylo možné kompetenční detaily dodefinovat, účastnili 

jsme se společně s lektorem, který vedl následné tréninky, samotných hodnotících komisí. 

Následnou jednoduchou analýzou jsme došli k závěru, že trénink, který může reálně pomoci 

nominantům TAČR na jednáních pomoci se bude držet jednoduchého cíle, a to získání nástrojů, 

jak efektivně řídit diskuse autorit během schvalovacích jednání. K tomu bylo zapotřebí syntézy 

nástrojů z oblasti komunikace, prezentace, asertivity, time managementu, stress managementu 

a emoční inteligence. 

 

Výsledkem byl návrh dvoudenního intenzivního tréninku v následující struktuře: 

• Analýza parametrů schvalovacích jednání (využité techniky: brainstroming, koučingu, 

mentoring) 

o Nejen pomocí braninstormingu, ale i pomocí mentoringových a koučovacích 

metod jsme vedli posluchače jasné a stručně definovatelné matrici struktury 

hodnotící komise, která přísně navazovala na nastavený procesní model 

• Analýza profilu autorit hodnotící komise (brainstorming) 

o Posluchače jsme vedli k uvědomění si, s kým se na komisích potkávají a jakým 

způsobem se rychle zorientovat v jejich náladách, rozpoložení a motivech 

jednání 

• Co je facilitace-moderace-mediace (cvičení) 

o Vysvětlení a trénink technik k pochopení využitelnosti v praxi 

• Role referenta (nominanta TAČR) v rámci schvalovacího procesu (cvičení) 
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o Extrémně důležité ukotvení a pochopení role, kterou jako nominant TAČR na 

jednání zastávám. A to jak v kontextu procesu, tak i ve vztahu k pochopení 

„excelentního“ (hraničně pozitivního) projevu / výkonu dané role. 

• Revize scénáře a pravidel schvalovacích jednání (workshop) 

o Vedení posluchačů ke společné definici společných pravidel, podle kterých se 

budou řídit všichni. Tato část byla velice důležitá v tom, aby protějšky jednání 

věděli, že nemá smysl vyhledávat konkrétní osobu, která bude řídit hodnotící 

komisi. Aby věděli, že pravidla a dovednosti vedoucích jednání jsou stejná 

všude.  

• Nejčastější obtížné situace (brainstorming) 

o Interaktivní část, při které posluchači navzájem sdílejí konkrétní zkušenosti, 

hraniční nebo neobvyklé situace, ze kterých se mohou učit všichni. Zároveň 

došlo k rámcové kodifikaci / společným závěrům ve smyslu nejčastěji se 

opakovaných situací, na které se společně mohou v rámci tréninků připravit. 

• Nácvik řešení obtížných situací 

o Samotná realizace nácviku v návaznosti na předchozí společnou „analytickou“ 

činnost. 

• Neverbální komunikace facilitátora (výklad + cvičení) 

o Předešlé aktivity již umožnily přistoupit k uchopení a zarámování pojmu 

facilitace a jeho využití. A zároveň pochopení pojmu Facilitace jako 

kompetence.  

• Tipy a triky k posílení autority facilitátora (výklad) 

o Nezbytné doplnění zkušeností lektora z různých oborů. Až v tuto chvíli mohou 

účastníci docenit, případně abstrahovat poznatky z jiných oborů a přemýšlet nad 

možností zapojení do vlastní praxe. 

• Simulace schvalovacího jednání (trénink) 

o Samotný trénink na praxi je vyvrcholením celé vzdělávací aktivity.  
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Závěr / výsledek 

Zaměstnanci / účastníci tréninku měli první sezení hodnotících komisí několik dní po skončení 

tréninku. Z prostého přísedícího pozorování byla zřejmá vysoce zvýšená sebejistota, 

kompetenční vybavenost i schopnost skutečně jednání řídit. Zároveň došlo k pochopení 

důležitosti existence definice kompetencí právě z důvodu rychlé identifikace nedostatků 

v rozvinutosti kompetencí týkajících se konkrétních rolí v organizaci. 
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5 Stavba konkrétního kompetenčního modelu 

Pro vzorové modelování byly vybrány role Manažer/ky rozvoje lidského potenciálu a 

Vedoucí oddělení rozvoje lidského potenciálu v organizaci s 200 zaměstnanci. V řadě 

organizací se bude jednat o dílčí role, v modelovém případu, který jsou v rámci práce 

zpracovávány, jde o pracovní pozice.  

5.1 Procesní model pozice 

Procesní model využívá řadu provazeb mezi objekty procesu (viz 4.3.2.). Bylo zmíněno, že pro 

zjednodušení kompetenčního modelování této pozice budeme pracovat s provazbami provádí 

a spolupracuje. 

Výstup jednotlivých provazeb pak vypadá u procesního modelu Manažera/ky rozvoje lidského 

potenciálu následovně: 

Tabulka 3: Procesní model manažera/ky rozvoje lidského potenciálu (vlastní výtah z procesního modelu organizace) 

Název modulu Procesní 
role Typ vazby Aktivita 

S0301 Tvorba a změna Kompetenčního 
modelu 

Manažer 
rozvoje provádí Nastavení vah jednotlivých detailů kompetencí 

S0301 Tvorba a změna Kompetenčního 
modelu 

Manažer 
rozvoje provádí Vytvoření Kompetenčního modelu 

S0301 Tvorba a změna Kompetenčního 
modelu 

Manažer 
rozvoje provádí Změna Kompetenčního modelu 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance 
Manažer 
rozvoje spolupracuje Příprava a informování zaměstnance o termínu 

hodnotícího pohovoru 

S0304 Vyhodnocení Kompetenčního 
modelu 

Manažer 
rozvoje provádí Návrh změny kompetenčního modelu 

S0304 Vyhodnocení Kompetenčního 
modelu 

Manažer 
rozvoje provádí Vyhodnocení kompetenčního modelu 

S0305 Identifikaci potřeb vzdělávání a 
definice cílů vzdělávání 

Manažer 
rozvoje provádí Vypracování rámcového plánu odborného rozvoje 

S0305 Identifikaci potřeb vzdělávání a 
definice cílů vzdělávání 

Manažer 
rozvoje provádí Analýza a definice cílů vzdělávání pro konkrétní 

zaměstnance 

S0305 Identifikaci potřeb vzdělávání a 
definice cílů vzdělávání 

Manažer 
rozvoje provádí Zajištění vyjádření k rámcovému plánu odborného 

rozvoje 

S0305 Identifikaci potřeb vzdělávání a 
definice cílů vzdělávání 

Manažer 
rozvoje provádí Vyhodnocení kompetencí zaměstnanců za celou 

organizaci 

S0306 Sestavení plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Sestavení celkového plánu odborného rozvoje 

zaměstnanců 

S0306 Sestavení plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Zaslání plánu odborného rozvoje zaměstnanců 
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S0308 Zpřístupnění plánu odborného 
rozvoje zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Rozeslání pozvánek na jednotlivé vzdělávací akce 

S0308 Zpřístupnění plánu odborného 
rozvoje zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Zpřístupnění plánu odborného rozvoje 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Příprava prezenční listiny vzdělávací akce 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Návrh termínu periodického školení 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Postoupení žádosti o externí vzdělávací akci ke 

schválení 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Sledování kvality vzdělávacích akcí 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Vyplnění elektronického formuláře 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Příprava formulářů pro provedení hodnocení 

vzdělávací akce 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Přihlášení zaměstnance na akci a zanesení 

vzdělávací akce do systému 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Vyhotovení interní objednávky 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Příprava prezenční listiny vzdělávací akce 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Provedení nápravného opatření 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Uložení záznamů o realizovaném periodickém 

školení 

S0309 Realizace plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Rozeslání informací o konání interní vzdělávací 

akce 

S0310 Změna plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Aktualizace a předložení návrhu změny plánu 

rozvoje zaměstnanců 

S0312 Vyhodnocení plánu odborného 
rozvoje zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Rámcové vyhodnocení plánu odborného rozvoje 

S0312 Vyhodnocení plánu odborného 
rozvoje zaměstnanců 

Manažer 
rozvoje provádí Sledování a zaznamenání údajů o realizovaných 

vzdělávacích akcí 

S0320 Tvorba a změna Adaptačního plánu 
Manažer 
rozvoje provádí Vytvoření Adaptačního plánu 

S0320 Tvorba a změna Adaptačního plánu 
Manažer 
rozvoje provádí Návrh změny Adaptačního programu 

S0320 Tvorba a změna Adaptačního plánu 
Manažer 
rozvoje provádí Změna Adaptačního plánu 

S0321 Realizace Adaptačního plánu 
Manažer 
rozvoje provádí Seznámení nového zaměstnance s termíny a 

průběhem adaptačního plánu 

S0321 Realizace Adaptačního plánu 
Manažer 
rozvoje spolupracuje Kontrola plněí adaptačního plánu 
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S0321 Realizace Adaptačního plánu 
Manažer 
rozvoje spolupracuje Vyhodnocení adaptace 

 

Výstup jednotlivých provazeb pak vypadá u procesní model Vedoucí/ho oddělení rozvoje 

lidského potenciálu následovně: 

Tabulka 4: Procesní model vedoucí / ho Oddělení rozvoje lidského potenciálu (vlastní výtah z procesního modelu organizace) 

Název modulu Procesní role Typ vazby Aktivita 

M0509 Vypracování programu auditu a 
předběžné šetření auditu 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Provedení předběžného šetření 

M0510 Provedení auditu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Vyžádání relevantních dokumentů k provedení 
auditu 

M0510 Provedení auditu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Úvodní jednání s vedoucími zaměstnanci 

M0514 Projednání závěrů z auditu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Projednání jednotlivých závěrů z auditu 

M0516 Realizace opatření k nápravě Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Podepsání a předání protokolu o zjištění z auditu 
internímu auditorovi 

M0516 Realizace opatření k nápravě Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Definování opatření k nápravě, termínu a 
odpovědnosti za realizaci 

M0517 Monitorování opatření k nápravě Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Eskalace a projednání dalšího postupu s 
vedoucím zaměstnancem 

S0201 Tvorba a aktualizace popisu 
pracovní pozice 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Seznámení se s popisem pracovní pozice / podpis 
zaměstnance 

S0201 Tvorba a aktualizace popisu 
pracovní pozice 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Schválení popisu pracovní pozice 

S0201 Tvorba a aktualizace popisu 
pracovní pozice 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Vytvoření / aktualizace popisu pracovní pozice 

S0202 Inicializace náborového procesu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Analýza možností nové pracovní pozice z 
hlediska funkčních míst a typu úvazku 

S0202 Inicializace náborového procesu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Iniciace vzniku a vypracování návrhu popisu 
nové pracovní pozice 

S0202 Inicializace náborového procesu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Konzultace s příkazcem operace k finančním 
možnostem pro nástup nového zaměstnance 

S0202 Inicializace náborového procesu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Zhodnocení kapacity v útvaru 
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S0202 Inicializace náborového procesu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Sestavení obsahu inzerátu a zajištění grafické 
úpravy 

S0202 Inicializace náborového procesu Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Odsouhlasí podoby inzerátu, nebo jeho vrácení k 
přepracování 

S0203 Výběrové řízení Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Posouzení přihlášek a kontaktování kandidátů pro 
účast na jednání výběrové komise 

S0204 Nástup zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Vypracování pracovní smlouvy, platového 
výměru a popisu pracovní pozice 

S0204 Nástup zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Zajištění adaptace zaměstnance 

S0204 Nástup zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Vyplnění formuláře Informace o nástupu 
zaměstnance 

S0206 Ukončení pracovního poměru Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Předání agendy a vyrovnání závazků vůči 
organizaci 

S0301 Tvorba a změna Kompetenčního 
modelu 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Změna Kompetenčního modelu 

S0301 Tvorba a změna Kompetenčního 
modelu 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Vytvoření Kompetenčního modelu 

S0301 Tvorba a změna Kompetenčního 
modelu 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Nastavení vah jednotlivých detailů kompetencí 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Předání návrhu změny ohodnocení či pracovní 
pozice sekčnímu řediteli 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Návrh změny ohodnocení či změny pracovní 
pozice zaměstnance 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Hodnocení kompetencí zaměstnance vedoucím 
zaměstnancem 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Předání materiálů k vyhodnocení vzdělávacích 
potřeb a archivaci 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Provedení ročního hodnotícího pohovoru 

S0302 Roční hodnocení zaměstnance Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Příprava a informování zaměstnance o termínu 
hodnotícího pohovoru 

S0304 Vyhodnocení Kompetenčního 
modelu 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Vyhodnocení kompetenčního modelu 

S0304 Vyhodnocení Kompetenčního 
modelu 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Návrh změny kompetenčního modelu 
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S0309 Realizace plánu odborného 
rozvoje zaměstnanců 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Návrh termínu periodického školení 

S0310 Změna plánu odborného rozvoje 
zaměstnanců 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

provádí Informování manažera vzdělávání o nové potřebě 
vzdělávání 

S0401 Identifikace provozní potřeby Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Postoupení provozní potřeby prostřednictvím 
vedoucího zaměstnance 

S0801 Iniciace změny Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Doporučení dalšího postupu realizace tématu 
mimo management změn 

S0802 Analýza a kalkulace zdrojů pro 
implementaci změny 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Přiřazení odpovědností za přípravu klíčových 
okruhů RfC a určení potřebné součinnosti IT 

S10A01 Identifikace škody či 
nepotřebnosti majetku 

Příslušný 
vedoucí 
zaměstnanec 

spolupracuje Oznámení škody vzniklé na majetku Organizace 

M03D Řízení etapy Týmový 
vedoucí 

spolupracuje Zadání realizace/změny balíku práce 

M03D Řízení etapy Týmový 
vedoucí 

spolupracuje Přezkoumání balíku práce 

M03E01 Realizace balíku práce Týmový 
vedoucí 

provádí Realizace balíku práce 

M03E01 Realizace balíku práce Týmový 
vedoucí 

provádí Předání balíku práce ke kontrole 

M03E01 Realizace balíku práce Týmový 
vedoucí 

provádí Předání balíku práce ke schválení 

M03E02 Podávání zpráv o stavu balíku 
práce 

Týmový 
vedoucí 

provádí Zpráva o stavu balíku práce 

M03E02 Podávání zpráv o stavu balíku 
práce 

Týmový 
vedoucí 

provádí Předání zprávy o stavu balíku práce 

M03F Řízení přechodu mezi etapami Týmový 
vedoucí 

spolupracuje Plánování etapy / ukončení projektu 

S0101 Podání podnětu Vlastník 
procesu 

provádí Zaslání podnětu k vytvoření - změně - zrušení 
předpisu či procesu na právní oddělení 

S0102 Vyhodnocení podnětu Vlastník 
procesu 

spolupracuje Vyhodnocení věcné náplně, naléhavosti, dopadů 
a priority podnětu 

S0103 Vytvoření návrhu / revize 
procesních map 

Vlastník 
procesu 

spolupracuje Vypracování a validace procesních map (VAC a 
eEPC) s vlastníkem 

S0103 Vytvoření návrhu / revize 
procesních map 

Vlastník 
procesu 

spolupracuje Vygenerování typizovaných RACI matic 
jednotlivých subprocesů 

S0104 Vytvoření návrhu / revize 
vnitřního předpisu 

Vlastník 
procesu 

provádí Určení atributu zpřístupnění vnitřního předpisu a 
jeho formulářů 

S0104 Vytvoření návrhu / revize 
vnitřního předpisu 

Vlastník 
procesu 

provádí Vypracování návrhu vnitřního předpisu s 
případnými formuláři 

S0104 Vytvoření návrhu / revize 
vnitřního předpisu 

Vlastník 
procesu 

provádí Vypracování konfiguračních tabulek vybraných 
formulářů 
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S0105 Připomínkové řízení Vlastník 
procesu 

provádí Vypořádání připomínek k připravovanému 
předpisu 

S0108 Finalizace a zpřístupnění vnitřního 
předpisu 

Vlastník 
procesu 

spolupracuje Zajištění opatření vnitřního předpisu 
elektronickým podpisem 

S0108 Finalizace a zpřístupnění vnitřního 
předpisu 

Vlastník 
procesu 

spolupracuje Sjednocení formátu a úpravu formálních 
náležitostí vnitřního předpisu 

S0111 Seznámení zaměstnanců se 
změnami vnitřních předpisů 

Vlastník 
procesu 

provádí Seznámení zaměstnanců se změnami vnitřních 
předpisů a procesů 

S0804 Sestavení změny Vlastník 
procesu 

spolupracuje Sestavení zadání realizace a postupu pro testování 
změny 

S0804 Sestavení změny Vlastník 
procesu 

spolupracuje Definice a popis identifikovaných závislostí 
změny na jiných tématech 

S0804 Sestavení změny Vlastník 
procesu 

spolupracuje Určení postupu návratového scénáře pro případ 
neúspěšné změny 

S0804 Sestavení změny Vlastník 
procesu 

spolupracuje Převzetí RfC a příprava sestavení změny 

S0806 Implementace změny Vlastník 
procesu 

spolupracuje Návrat na poslední známou funkční konfiguraci 

S0810 Hodnocení výkonnosti procesu 
managementu změn 

Vlastník 
procesu 

spolupracuje Realizace optimalizačních opatření uložených na 
jednání CAB 

S0203 Výběrové řízení Výběrová 
komise 

provádí Jednání výběrové komise 

 

Tento procesní pohled pomůže efektivněji seskládat kompetence tak, aby pro danou pracovní 

pozici vznikl přesný a efektivní kompetenční model. Umožní nám v samém zárodku odchytit 

kompetenční duplicity, kterých v organizacích vzniká díky nepřehlednosti a „domněnkám“ 

příliš mnoho. 

 

5.2 Východiska pro nastavení kompetenčního modelu daných pozic 

Kompetenční model obecně sestavujeme ze tří skupin kompetencí: 

1) Behaviorální kompetence: Tvoří požadavky na přirozené nebo inherentní chování. 

Jsou obtížně měřitelné, jako např. analytické myšlení, komunikace, emoční inteligence 

a iniciativa. 

2) Leadership kompetence: Zachycují kritéria pro zvládnutí efektivního vedení a řízení 

lidí na všech úrovních.  
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3) Technické kompetence: Popisují kompetence důležité pro zvládnutí znalostí a 

dovedností ve specifických oblastech, např. marketing, účetnictví nebo metalurgie. Tuto 

skupinu dále dělím na: 

a. oborové kompetence: podchycují především část odborného know-how 

spjatého s danou pracovní pozicí (procesními rolemi); 

b. nástrojové kompetence: „nejtvrdší“ část kompetencí. Zařazuji sem ovládání 

strojů a techniky jako takové, samostatnou podkategorii tvoří softwarové 

nástroje.  

Toto rozdělení technických kompetencí nám umožňuje lépe sledovat disproporce 

v jednotlivých skupinách. V organizacích, kde je zavedený procesní model nebo jsou 

procesy alespoň dobře popsané, má smysl v rámci zjednodušení procesu hodnocení 

technických kompetencí odkázat pouze na požadavek splnění kompetenčních kritérií 

popsaných v přidělené procesní roli. Pokud je zapotřebí explicitně vytáhnout některé 

kompetence, lze je zařadit pouze do popisu pracovní pozice. Ta totiž v sobě kumuluje 

všechny procesní role, které s pozicí souvisí. 

Tam, kde není zavedený procesní model nebo nejsou procesy obecně dobře popsané, 

má význam technické kompetence rozepsat do opravdových detailů. 

 

V případě nevedoucí pozice manažera/k rozvoje, bude model obsahovat pouze behaviorální a 

technické kompetence. Vedoucí oddělení bude mít model sestavený navíc i z leadership 

kompetencí.  

Pro zjednodušení je možná využít v případě obou pozic ze stejných behaviorálních kompetencí. 

Pro zdůraznění potřeby vyšší úrovně naplnění kompetencí u vedoucí pozice lze upravit váhy 

hodnocení. V praxi se ovšem osvědčilo využití stejných vah jako u řadových pozic. Získají se 

tak zajímavá data možného srovnání úrovně stejných kompetencí mezi řadovými pozicemi a 

vedoucími. Nezřídka docházelo k situacím, kdy byla vyšší úroveň u řadových zaměstnanců než 

u vedoucích. 
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5.3 Struktura kompetenčního modelu pozic Manažer/ka rozvoje a Vedoucí 

oddělení 

 

Behaviorální skupin kompetencí tvoří tyto kompetence: 

• týmová spolupráce: tato kompetenční oblast představuje 

o schopnost respektovat ostatní členy tým 

o schopnost pracovat s diverzitou názorů 

o osobnostních preferencí, pozičních a zkušenostních úrovní 

o schopnost otevřeně komunikovat napříč celým týmem 

o ochotu spolupracovat a sdílet know-how se všemi členy týmu 

 

• výkonnost: tato kompetenční oblast představuje 

o schopnost pragmatického a důvěryhodného rozhodování 

o důslednost při realizaci vlastních rozhodnutí. 

o prosazování cílů agentury 

o kreativitu při hledání cest k vyšší efektivitě Iniciativa při navrhování změn 

o kvalitu realizovaných úkolů 

o osobní efektivitu 

 

• komunikace: tato kompetenční oblast představuje 

o schopnost transparentní a důvěryhodné komunikace 

o sebevědomé komunikace 

o reprezentativní komunikace 

o konstruktivní komunikace 

o asertivní komunikace  

 

• etika a loajalita: tato kompetenční oblast představuje 

o schopnost naplnění etických hodnot organizace 

o schopnost korektního a transparentního jednání 

o schopnost předvídat důsledky svého jednání 

o schopnost dodržování pravidel 

o schopnost uvážlivého a promyšleného rozhodování 
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Technická skupina kompetencí tvoří tyto kompetence: 

• oborové kompetence 

o adaptace zaměstnanců: tato kompetenční oblast představuje 

 Schopnost tvorby, vyhodnocování, kontroly a změnového managementu adaptačního 

procesu nového zaměstnance, 
o vzdělávací minimum: tato kompetenční oblast představuje 

 Dovednost orientace v technikách a metodách vzdělávání 
 Dovednost evaluace vzdělávacích aktivit 

o  kompetenční modelování: tato kompetenční oblast představuje 

 Dovednost orientace v tvorbě a implementace kompetenčních modelů 
 

• nástrojové kompetence 

o kancelářský SW: tato kompetenční oblast představuje 

 schopnost efektivně pracovat s nástroji Office (alt. Google documents) 
 

o SW pro kompetenční modeling: tato kompetenční oblast představuje 

 schopnost plnohodnotné práce s kompetenčním modelerem (např. HRSG nebo 

Sloneek)  
o HRIS: tato kompetenční oblast představuje 

 schopnost plnohodnotné práce v organizačním personálním systému (např. Sloneek, 

OK Base, PERM) v úrovni správy modulů pro řízení vzdělávání a adaptace. 
 

Leadership skupina kompetencí tvoří tyto kompetence: 

• strategie týmu: tato kompetenční oblast představuje 

o  přehled o kontextu svých činností 

o schopnost vnímat své aktivity a cíle v dlouhodobém kontextu 

o schopnost formulovat vlastní manažerskou vizi.  

o schopnost prosazování strategických změn  

 

• leadershipu (role a komunikace leadera): tato kompetenční oblast představuje 

o dovednost dosahovat plní cílů prostřednictvím týmu efektivní manažerské 

komunikace. 

o dovednost být příkladem pro ostatní 
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• základní manažerská kompetence: tato kompetenční oblast představuje 

o dovednost efektivně delegovat 

o dovednost předávat zpětnou vazbu motivujícím způsobem 

o dovednost efektivního vedení porad  

Detailně jsou jednotlivé kompetence rozepsány v Přílohách 1, 2 a 3. A to včetně popisu mezních 

hodnot, jejichž proporcionální zastoupení mezi sebou je předmětem samotného hodnocení.  

Každá z popsaných kompetencí obsahuje řadu detailů kompetencí jasně formujících a 

definujících požadované projevy chování, schopností a dovedností, které daný zaměstnanec 

potřebuje ve vztahu k procesnímu modelu a stanovené strategii k tomu, aby mohl vykonávat 

excelentně svou práci. 
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Obrázek 18: Souhrnný pohled na kompetenční model Manažera/ky rozvoje lidského potenciálu v organizaci s 200 zaměstnanci 
(vlastní zpracování) 

 

 
 
 
 

5.4 Komplexnost modelu 

Jak již bylo zmíněno v práci výše, komplexnost každého modelu je přímo úměrná potřebné 

míře detailu, ve kterém chceme kompetence sledovat. Dle autorova názoru bohužel není možné 

stanovit unifikovanou úroveň. Každá pracovní pozice vyžaduje individuální přístup s ohledem 

na důležitost dané pozice (procesních rolí). V případě kritických pozic, na nichž celá organizace 

stojí je velmi důležité udržovat vyšší míru detailu tak, aby bylo co nejrychleji dosahováno 

naplnění požadované úrovně kompetencí. 

Při stavbě modelu musíme vzít do úvahy několik faktorů, které stavbu a udržitelnost modelu 

determinují: 

- Dostatek potenciálních uchazečů na trhu práce. A to i s ohledem na to, že 

nebudeme hledat „hotové“ uchazeče, tedy ty, u kterých budeme předpokládat 

s vysokou mírou jistoty, že kompetenční model dané pracovní pozice naplní z více než 

80 %. Dostatečné množství uchazečů se bude snižovat se specializací organizace.  
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- Dostatek prostředků pro rozvoj zaměstnanců. Ruku v ruce s řízením na základě 

kompetencí, jejich měřením a vyhodnocováním jdou zdroje, kterými organizace 

disponuje pro samotné rozvojové aktivity. Přímé finanční úspory lze hledat v „on the 

job learningu“ nebo interním mentoringu realizovaném seniorními zaměstnanci, 

případně zaměstnanci s vysokou mírou naplnění kompetenčního modelu svěřené 

pozice. Na druhé straně si je ale nutné uvědomit, že aby byli i tito zaměstnanci 

motivováni k takové dlouhodobé aktivitě, bude to pravděpodobně i na úkor jejich 

pracovního času a bez další materiální kontribuce nemusí jejich aktivita mít dlouhého 

trvání. 

 

Na základě pracovní zkušenosti autora můžeme být přesvědčeni, že je efektivnější při náboru 

hledat takové uchazeče, kteří budou disponovat nadprůměrným hodnocením kompetencí 

minimálně v klíčových oblastech. Ty lze vnímat podobnou optikou, jako kritickou 

infrastrukturu státu nebo organizace. Jde o klíčové oblasti, bez kterých pracovní pozice 

nemůže být dobře vykonávána. Tyto oblasti / kompetence / detaily kompetencí je velmi 

vhodné do náboru zapracovat a v rámci možností podrobit uchazeče alespoň nejzákladnějšímu 

prověření úrovně. Nesmíme zapomínat, že vedle úrovně kompetencí do kvality a 

„udržitelnosti“ promlouvá i osobnostní a charakterová složka každého uchazeče. Nezřídka se 

stane, že firma najme plně kompetentního zaměstnance, kterému se ale přestane dařit, protože 

nebyl přijat kulturou týmu / organizace.  

Zaměstnanec, který vidí, že se může stále někam posouvat a že mu v tom chce organizace 

pomoci, je obvykle snáze motivovatelný (nejen finančně) než „hotoví“ uchazeči. Navíc, 

významně tím prodlužujete životní cyklus zaměstnance. Specificky proto, že ho práce bude 

více naplňovat než zaměstnance, který dosáhl všeho a je motivovaný pouze finančními 

benefity. Stejně tak, při prodlužovaném životním cyklu se lépe pracuje s loajalitou a integritou. 

Jde o jedny z nejvýznamnějších prvků pro udržitelnost kvality práce a organizace vůbec.  

 

5.4.1 Kompetenční model jako inkubátor 

Typickým příkladem řešení výběru vedoucího pracovníka v korporaci je povýšení nejlepšího 

„řadového“ zaměstnance. Mluvíme o povýšení „za zásluhy“. Bohužel taková povýšení 
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přicházejí jako překvapení, a to dost často i náhle. Nový vedoucí pracovník tak zřídka absolvuje 

přípravu na novou pozici s předstihem, s rozmyslem, s plánem. 

Přitom právě díky řízení na základě kompetencí umožňuje otevřít možnosti k individuální 

přípravě na různé pozice. Zvláště v době, kdy se s rostoucím množstvím práce musí více a více 

přecházet na maticové projektové řízení. Je-li mým cílem vést lidi, potom je nejobtížnější cesta 

učení praxí. Daleko snazší a efektivnější jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele, 

investovat extra energii v delším časovém horizontu d přípravy na budoucí pozici. 

K tomu kompetenční model poslouží jako ideální vodítko, se kterým může pracovat nejen 

zaměstnanec, ale i jeho „supervizor“, tedy buď stávající manažer nebo kdokoliv, kdo je 

způsobilý takovou pozici interního mentora odvádět. 
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Závěr 

Práce charakterizovala význam aplikace kompetenčního modelu v prostředí organizace jako 

součást hodnotícího procesu a zároveň základního a nepostradatelného nástroje pro řízení 

dalšího profesního vzdělávání. Vycházíme z poznání, že v organizacích chybí relevantní 

metodologie pro přípravu a realizaci efektivního vzdělávání. Vzdělávání je bráno jako benefit, 

ve stejné úrovni jako stravenkové paušály nebo poukazy na masáže. Práce jasně posouvá 

firemní vzdělávání a vlastně celé další profesní vzdělávání do úrovně investiční. Tedy stavu, 

kdy firma je schopna chápat a vnímat vzdělávání a rozvoj svých lidí jako investici, kterou je 

schopna řídit, měřit a zhodnocovat. Tuto investici nevnímáme jen jako jednostranný vklad, ale 

díky celostnímu přístupu (strategie-procesy-kompetence-kultura) chápeme tuto investici jako 

prodlužování životního cyklu zaměstnance, a tedy prodlužování především produktivní 

výkonové části zaměstnance.  

V práci je kladen důraz na otázky specificky zohledňující změny v sociodemografickém 

rozměru pohledem na nově přicházející generace „Y“ a „Z“.  Poukazujeme na společenskou 

odpovědnost organizací za další rozvoj zaměstnanců v celospolečenském kontextu, a to 

jednoznačnou identifikací, že jsou to právě organizace, které jsou faktickým náhradním 

rodinným společenstvím, kde dospělý jedinec tráví podstatnou část svého produktivního věku. 

Práce apeluje na intenzivní odstraňování vzorce chování získaného ve školním věku – neznalost 

= penalizace. Tento vzorec můžeme chápat jako nejzásadnější bariéru v rámci investičního 

rozvojového programu ve firmě a zároveň jde o jednu z největších překážek při zavádění 

kompetenčního modelu do firem. Nedostatečně rozvinutá kompetence se nesmí stát důvodem 

pro vyhození nebo jakoukoliv jinou penalizaci zaměstnance. Primárně má být důvodem 

k rozvoji. Pokud se ovšem jedinec dále rozvíjet nechce, není-li možné tohoto zaměstnance dále 

motivovat a jsou-li jeho výkony daleko od požadovaného výsledku, pak je možné přistoupit 

k jeho výměně, protože celkové hodnocení přístupu k práci a přínosu firmě jsou velice nízké. 

Zmiňovaný princip investice musí být vnímaný oběma stranami. Jak zaměstnancem, tak 

zaměstnavatelem.  

Práce se dále vymezuje vůči tradičnímu pojetí hodnocení kompetencí, spočívajícím 

v předdefinované škále, a především i detailního popisu hodnoceného projevu v jednotlivých 

(obvykle pěti) stupních. Poukázali jsme na nevýhody a potenciální nebezpečí takového 

hodnocení, zejména co do výpovědní hodnoty. Především proto, že nezohledňuje individualitu 

jak hodnoceného, tak nadřízeného. Lze se tak domnívat, že právě tímto se blokuje řada 
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specifických nedostatků, které nemohou být zohledněny v následných rozvojových aktivitách. 

Tím se snižuje jejich efektivita nejen po finanční stránce, ale především ve smyslu využitelnosti 

obsahu vzdělávacích jednotek. 

Samotná stavba kompetenčního modelu / profilu je postavena ve čtyřech úrovních. Detail 

kompetence, kompetence sdružující detaily kompetencí v logických celcích, skupiny 

kompetencí tvořících rozdíly mezi oblastmi „měkkými“, odbornými a technickými, a 

samotným modelem, který je soubornou definicí kompetencí pro danou pracovní pozici. 

Samotné hodnocení probíhá v úrovni detailů kompetencí. Oproti tradičnímu (a nepochybně 

jednoduššímu) způsobu jsou sestavené jako jasně definované projevy jednání a chování. 

Samotné hodnocení je pak hledáním proporcionálního zastoupení mezních hodnot 

nepřijatelného a excelentního projevu kompetence. Hodnocení ponechané na nadřízeném a 

podřízeném pro zdůraznění společné odpovědnosti za další rozvoj zaměstnance je zásadním 

prvkem. Nutí vedoucího pracovníka smysluplně konfrontovat nejen s podřízeným, ale i se 

sebou samým, respektive svými dovednostmi a schopnosti hodnotit a rozvíjet. Akcentována je 

i spoluodpovědnost za výsledky, respektive dopady vzdělávání a rozvoje. Čím detailnější 

podklady pro další rozvoj společně poskytnou, tím větší prostor pro „vyladění“ vzdělávací 

jednotky personalistovi dávají. Samozřejmě, tím větší odpovědnost na personalistovi leží. 

Kompetenčním hodnocením se tak otevírá možnost k lepšímu a efektivnějšímu řízení náboru i 

životního cyklu zaměstnance.  

Za klíčové oblasti dopadu využívání kompetenčních modelů tak můžeme považovat: 

- odstraňování nejasností a duplicit kompetenčních požadavků na jednotlivé role ve firmě, 

- dramatické snižování časové náročnosti vyhodnocování dat pro management vzdělávání, 

- urychlené dosahování požadovaných kompetenčních nároků na dané pozice, 

- zásadní snižování neefektivních nákladů na vzdělávání zaměstnanců, 

- efektivní hodnocení dopadu školení na rozvoj jednotlivců i skupin, 

- zvýšení pravděpodobnosti prodloužení efektivní fáze životního cyklu zaměstnance. 

 

V praktické části byly předloženy zpracované vzorové kompetenční profily / modely Manažera 

vzdělávání a Vedoucího oddělení. Vzorové role byly vybrány záměrně jako ty, které jsou 

fakticky odpovědné za další profesní rozvoj zaměstnanců v organizacích. Detailně zpracovaný 

pohled na kompetence skrze procesní model ukazuje důležitost propojení mezi strategií, 

procesy a kompetencemi. Toto spojení nám umožňuje lépe a detailně identifikovat rozdíly mezi 



 

 

88 

požadavky, které na danou pracovní pozici máme, a realitou úrovně kompetenční naplněnosti, 

kterou daný pracovník prokazuje. Jednoznačně tedy dovozujeme, že firemní vzdělávání, má-li 

být efektivní, nemůže být v úrovni benefitu kompenzujícího část odměňování, ovšem 

strategickým nástrojem, jak dosahovat snáze vyššího výkonu skrze zlepšení kompetencí, které 

jsou k plnění svěřené role požadovány.  

V praxi managementem tolik požadovaná smysluplnost, a především měřitelnost efektu 

vzdělávání je velice snadno doručitelná právě skrze kompetenční modeling společně 

s pochopením, že vnitrofiremní profesní vzdělávání je pro firmu investicí. S jasnými požadavky 

a výstupy.  
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