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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá plánováním osobního rozvoje pracovníků se zaměřením 

na cíle a perspektivy současné praxe. Pozornost je věnována osobnímu rozvoji pracovníka 

v organizaci, souvislostem mezi řízením pracovního výkonu a plánováním osobního 

rozvoje, hlavním tendencím při sestavování plánů a nástrojům a metodám používaným při 

tvorbě a realizaci rozvojových plánů. Práce zkoumá přínos plánování osobního rozvoje 

pracovníků jak pro organizaci, tak pro profesní i soukromý život pracovníků. Zaměřuje se 

na vymezení oblastí přístupu organizace k osobnímu rozvoji pracovníků, jejich 

kompetencím a učení. Analyzuje postup vytváření plánů osobního rozvoje. Součástí 

diplomové práce je analýza výsledků kvalitativního šetření realizovaného v osmnácti 

organizacích v České republice, jehož předmětem bylo zmapování systému využívání 

plánů osobního rozvoje v praxi. Na základě výsledků analýzy jsou navržena doporučení ke 

zlepšení efektivity osobního rozvoje pracovníků.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rozvoj osobnosti, plán osobního rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, plánování 

kariéry, metody rozvoje 
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SUMMARY 

 

This thesis offers an overview of Personal Employee Development Planning 

focusing on its objectives and perspectives in current practice. Attention is paid to the 

employees´ personal development in organization, relation between work performance 

management and personal development planning, main trends in the preparation of plans 

and the tools and methods used in the creation and realization of development plans. The 

thesis explores the benefits of personal employee development planning for the 

organization, and for professional and personal life of employee. The work is focused on 

defining the areas of the organization's approach to personal employee development, 

competencies and learning. It analyzes the process of creating personal development plans. 

The work contains a qualitative analysis of the results of survey conducted in eighteen 

organizations in the Czech Republic, focused on the use of personal development plans in 

practice. Future prospects and recommendations are proposed based on the results of the 

analysis. 

 

KEY WORDS 

Personality development, personal employee development plan, performance management, 

career planning, development methods  
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0 ÚVOD 

Společnost jednadvacátého století je nazývána „znalostní společností“. 

Zdůrazňovány jsou požadavky na schopnosti, dovednosti a kompetence pracovníků a 

preferována je rovněž jejich flexibilita, adaptabilita a konkurenceschopnost. Zároveň také 

roste důraz na individuální potřeby a odpovědnosti jednotlivce. Ve společnosti založené na 

znalostech jsou na jedince kladeny vysoké nároky a v této souvislosti se předpokládá, že je 

iniciativní a stará se o to, aby neustrnul na jednom místě. S tímto přístupem souvisí i jeho 

míra samostatnosti. Člověk by měl být schopen jednat, uvažovat a rozhodovat se 

samostatně, měl by být autonomní, individuálně ovládnout vlastní svobodu a řídit svůj 

život. Vyčkávání na podněty od okolí staví jedince do pasivní pozice přijímání. I přesto, že 

je pracovník povinen řídit se pravidly organizace, ve které pracuje, měl by myslet i sám na 

sebe a své potřeby. Vzhledem k tomu, že téměř polovinu života strávíme v pracovním 

prostředí, je na snadě konstatovat, že vedeme dva druhy života – jeden soukromý a druhý 

pracovní. Jakkoliv se hranice mezi nimi odlišují u každého jedince, oba se vzájemně 

prolínají a ovlivňují. Z tohoto důvodu jsme schopni se učit něco nového v našem 

soukromém životě, a zároveň výsledky tohoto procesu aplikovat v životě pracovním. 

Plánování jako činnost je součástí našich životů, ať už plně uvědomovanou či 

nikoliv. Většinou plánujeme proto, abychom si stanovili priority a dokázali si uvědomit, co 

konkrétně chceme v té které věci vykonat. Rozhodně má být plánování zaměřeno směrem 

k vytyčenému cíli, který jsme si stanovili, a podle nějž se chystáme rozvíjet. V rámci 

plánování si stanovujeme postupné kroky, které nás k cílovému stavu dovedou. Stejným 

způsobem pracují s plánováním organizace. Domnívám se, že plánování osobního rozvoje 

pracovníků v organizaci, by mělo být systematicky vykonávanou personální činností, z níž 

budou prosperovat všechny zúčastněné strany – tedy jak organizace, tak pracovník a 

v širším pojetí i celá společnost. Organizace prostřednictvím plnění těchto plánů rozvíjí 

potenciál svých lidí a tím pozitivně ovlivňuje jejich individuální pracovní výkon, který 

v konečném důsledku zvyšuje její celkový výkon. Pracovník, který má možnost se v rámci 

organizace rozvíjet ve svých schopnostech, znalostech a dovednostech a celkově se 
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úspěšně realizovat, má potom rovněž tendenci být ve své práci vysoce výkonný, 

motivovaný a navíc i loajální. Organizace tím mimo jiné demonstruje, že jí na 

pracovnících záleží a uznává jejich důležitost tím, že jim umožňuje dosahovat jejich 

osobních cílů a zároveň je nechává podílet se na dosahování cílů organizace. 

V této diplomové práci se zabývám přístupem organizace k plánování osobního 

rozvoje pracovníků. Zvolila jsem postup od širšího psychologického úhlu pohledu 

zaměřeného na rozvoj osobnosti, až k podrobnějšímu pohledu na rozvoj osobnosti ve 

vztahu k organizaci a jeho praktickému využití prostřednictvím plánů rozvoje. Cílem této 

práce je zjistit, jakým způsobem je osobní rozvoj v kontextu organizace vymezen, jakým 

způsobem se v rámci personálního řízení/řízení lidských zdrojů přistupuje ke vzdělávání 

pracovníků a jejich rozvoji. Zaměřuji se na způsoby, jakými organizace k osobnímu 

rozvoji pracovníků přistupují, jak postupují při plánování osobního rozvoje pracovníků a 

co obnáší v tomto procesu role manažerů a personalistů a pracovníků samotných. Zabývám 

se možnostmi, jak mohou organizace využívat plány osobního rozvoje pracovníků a jak je 

lze propojit se strategií organizace. Podrobněji komentuji, jaké výhody (případně 

nevýhody) mají plány osobního rozvoje pro pracovníka i organizaci a jak je mohou využít 

ke svému prospěchu. Cílem práce je zjistit, jaké jsou postupné kroky při plánování a tvorbě 

plánů rozvoje a jakých metod lze k realizaci plánů využít. Dále je cílem této práce zjistit, 

jakým způsobem se k plánování osobního rozvoje lidí v organizacích přistupuje pomocí 

jakých nástrojů a které aspekty hrají v tomto ohledu významnou roli. 

Dostupné množství odborné literatury zabývající se současným výzkumem a 

vývojem problematiky osobního rozvoje v organizaci je velmi omezené. Odlišná situace je 

v případě zahraničních pramenů (ve Velké Británii) a populárně naučné literatury, kde 

můžeme najít množství publikací zaměřených na osobní rozvoj. V práci vycházím 

z teoretických východisek od M. Armstronga a jeho „Řízení lidských zdrojů“ (používám 

vydání z roku 2002 i 2007, vzhledem k tomu, že v novějším vydání mění grafické 

vyjádření procesu řízení pracovního výkonu, nicméně tématu plánování osobního rozvoje 

se v tomto vydání věnuje v menším rozsahu). Armstronga cituje většina našich tuzemských 
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autorů, považuji ho tedy za určující zdroj z hlediska teoretického východiska. Vymezuje 

plánování osobního rozvoje a člení celou koncepci. Dále používám J. Koubka a jeho 

„Řízení pracovního výkonu“, který stejně jako Armstrong, přikládá plánování osobního 

rozvoje velkou důležitost, avšak téma nezpracovává do podrobností jako první z autorů. 

Z českých autorů čerpám také z děl „Personální činnosti a metody personální práce“ a 

„Personální řízení: východiska a vývoj“ od R. Kocianové, která stejně jako Armstrong 

předkládá teoretická východiska na základě výzkumů a poznatků z praxe. Další odborné 

prameny, které jsou stěžejní pro téma této diplomové práce jsou výzkumné studie P. 

Tamkin a kol. a D. Berry-Lound a kol. Tamkin spolu s kolegyněmi zrealizovala výzkum 

týkající se plánů osobního rozvoje pro britský Institut pro studium zaměstnanosti (Institute 

of Employment Studies). Výsledky výzkumu, který probíhal ve 14 organizacích, jsou 

prezentovány v rešerši „Personal Development Plans: Case studies of practice“. V žádné ze 

zkoumaných organizací nebylo zavedeno plánování osobního rozvoje pracovníků jakožto 

promyšlený krok směrem k učící se organizaci. 

Druhým významným zdrojem je D. Berry-Lound a její výzkum „Recent 

developments in employee development schemes“, který byl zrealizovaný, britskou 

nezávislou výzkumnou společností HOST, jež se specializuje na oblast pracovního 

prostředí, vzdělávání a tréninku. Výsledky obou výzkumů dokazují, že plány osobního 

rozvoje pracovníků jsou efektivnější, když nejsou závislé na současné pracovní pozici 

pracovníka a povinnostmi z nich vyplývajících. Současně ze studie vyplývá, že rozvojové 

plány by měly být poskytovány pro všechny pracovníky, což je také výsledné doporučení 

autorů. Autoři také došli k závěru, že v převážné většině se organizace tímto doporučením 

neřídí. Používám zdroje českých i zahraničních autorů zaměřené jak na teoretická 

východiska, tak na současnou praxi. Na tomto základě zrealizuji kvalitativní empirické 

šetření, které použiji ke komparaci teoretických východisek a praxe v organizacích. 

Zároveň chci zjistit, zda v závěrech mého výzkumu najdu shody s výzkumy výše 

zmíněnými. 
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V rámci první kapitoly definuji klíčové pojmy a vymezuji plánování osobního 

rozvoje v obecné rovině tak, jak na něj pohlížejí odborníci z různých oblastí. Zabývám se 

odbornými termíny jako východisky pro následnou argumentaci v textu. Zaměřuji se na 

pojmy osobnost, rozvoj a osobní rozvoj, na propojení vzdělávání (učení) s osobním 

rozvojem a také na rozdíly mezi plánováním osobního rozvoje pracovníků a plánováním 

kariéry. 

V druhé kapitole se věnuji postavení plánování osobního rozvoje v procesu řízení 

pracovního výkonu. Zároveň se zabývám procesem plánování osobního rozvoje 

pracovníků a důvodem jejich implementace. Zkoumám postupy plánování osobního 

rozvoje a tvorbu samotného plánu. Zjišťuji pozitivní i stinné stránky implementace 

plánování osobního rozvoje mezi personální činnosti organizace a také jaké výhody a 

využití vyplývají z plánů rozvoje jak pro organizaci, tak pro pracovníka. Vymezuji 

jednotlivé fáze procesu plánování osobního rozvoje počínaje identifikací vzdělávacích a 

rozvojových potřeb, navrhováním, realizací a podobou plánů až po způsoby jejich 

hodnocení. 

V následující kapitole se soustředím na metody a nástroje, které se v rámci celého 

procesu plánování osobního rozvoje využívají. Zjišťuji, jakým způsobem lze jednotlivé 

metody vzdělávání a rozvoje třídit. Koncepci učení v rámci organizace se věnuji ve větší 

míře v návaznosti na zaměření současné „znalostní společnosti“. Ve čtvrté kapitole 

prezentuji a analyzuji výsledky kvalitativního šetření, které jsem pro účely této práce 

zrealizovala. Empirické šetření je zaměřené na zjištění využití plánování osobního rozvoje 

pracovníků v organizacích a je uskutečněno na vzorku osmnácti organizací v České 

republice. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce PhDr. Renatě 

Kocianové, PhD. za její odborné vedení a vstřícný přístup. Zároveň bych ráda poděkovala 

svým nejbližším přátelům za jejich vytrvalou pomoc a v neposlední řadě mým rodičům, 

kteří jsou pro mne vždy neoblomnou oporou. 
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1 OSOBNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ V ORGANIZACI 

1.1 Pojem osobnost a jeho význam v kontextu organizace 

„V jistém ohledu je každý člověk jako všichni lidé, zčásti jako mnozí z nich, ale 

zároveň úplně jiný.“ (Benesch, 2001, s. 239). Tento citát z encyklopedického atlasu 

psychologie jednoduchým způsobem vyjadřuje komplexnost osobnosti v jedné větě. 

Z pohledu psychologie je pojem osobnosti velmi rozsáhlý a jeho definování nejednotné. Je 

proto popisován jako tzv. hypotetický konstrukt, což je termín vyjadřující „… existující 

fenomén, jenž ovšem není úplně pozorovatelný, je však odvozován z toho, co je 

pozorováno, a má heuristickou hodnotu (umožňuje objevovat nové poznatky, neboť jako 

takový může být podnětem výzkumu).“ (Nakonečný, 1995, s. 10). Palán (2002, s. 141) 

popisuje osobnost jako „… jednotu biologických (biogenních), psychických 

(psychogenních) a sociálních (sociogenních) struktur a funkcí.“ Tato jednota se v průběhu 

lidského života mění díky vlivu všech výše zmíněných faktorů.  Nakonečný (1995, s. 12) 

shrnuje celý pojem osobnosti jako „… organizovaný, dynamický a interindividuálně 

odlišný celek psychofyzických dispozic, determinující průběh a projevy psychických 

procesů (reakcí).“ Zčásti je osobnost zděděná a zčásti utvářená životními zkušenostmi. Je 

dána společnými a unikátními charakteristikami, díky kterým si jsou jednotlivci podobní, 

avšak zároveň rozdílní jeden od druhého. Obecně se dá osobnost popsat jako soubor 

vlastností, charakteristik a predispozic člověka, který ačkoliv má dynamickou povahu, 

dozrává a stabilizuje se obvykle ve věku třiceti let (Champoux, 2011, s. 108). V průběhu 

života, zejména pak v dospělosti, se vytváří regulační mechanismy osobnosti, kterými jsou 

„schopnost jednat na základě osvojených společenských norem, schopnost seberealizace i 

rozhodování v životně důležitých situacích, schopnost předvídat důsledky vlastního 

jednání a cítit se za ně zodpovědný“. Tyto mechanismy se dále rozvíjejí především díky 

„… společenské a pracovní činnosti.“ (Palán, 2002, s. 141).
 

V kontextu organizace je osobnost chápána jako soubor specifických vlastností 

jednotlivců, které mohou být zjevné nebo skryté, a které určují rysy chování jedince 
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v organizaci (Brooks, 2003, s. 15). Správná volba pracovního zaměření se pak stává 

předpokladem ke spokojenosti v zaměstnání, která se odráží i na celkové spokojenosti 

člověka. „Proto je při každé volbě zaměstnání (i při kompromisní) identifikace 

s povoláním tou nejdůležitější podmínkou. Čím je identifikace těsnější, tím je ochota 

k osobnímu rozvoji v rámci zaměstnání větší.“ (Benesch, 2001, s. 415). V případě této 

diplomové práce pracuji s osobností v kontextu pracovního prostředí, a proto je nutné 

vymezit pojem pracovník. Pracovníkem je „… každá osoba, která pro danou organizaci 

vykonává pracovní činnost, tj. poskytuje organizaci svůj pracovní potenciál (na základě i 

jiných než pracovních smluv)“ (Kocianová, 2010, s. 9). Plány osobního rozvoje by se měly 

vztahovat na všechny pracovníky – tedy i ty, kteří vykonávají pracovní činnost na částečný 

a jiný úvazek a měly by být dobrovolné. Ve většině případů jsou plány zaměřené na 

odborné znalosti, což se však vylučuje s původním zaměřením (i názvem) na osobní 

rozvoj. Navíc v řadě organizací, kde mají plány zavedené, se bohužel zaměřují pouze na 

manažery a vedoucí pracovníky (Wilson a Higgson, 1995, s. 25). 

Důležité je rovněž zmínit, že v rámci organizace může být kromě spokojenosti 

formováno a upevňováno také sebevědomí pracovníka. Sebevědomí neboli „individuální 

hodnocení sebe samých“ se může pohybovat na různé úrovni, avšak v případech, kdy jsou 

lidé zdravě sebevědomí, existuje větší pravděpodobnost, že zaujmou pozitivní přístup k 

organizaci a vnější motivaci. Budou se tak lépe vyrovnávat se stresovými situacemi a 

budou se více angažovat. V souvislosti se sebevědomím je rovněž nutné objasnit stále 

častěji zmiňovaný pojem „self-efficacy“, neboli individuální vnímání schopnosti dokončit 

zadaný úkol, o kterém hovoří Brooks (2003, s. 21). Výraz „self-efficacy“, který se ve 

většině případů nepřekládá z anglického jazyka, vyjadřuje sebedůvěru ve vlastní 

schopnosti, způsobilost plánovat a dosahovat cílů, a v neposlední řadě také dovednost řídit 

a kontrolovat chod dění. Úroveň „self-efficacy“ ovlivňuje víru jedince v dokončení úkolů a 

jeho celkový postoj k organizaci a organizační strategii (Brooks, 2003, s. 21). 
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1.2 Osobní rozvoj pracovníků v organizaci 

Pracovní činnost a tedy i pracovní prostředí, kde dospělý člověk tráví značnou část 

svého času, mají značný vliv na jeho rozvoj. Rozvoj můžeme definovat jak z pohledu 

organizace, tak z pohledu vzdělávání dospělých. V kontextu organizace lze rozvoj popsat 

jako vzdělávací aktivity, které se nutně nevztahují k současné pracovní pozici a jsou 

zaměřeny na budoucí potřeby a nároky v kariéře jednotlivce (Cole, 1996, s. 340). Palán 

(2002, s. 185) definuje rozvoj v rámci vzdělávání dospělých jako přípravu „… jedince na 

zvládnutí jeho budoucích šancí bez ohledu na jeho současné zařazení ve společenské dělbě 

práce.“ V kontextu podnikového vzdělávání je rozvoj „investice do budoucnosti a také 

příspěvek k seberealizaci pracovníka“, která je součástí plánování kariéry a kariérové 

dráhy. Rozvoj pracovníků poskytuje příležitosti nejen k osobnímu rozvoji, ale i k učení 

a odbornému vzdělávání (Palán, 2002, s. 185). 

Faerber a Stöwe (2007, s. 133) vymezují rozvoj pracovníků na třech úrovních: 

znalosti (tzv. know-how, odborné znalosti); dovednosti (kompetence v oblasti chování) a 

vůle (motivace a postoje pracovníka). Za nejsnadněji dosažitelnou označují autoři úroveň 

znalostí a jejich osvojování. Předpoklady úspěchu jsou dostatečné intelektuální schopnosti 

jedince a jeho disciplína. Rozvoj úrovně dovedností je náročnější, protože k jejich změně 

je nutný čas a zejména pravidelný trénink. Dovednosti se nejlépe prohlubují v každodenní 

praxi, kde je pracovník může přímo aplikovat během konkrétní činnosti. Nejobtížněji je 

možné ovlivnit vůli pracovníka, tedy jeho motivy a postoje. V případě této úrovně je 

kladen důraz na roli manažera, který působí jako vzor a v rozvoji své podřízené podporuje 

a motivuje (Faerber a Stöwe, 2007, s. 134). Předpokládám, že na znalostní úrovni se rozvíjí 

většina pracovníků, jelikož je k tomu vede současné zaměření („znalostní“) společnosti na 

rozvoj. 

Koubek (2004, s. 75) se shoduje s výše uvedenými autory a vysvětluje, že „… osobní 

rozvoj není jen osvojování a rozvíjení znalostí a dovedností, tedy odborností, ale že 

zahrnuje i celkové formování osobnosti každého zúčastněného jedince, formování jeho 

pracovního a sociálního chování tak, aby jeho odbornost přinášela náležitý efekt nejen 
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organizaci, ale i jemu samému.“ Z toho vyplývá, že osobní rozvoj pracovníka má silný vliv 

nejen na jeho pracovní život v organizaci, ale i na jeho soukromý život. Pozitivním 

důsledkem je například zkvalitnění vztahů s rodinou a ostatními jedinci v okolí. Tímto 

způsobem je, opět příznivě, zpětně ovlivňována atmosféra v práci a spolu s ní i pracovní 

výkon a celková životní spokojenost pracovníka i manažera. Dochází tak k uspokojování 

těch potřeb člověka, které Maslow
1
 umístil ve svém modelu potřeb na nejvyšší příčky –

 potřeba uznání a seberealizace (Koubek, 2004, s. 76-77). Je důležité zmínit, že potřeby 

mohou být skrze spokojenost jednoho pracovníka uspokojovány i u dalších osob – např. u 

jedincova nadřízeného a dále také u jeho vlastního manažera. Tím se dostáváme do cyklu, 

kdy při spokojenosti na jedné úrovni ovlivňujeme spokojenost úrovní dalších a naopak. 

Zajímavou perspektivu, ze které lze pohlížet na oblast osobního rozvoje nabízí Palán 

(2002, s. 141), který popisuje osobní rozvoj jako „… rozvoj osobnostních kompetencí 

pracovníků, které jsou orientovány na další seberozvíjení“. Chápe tím především rozvoj 

sociálních kompetencí, jakými jsou například komunikace, kooperace a vedení lidí, a dále 

rozvoj kompetencí kognitivních jako jsou tvořivost, schopnost učit se apod. Tento rozvoj 

pak umožní pracovníkům flexibilně reagovat na proměnlivé podmínky v organizaci. 

Osobní rozvoj pracovníka úzce souvisí s jeho kariérou. Palán (2002, s. 93) 

vysvětluje, že „formování pracovní dráhy“ nebo „řízení pracovní kariéry“ se provádí na 

základě „plánování pracovní kariéry“, neboli „plánování personálního rozvoje“
 2

, což 

znamená „… analyzování situace člověka, určování cílů jeho kariéry a cest k naplňování 

těchto cílů.“ Kariéra je „… profesní zařazení na vysokém stupni osobních možností. 

Profesionální životní dráha. Posloupnost pracovních míst, které pracovník zaujímal 

v průběhu svého ekonomicky aktivního života.“ (Palán, 2002, s. 93). Kocianová (2010, s. 

174) popisuje kariéru jako „… složku životní dráhy, která je vázána na pracovní zařazení.“ 

Přičemž „kariéra člověka je vázána na jeho osobnostní a pracovní potenciál, ovlivňují ji 

schopnosti, motivace, hodnoty, postoje, aspirace, vlastnosti člověka, jeho profesní kvality a 

                                                 
1
 Americký psycholog A. Maslow (1908-1970) definoval hierarchii potřeb o pěti úrovních, přičemž na 

nejnižší úrovni jsou fyziologické (biologické) potřeby, potom je potřeba bezpečí, následuje potřeba lásky a 

sounáležitosti, vyšší potřebou je uznání a úcta, a tou nejvyšší je potřeba sebeaktualizace.  
2
 Personální rozvoj je zde ve stejné podstatě jako osobní rozvoj.  
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zkušenosti.“ Vzhledem ke skutečnosti, že během profesní dráhy se pracovní i osobní 

rovina slučuje dohromady, často je v literatuře termín osobní rozvoj spojován a/nebo 

zaměňován s profesním rozvojem (Hughes a Youngson, 2009, s. 25). 

1.3 Plány osobního rozvoje a jejich obsah 

Plány osobního rozvoje jsou v odborné literatuře definovány různými způsoby a 

často se liší i představa o jejich obsahu. Bedrnová a Nový (2004, s. 362-363) definují plán 

osobního rozvoje jako formu „… učební smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají učící se 

jedinec (pracovník) a jeho učitel, kouč či manažer.“ Obsah této smlouvy „… může být, 

v návaznosti na průběh procesu učení aktualizován, doplňován a upřesňován.“ Plán 

osobního rozvoje pracovníka se skládá z komplexního přehledu činností zahrnujících jak 

formální, tak samostatné i distanční vzdělávání, dále práci na projektech, pracovních či 

studentských stážích a mnohé jiné činnosti, které vedou k rozšiřování a rozvoji znalostí a 

dovedností (Dudek, 2000). Armstrong (2007, s. 422) uvádí, že „Plán osobního rozvoje 

obsahuje plán vzdělávacích aktivit, za které jsou s pomocí svých manažerů a své 

organizace pracovníci odpovědní.“ Naopak někteří autoři (Pedler, 1998 in Kocianová, 

2010, Koubek, 2004) rozlišují v rámci plánů osobního rozvoje jeho vzdělávací aspekty od 

rozvojových. Vzdělávání pak charakterizují jako „něco, co se soustřeďuje na přírůstek 

znalostí nebo na vyšší úroveň dovedností, zatímco rozvoj chápe jako cestu k jinému stavu 

bytí či fungování.“ (Pedler, 1998 in Kocianová, 2010, s. 172). Právě formu samostatného, 

pracovníkem autonomně řízeného vzdělávání vyzdvihuje Koubek (2004, s. 52) jako tu 

nejvíce zaměřenou na rozvoj. Rozvojové aktivity mohou „… zahrnovat formální 

vzdělávání, ale – což je důležitější – budou obsahovat širokou paletu aktivit vzdělávání a 

rozvoje, jako je samostatné vzdělávání, koučování, mentoring, práce na projektech, 

rozšiřování a obohacování práce.“ (Armstrong, 2007, s. 422). 

Cílem plánování je „… zvýšit intenzitu učení a poskytnout lidem znalosti a určitý 

soubor přenositelných dovedností, které jim pomohou s vývojem jejich kariéry.“ 

(Armstrong, 2002, s. 517). Podle některých autorů (Berry-Lound et al., 2001, Tamkin a 

kol., 1995, Armstrong, 2009) nemusí být osobní rozvoj pracovníka nutně spojen s jeho 
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současnou pozicí a povinnostmi vztahujícími se k vykonávané roli v organizaci. Velká 

většina organizací však na toto doporučení nedbá a soustředí pozornost na pracovníkovu 

současnou roli. S touto důležitou skutečností budu dále v této diplomové práci pracovat a 

pozornost jí bude věnována i v následujících kapitolách, kdy je patrné, že plánování 

osobního rozvoje pracovníků se zaměňuje s profesním rozvojem. Tento přístup je patrný i 

u Palána (2002, s. 94), který zařazuje „individuální plány vzdělávání a rozvoje pracovníka“ 

jako součást konceptu kariérových plánů. Při plánování kariérového rozvoje se podle 

autora postupuje rozborem čtyř úrovní spjatých s pracovní kariérou. První úrovní je tzv. 

kariérová kotva, neboli „Soubor subjektivně vnímaných vlastních schopností, 

kvalifikovanosti, vlastního talentu, motivů a hodnot, který slouží k „ukotvení“ vlastní 

profesní kariéry. Vede k sebedůvěře při vedení, usměrňování a stabilizování osobní 

kariéry.“ (Palán, 2001, s. 93). Další úrovní je analýza profese, která zahrnuje zhodnocení 

osobního potenciálu, ověření vlastního IQ, analýzu současné profese, případně nároků 

nově zvolené profese. Na třetí úrovni je zhodnocena spokojenost v současném zaměstnání 

a naplnění očekávání. Posledním, závěrečným krokem je zamyšlení se nad současnou 

pozicí a nad možností posunu v rámci současného povolání. Výsledkem rozboru všech čtyř 

oblastí je individuální intervence, neboli stanovení konkrétních kroků, které by měla daná 

osoba podniknout. 

Tureckiová (2009, s. 30) zmiňuje, že „… učení (se) jednotlivců v rámci jejich 

působení v organizaci má mnohdy také charakteristiky sociálního a zkušenostního učení, 

případně učení nezáměrného či „nekoncepčního“. Aby se toto široké pojetí učení 

v organizaci neprojevilo na výkonech pracovníků negativně, doporučuje autorka 

„uplatňování strategického přístupu k rozvoji lidí v organizaci“ a převedení odpovědnosti 

také na samotného pracovníka, kdy organizace vytváří příležitosti k jejich učení, zajišťuje 

přístup ke vzdělávání, a pracovníci se tak mohou rozhodnout, do jaké míry jich využijí. 

Podle Koubka (2004, s. 53) si plán osobního rozvoje sestavuje pracovník za pomoci a 

podpory manažera, a také sám pracovník zodpovídá za formulování a realizaci plánu, 

přičemž mu při realizaci pomáhá manažer a organizace (zastoupena personálním útvarem). 

Plánování osobního rozvoje je strukturovaný a podporovaný proces vedoucí k rozvoji 
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schopností jednotlivce se zaměřením na jeho vzdělávání, výkon a plánování jeho vlastního 

osobního i kariérového rozvoje (Cottrell, 2003, s. 7). Pracovník by měl mít potřebné 

vedení, podporu a pomoc od manažerů, ale je hlavní osobou, která za nastavení a realizaci 

plánu nese zodpovědnost (Armstrong, 2002, s. 517). Koubek (2004, s. 52) popisuje plán 

pracovního rozvoje jako plán vzdělávacích akcí, „stanovující nejen to, co by měl pro svůj 

rozvoj udělat nejen pracovník, ale také to, jak mu v tom bude pomáhat manažer a celá 

organizace.“ 

Domnívám se, že na osobní rozvoj lze pohlížet ze tří různých pohledů. Jedním z nich 

je pohled psychologický, kdy je důraz kladen na rozvoj osobnosti ve smyslu zrání a 

nabývání moudrosti, změny chování a schopnosti porozumění. Druhý pohled je z hlediska 

učení, kdy se rozvojem chápe získávání nových a utvrzení současných znalostí, a to ne 

pouze v pracovní oblasti, ale i v oblasti osobních zájmů. Poslední pohled je z hlediska 

organizace, kdy si jedinec prohlubuje a rozšiřuje zkušenosti a odborné znalosti v určité 

pracovní oblasti. Osobním rozvojem budu v této práci označovat způsob rozvoje vlastního 

potenciálu pracovníka – jeho identifikaci a využití prostředků pro jeho naplnění. Rozvojem 

tedy chápejme soubor aktivit (ať už vzdělávacích, sociálně psychologických či jiných), 

které se zaměřují na budoucí potřeby pracovníků a přispívají k jejich seberealizaci. Z mého 

pohledu mají plány osobního rozvoje podporovat pracovníky a jejich postoj k plánování 

kariéry a kariérnímu růstu, a zároveň jim pomoci nabýt v této oblasti větší autonomie. 

Právě pracovníci samotní jsou vlastníky plánů a mají zodpovědnost za jejich plnění. 

Organizace by neměla být v pozici vlastníka v případě osobních, a dle mého názoru ani 

kariérových rozvojových plánů.   

1.4 Přístup organizace k plánování osobního rozvoje pracovníků 

Plánování osobního rozvoje pracovníků je nedílnou součástí procesu řízení 

pracovního výkonu, který lze definovat jako „… systematický proces zlepšování 

pracovního výkonu organizace pomocí rozvíjení výkonu jedinců a týmů.“ (Armstrong, 

2007, s. 413). Stejnojmenný autor charakterizuje tento proces jako nepřetržitý cyklus, 

jehož grafické znázornění prezentuje obrázek jedna. Zde je jasným způsobem čitelná 
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pozice, kterou zaujímá plánování osobního rozvoje v rámci procesu řízení pracovního 

výkonu. Stejně tak Koubek (2004, s. 75) tvrdí, že osobní rozvoj je základním kamenem 

řízení pracovního výkonu, a že „… bez soustavného rozvíjení lidí nelze ani tuto koncepci 

(řízení pracovního výkonu - doplnila autorka) úspěšně uskutečňovat a těžit z jejích výhod.“ 

Funguje jako evoluční proces postupného zlepšování pracovního výkonu na základě 

opakujícího se a častého dialogu „… mezi manažery a pracovníky o potřebách výkonu a 

rozvoje.“ (Armstrong, 2007, s. 414). V Koubkově (2004, s. 74) pojetí zahrnuje proces 

řízení pracovního výkonu dohodu o pracovním výkonu, vzdělávání a rozvoji, na kterou je 

navázáno řízení kariéry pracovníků a jejich odměňování.  

Obr. 1 Proces řízení pracovního výkonu 

Dohody o pracovním 
výkonu a rozvoji

Řízení pracovního 
výkonu během roku

Zkoumání a posuzování 
pracovního výkonu

 

(Armstrong, 2007, s. 419) 

 

Organizace deklarují svůj postoj a přístup ke svým pracovníkům, a často i k jejich 

rozvoji, tzv. personální politikou. „Personální politika určuje pravidla přístupu k řízení lidí 

v organizaci, způsoby jednání s lidmi a z nich odvozené principy očekávaného jednání 

vedoucích pracovníků při řešení personálních záležitostí. Personální politika je odrazem 

významu lidí, který jim organizace pro svoji efektivní činnost přikládá.“ Jako taková může 

obsahovat politiku vzdělávání a rozvoje pracovníků a politiku vedení. Politika vzdělávání a 

rozvoje zahrnuje „… možnosti vzdělávání, časové a finanční podmínky, trvalý rozvoj 

dovedností a schopností pracovníků“ a politiku vedení, která znamená „… úsilí o rozvoj 

pracovníků k optimálnímu výkonu, poskytování samostatnosti pracovníkům“ (Kocianová, 
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2010, s. 16). Na personální politiku organizace se zaměřuje Ashton (2004, s. 20), který 

ukazuje souvislost mezi typem organizací a politikou vedení pracovníků. Tvrdí, že politika 

vzdělávání a rozvoje a politika vedení závisí na dvou faktorech. První z nich je naplněn, 

pokud povolání, která se zabývají znalostí, rostou počtem a politickou významností 

(Ashton, 2004, s. 22). Druhým faktorem je vývoj nových typů organizací průmyslové 

produkce, která závisí na využívání schopností a dovedností svých pracovníků, díky nimž 

získává přidanou hodnotu. Na základě těchto faktorů vznikají dva protipóly s odlišným 

přístupem k rozvoji a učení (vzdělávání). V Anglosaských zemích, v Německu nebo také v 

Japonsku začaly organizace využívat vysoce kvalifikovaných (odborných) pracovníků 

v průmyslové výrobě k vytvoření nadhodnoty (přidané hodnoty). Tímto přístupem rozvíjejí 

typ společností zaměřených na vysoký výkon a angažovanost pracovníků
3
. Tyto 

organizace jsou konstruovány tak, aby maximalizovaly zapojení pracovníků a plně využily 

jejich schopností a odbornosti. 

Opakem je princip řízení Fordismu nebo Taylorismu
4
, kde je možnost k rozvoji 

pracovníka minimální. Práce je zde organizována tak, aby minimalizovala zapojení nebo 

zasahování (rozhodování) pracovníků do výroby.  Jejich pracovní úkoly jsou redukovány 

na základní úkony tak, aby bylo možné pro produkci využít i nekvalifikované pracovní 

síly. Tento přístup se vyznačuje maximálním rozčleněním pracovních činností, velmi 

omezenými popisy práce, rutinními úkoly a malou autonomií pracovníka. Pracovníci jsou 

často pod přímým dozorem supervizora, s minimální možností vlastního rozhodování. 

Tento typ řízení se převážně preferuje v provozech orientovaných na kvantitu – například 

v továrnách, call centrech nebo v rychlém občerstvení (tzv. „fast-food“). Zde se pracovník 

zřídka, pokud vůbec kdy, setká s možností nabídky plánování osobního rozvoje (Ashton, 

2004, s. 25). Tento fakt mohu podložit svou vlastní pracovní zkušeností, kdy jsem byla 

zaměstnána jako obsluhující pracovník v restauračním zařízení americké společnosti 

vlastnící síť restaurací s rychlým občerstvením. Pracovník zde má přesně stanovené 

                                                 
3
 Tyto organizace jsou nazývány v angličtině „high-performance work organizations“ nebo „high-

involvement work organizations“. 
4
 Princip vědeckého řízení organizace podle F. W. Taylora a H. Forda je založen na principu dělby práce a 

specializace za pomoci výrobního pásu (Tureckiová, 2004, s. 14). 
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postupy jednotlivých pracovních úkonů, kdy se doslova „odpočítávají“ jednotlivé pohyby 

při pracovních činnostech. Dobrý výkon pracovníka spočívá v mechanickém postupování 

dle pokynů bez jediného zaváhání a časového prodlení. Tento příklad je důkazem, že 

principy, které v začátku 20. století zaváděli Ford a Taylor, nacházejí své uplatnění i sto let 

po své éře. Protipólem k nim jsou organizace zaměřené na vysoký pracovní výkon, které 

přímo a cíleně vytvářejí pro pracovníka příležitosti k rozvoji a učení. Pracovníci rotují na 

různých pozicích, samozřejmostí je ovládání „multiskillingu“
5
 a jsou podporováni 

v samostatném rozhodování i v otázkách výrobního procesu tak, aby se stali profesionály v 

řešení problémů. Technické znalosti, týmová spolupráce, komunikace a umění řešit 

problémy se tak stávají základními požadavky na pracovníka. 

V rámci personální politiky lze pozorovat tři způsoby, jakými organizace přistupují 

k zařazení plánování osobního rozvoje pracovníků v rámci struktury a procesů v organizaci 

(Berry-Lound et al., 2001, s. 10). Podle toho, kde jsou plány rozvoje zakomponovány, se 

pozná míra důležitosti (a formálního zpracování a sledování), kterou jim organizace 

přisuzuje. Plány osobního rozvoje mohou být důležitou součástí strategie a kultury 

organizace. V takovém případě je osobní rozvoj považován za strategickou výhodu 

organizace na trhu. V dalším případě mohou být plány důležitou součástí personální 

politiky. V obou případech organizace přisuzuje plánům jejich vážnost na nejvyšší úrovni. 

Jejich hodnocení probíhá na základě stanovených směrnic a dokonce i finanční hodnocení 

vybraných pracovníků, nebo jeho část (například roční bonusy) může být vázáno na 

splnění cílů plánů rozvoje a kariérových plánů. V případě třetím se jedná o poskytnutí 

podpory a vedení při plánování osobního rozvoje ve formě výhodného benefitu pro 

pracovníka. 

Jak tvrdí Drucker, který je označován jako zakladatel moderního managementu, tvoří 

organizaci, takovou jaká je, její lidé, jejich znalosti, schopnosti a vztahy (Edersheim, 2007, 

s. 160). Úspěšnost organizace významně závisí na lidech, kteří v ní pracují. Z toho důvodu 

by jedním z jejích hlavních zájmů měla být strategie investic do pracovníků a jejich 

                                                 
5
 Tento anglický výraz se nepřekládá a znamená zvládnutí více dovedností a schopnost provádět různé 

pracovní činnosti (Národní ústav odborného vzdělávání, 2011, s. 8). 
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znalostí. Nejlepší strategií je v tomto ohledu obvykle taková míra investic, jaká se odráží 

na výsledném produktu nebo službě organizací poskytovanou (Edersheim, 2007, s. 197). V 

obecné rovině platí, že „… investice organizace do vzdělávání jsou chápány jako návratné 

– zajišťují organizaci potřebné schopnosti personálu a jsou považovány za výhodu, kterou 

organizace svým pracovníkům poskytují“ (Kocianová, 2010, s. 169). Vzhledem k tomu, že 

politika rozvoje a politika vzdělávání se většinou vzájemně doplňují, můžeme 

předpokládat, že i investice vynaložené na rozvoj pracovníků jsou chápány jako návratné. 

Právě míra investic a zaměření na rozvoj, který inklinuje buď k organizačním či 

osobním cílům, tvoří společně dvě dimenze. Ty dohromady vymezují čtyři modely plánů 

osobního rozvoje pracovníků. Tento dvojdimenzionální model je graficky znázorněn na 

obrázku dva. 

Obr. 2 Dvojdimenzionální model plánů osobního rozvoje 

Hlavní faktory

· Aktivní propagace plánů osobního rozvoje;
· Vysoký rozpočet;
· Velká nabídka odborných kurzů;
· Převládají tradiční metody učení;
· Aktivity převážně mimo pracovní dobu.

· Důrazná propagace plánů osobního rozvoje;
· Široká nabídka nejen profesního rozvoje;
· Jakákoliv forma rozvoje (učení);
· Aktivity mohou probíhat v pracovní době;
· Vysoký rozpočet;
· Není vázáno na pracovní pozici.

Hlavní faktory

Vysoká míra investic

Hlavní faktory Hlavní faktory

· Žádná propagace plánů osobního rozvoje;
· Limitovaný rozpočet;
· Pouze odborné kurzy;
· Striktně vázáno na pracovní pozici;
· Musí probíhat mimo pracovní dobu.

· Limitovaný rozpočet a propagace;
· Omezený výběr nejen profesního rozvoje;
· Většinou mimo pracovní dobu;
· Různé metody učení.

Nízká míra investic

Rozvoj organizace Rozvoj pracovníka

 

(upraveno podle Berry-Lound et al., 2001, s. 15) 

První model plánů rozvoje představuje v kvadrantu vysoká míra investic do rozvoje 

organizace. Vyznačuje se aktivní propagací plánů osobního rozvoje, vysokým rozpočtem, 
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velkou nabídkou odborných vzdělávacích kurzů a důrazem na formální vzdělávání, které 

probíhá většinou ve volném čase pracovníka. Druhý model se nachází v kvadrantu vysoké 

míry investic organizace do personálního rozvoje a vyznačuje se intenzivní, důraznou a 

energickou propagací plánů osobního rozvoje, vysokým rozpočtem, širokou nabídkou 

nejen odborného vzdělávání a přijímáním jakékoliv formy rozvoje (učení), které může 

probíhat i v rámci pracovní doby pracovníka, bez nutnosti vazby na současnou pracovní 

pozici. Třetí model je určen nízkou mírou investic do organizačního rozvoje. Je 

charakteristický svou minimální propagací plánování osobního rozvoje, limitovaným 

rozpočtem, nabídkou pouze odborných vzdělávacích kurzů, které musí být striktně 

provázány se současnou pracovní pozicí pracovníka, a jejichž realizace musí probíhat 

pouze ve volném čase pracovníka. Poslední ze čtyř modelů je alokován v kvadrantu nízké 

míry investic organizace do personálního rozvoje. Vyznačuje se nulovou propagací plánů 

rozvoje, limitovaným rozpočtem, velmi omezenou nabídkou vzdělávacích kurzů, které 

probíhají většinou ve volném čase pracovníka (Berry-Lound et al., 2001, s. 15). 

Z hlediska vynaložených investic do rozvoje pracovníků se přikláním k názoru, že je 

nutné zapojení všech zúčastněných stran. V takovém návrhu by náklady měly být 

rozděleny mezi organizaci a pracovníky. Participace na financování by závisela na 

několika faktorech, a byla by stranami dohodnutá předem při společném naplánování 

konkrétních akčních kroků. V obecné rovině platí, že na čem se člověk sám podílí, 

obzvlášt jedná-li se o finanční účast, cítí větší míru zodpovědnosti a má vůli/motivaci cíle 

dosáhnout. Pro organizaci představují náklady spojené s rozvojovými aktivitami často 

jeden z hlavních důvodů proč aktivitu pracovníkovi poskytnout či nikoliv. Mnohé 

organizace platí svým pracovníkům vzdělávací kurzy, koučink a různé jiné vzdělávací či 

rozvojové aktivity, avšak ochota pracovníků podílet se na investování do svého vlastního 

osobního rozvoje již tak zřejmá není. Plánování osobního rozvoje pracovníků má dopad 

nejen na ně a organizaci, ale v širším kontextu i na celou společnost (stát), a proto by dle 

mého názoru pracovník měl aktivně participovat na sdílení finančních nákladů. Na státní a 

mezinárodní úrovni mohou v této souvislosti zaměstnavatelé využít poskytovaných grantů 

a dotací. Nutné je však podotknout, že státy Evropské unie v tomto kontextu ve velké míře 
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investují prostředky častěji do aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel 

(např. nezaměstnané, matky vracející se zpět na pracovní trh, znevýhodněné věkové 

skupiny apod.), než na pracující skupinu obyvatel. Na tuto skutečnost se zaměřila i studie
6
 

zkoumající služby poskytované v oblasti kariérového poradenství, jež napomáhá rozvoji 

pracujících v pětadvaceti členských státech Evropské unie. Z výsledků výzkumu 

vyplynulo, že největší nedostatky jsou v poskytování kariérového a osobního rozvoje pro 

zaměstnané osoby, kteří mají v porovnání s ostatními skupinami obyvatel k poradenským 

službám nejmenší přístup (Ginterová, Kožnarová, 2009, s. 13).  

 

 

 

  

                                                 
6
 Výzkum zrealizovala v roce 2006 instituce National Institute for Careers Education and Counselling 

(NICEC) se sídlem ve Spojeném království pro European Centre for the Development of Vocational Training 

(Cedefop). 
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2 PROCES PLÁNOVÁNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ  

2.1 Implementace plánů osobního rozvoje pracovníků 

Třemi nejčastějšími důvody, z jakých organizace podporují plánování osobního 

rozvoje svých pracovníků, jsou:  

1. lepší přizpůsobení lidí jejich současné pracovní pozici;  

2. potřeba lidí zlepšit se ve vykonávání pracovní role, nebo přizpůsobení se 

dynamicky se měnícímu místu;  

3. identifikace rozvojových a vzdělávacích potřeb pracovníka, a tím zvýšení 

jeho přispění k úspěšnosti organizace samotné (Armstrong, 2002, s. 517).   

Zavedením plánů rozvoje dává organizace najevo, že jí záleží na všech pracovnících, 

a že každý může uspět a dosáhnout výjimečných výsledků. Prostřednictvím rozvojových 

plánů lze podpořit základní hodnoty organizace a nejen individuální, ale i celkový výkon. 

Pomáhají pracovníky zapojit se do dění v organizaci a podpořit jejich angažovanost 

(Armstrong, 2009, s. 560, Tamkin, 1995, s. 10). Zavádění plánování osobního rozvoje je 

vhodné chápat jako organizační změnu a z toho důvodu je třeba trpělivosti a víry 

v konečný úspěch implementace a jejího efektu u všech účastnících se stran. Aby byl 

proces plánování osobního rozvoje úspěšný, je nutné celý koncept v rámci organizace 

souvisle a jasně definovat a vymezit jej ve vztahu k firemním cílům, personální politice a 

firemní kultuře (Berry-Lound et al., 2001, s. 40). Dále musí být předložen jasný výklad 

termínů a pojmů, které proces zahrnuje. Z tohoto důvodu je důležitý otevřený zdroj 

informací, který všem pracovníkům poskytne základní vysvětlení pojmů a postupů 

(například v podobě zvláštní sekce ve firemním intranetu, informační brožury apod.). 

Všechny zúčastněné strany (manažeři, team leadeři, zúčastnění pracovníci) se musí 

postupům naučit, pochopit je, akceptovat a v nejlepším případě se s nimi ztotožnit 

(Armstrong, 2009, s. 563, Chladová, 2004). 
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Vzhledem k tomu, že může trvat až tři roky než se plánování zavede a ustálí, je nutné 

vytrvat a průběžne motivovat spolupracující manažery a vedoucí pracovníky, kteří jdou 

svým kolegům příkladem. Plánování rozvoje je vhodné správnou formou propagovat a 

organizace musí umět takzvaně „prodat“ tento proces svým pracovníkům ve smyslu 

objasnění celého záměru a jeho pozitivních přínosů pro všechny zúčastněné strany. Jak 

jsem již dříve zmínila, plány rozvoje by měly zahrnovat všechny pracovníky bez závislosti 

na jejich pracovním postavení v organizaci. Autoři se shodují ve skutečnosti (Armstrong, 

2002, Tamkin, 1995, Berry-Lound et al., 2001, Taylor a Edge, 1997), že plány rozvoje by 

se měly soustředit na aktivity budoucí, které se nevztahují k současné pracovní pozici, 

protože v takovém případě jsou efektivnější. Avšak také se shodují v konstatování, že v 

praxi tomu tak často není. Aktivity mohou být různého charakteru a zaměření ideálně např. 

na osobní záliby nebo volnočasové aktivity, které mají ve svém důsledku vliv přesahující 

až do profesního rozvoje (Tamkin, 1995, s. 23, Berry-Lound et al., 2001, s. 52). Pracovníci 

by měli být zapojeni do správy a řízení plánů, které by se měly zaměřovat na jejich jasně 

vymezené (identifikované) potřeby. Zároveň by všechny zúčastněné strany měly mít 

možnost podílet se na rozhodování o průběhu procesu plánování a o tom, jakou roli v něm 

zaujímají. Neméně důležité je, aby organizace poskytovala poradenství v oblasti 

identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje a využívání nástrojů na uspokojování těchto 

potřeb (Armstrong, 2002, s. 519).  

Faktorů, které ovlivňují úspěšnost implementace a efektivnost plánů osobního 

rozvoje pracovníků je mnoho. Důvody, které jsou nejčastěji uváděné jako překážka 

implementace a úspěšnosti plánů rozvoje, jak ze strany organizace, tak ze strany 

pracovníků, jsou: finanční náklady, časová náročnost, skepticismus, nepochopení/nepřijetí 

konceptu a nedostatečná informovanost (Armstrong, 2002, Tamkin, 1995, Berry-Lound et 

al., 2001, Cottrell, 2003, Taylor a Edge, 1997). Finanční zdroje organizace a pracovníka, 

jsou nejčastější, limitující překážkou v rámci procesu plánování osobního rozvoje 

pracovníků. Jednou z dalších překážek je časová vytíženost manažerů i pracovníků. Na 

straně manažera je časově náročné zahrnutí do procesu plánování, které se týká každého 

jeho podřízeného. Na druhé straně rovněž nedostatek času pracovníka může překazit i již 
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celkově připravený plán aktivit rozvoje. Z tohoto hlediska se obtížněji zavádějí plány 

rozvoje v organizacích, kde se pracuje ve směnném provozu. Časové možnosti pracovníka 

se odvíjejí od toho, jak moc odděluje pracovní a soukromý čas. Domnívám se, že mnozí 

pracovníci neradi věnují svůj soukromý čas aktivitám, které jsou spojeny se zaměstnáním. 

Mohou mít negativní postoj ke konceptu osobního rozvoje v rámci organizace právě z toho 

důvodu, že rozvojové aktivity mnohdy zahrnují nejen čas strávený v práci, ale i mimo ni. 

Další překážkou, kterou bývá náročné zdolat, představují vnitřní záležitosti v organizaci, 

jako jsou skepticismus a podceňování celého konceptu ze strany pracovníků a/nebo 

manažerů. Skeptický předpoklad, že plánování bude pouze jednorázovou záležitostí a 

formalitou, která se uskuteční tzv. pouze na papíře, jde ruku v ruce s neochotou a 

podceňováním důležitosti plánů a jejich aktivit. Tento negativní celek vnímání výrazně 

ovlivňuje konečný výsledek procesu a jeho přínos. Pochybnosti pracovníka i jeho 

nadřízeného o důvodu implementace a efektivnosti plánů brání v jejich přijetí a v aktivním 

podílení se na plánování osobního rozvoje. 

Organizace by měla prostřednictvím manažerů a personalistů volit vhodné 

prostředky motivace, pravidelnou kontrolu, zpětnou vazbu a podporu nejen v rámci 

implementace a vytváření plánu, ale hlavně v průběhu jeho realizace (Berry-Lound et al., 

2001, Tamkin, 1995, Armstrong, 2002). V případě, že je splnění rozvojového plánu 

navázáno na finanční hodnocení, působí tento fakt také jako vnější motivace. Pokud nejsou 

manažeři nebo pracovníci dostatečně informovaní o procesu plánování rozvoje, o 

pracovních úkolech a kompetencích, čelí problému jak, a na co se v rozvoji zaměřit. 

Pracovníci mohou mít problémy rozpoznat svůj vlastní potenciál a najít vnitřní víru ve 

vlastní úspěch. V takovém případě mnohdy vyčkávají na vnější podnět (od manažera) 

k rozvojové aktivitě, na místo toho, aby byli sami proaktivní
7
 a přišli s návrhem (Berry-

Lound et al., 2001, s. 74). 

Úspěšné využívání rozvojových plánů může být součástí strategie organizace, která 

„… podporuje učení a rozvoj pracovníků, skrze jejichž schopnosti a dovednosti dosahuje 

                                                 
7
 „Být proaktivní znamená jednat iniciativně a nést odpovědnost za to, že se věci stanou.“ (Covey, 2011, s. 

68)  
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svých cílů“ (Armstrong, 2009, s. 654). Organizace může individuální plány rozvoje využít 

jako nástroj pro měření lidského kapitálu
8
. Lidský kapitál představuje „… hodnotu 

schopností lidí vytvářenou investicemi do jejich vzdělání, dalšího vzdělávání a rozvoje.“ 

(Mužík, 2005, s. 19). Jedním z hlavních ukazatelů, které se k jeho měření používají, jsou 

údaje z osobních a rozvojových kariérních plánů a jejich výstupů. Proces měření pomáhá 

určit, zda je lidský kapitál dostatečný či nikoliv, a pomáhá zaměřit se na další akční kroky 

rozvoje. Další využití plánů rozvoje se odehrává při plánování nástupnictví, které souvisí i 

s kariérovým plánováním (Tamkin, 1995, s. 76). 

Efektivní implementace a zdárný průběh plánování osobního rozvoje pracovníků 

poskytuje organizaci množství výhod. Individuální plány jsou pro manažera důležitým 

instrumentem, jak podpořit sebevědomí, motivaci a pocit sounáležitosti jeho podřízených. 

Úspěšný proces osobního rozvoje pomáhá pracovníkům se lépe a rychleji vyrovnat se 

změnami v organizaci a také zlepšuje komunikaci a spolupráci v týmu. Plány rozvoje 

podporují i vzdělávání na pracovišti, což zároveň motivuje pracovníky k dalšímu 

odbornému vzdělávání vztahujícímu se k pracovní pozici. Plány jsou také efektivním 

způsobem, jak podnítit motivaci a vůli pro další rozvoj a vzdělávání pracovníků na nižších 

pozicích, s nižším vzděláním nebo bez kvalifikace. Individuální rozvoj zlepšuje 

adaptabilitu a flexibilitu pracovníků a jejich schopnost efektivně delegovat úkoly. Stejně 

tak zlepšuje produktivitu a/nebo kvalitu výkonu na pracovišti (Berry-Lound et al., 2001, s. 

35, Cottrell, 2003, s. 11). Dalším přínosem plánů je snazší přizpůsobivost pracovníků 

organizačním změnám, snižování stagnace a vytváření většího množství příležitostí pro 

kariérový posun jak v horizontální, tak ve vertikální úrovni (Tamkin, 1995, s. 81). 

Organizace od plánů osobního rozvoje pracovníků nejvíce očekávají posílení motivace a 

flexibility pracovníků, zvýšení jejich schopností, posílení jejich odvahy k dalšímu 

vzdělávání, větší pocit zodpovědnosti a týmové spolupráce (Chladová, 2004). 

Rozvojové plány také přináší pozitiva vztahující se k osobnímu i profesnímu životu 

pracovníků. V pracovní oblasti nabízí možnosti, jak zlepšit výkon, návrhy, ve kterých 

                                                 
8
„Teorie lidského kapitálu vznikla v 60. letech 20. století. Podle této teorie existuje přímý vztah (pozitivní 

korelace) mezi vzděláním, respektive kvalifikací a produktivitou.“ (Tureckiová, 2004, s. 45). 
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oblastech se pracovník chce dále rozvíjet a vzdělávat, a které vhodné postupy a cesty v této 

souvislosti zvolit. Pracovník se může zlepšit v organizačních a plánovacích schopnostech, 

díky čemuž si ušetří čas, sníží pracovní napětí a stres. Získá větší pocit nezávislosti 

(autonomie) a zlepší se jeho postoj k práci a také komunikace s manažerem (Cottrell, 2003, 

s. 8–10, Bedrnová a Nový, 2004, s. 364). Dále se také cíleně maximalizuje potenciál 

pracovníků pro jejich profesní růst a povýšení (Chladová, 2004). V případě ucházení se o 

nové pracovní místo, lze rozvojový plán zakomponovat do životopisu a prezentovat se tak 

odlišným způsobem než běžný kandidát (Tamkin, 1995, s. 79). 

V osobním životě pracovníka jsou přínosy individuálních plánů čitelné v oblasti 

rozvoje studijních návyků, v pozitivním přístupu k seberozvoji, ve zvýšení sebedůvěry a 

uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svůj rozvoj. Poslední jmenované pozitivum je často 

následkem aktivní účasti v celém procesu plánování rozvoje. Úspěšné plnění 

individuálních plánů podněcuje motivaci a poskytuje kontrolu nad schopností ji využít k 

dosažení cílů. Při reflektování již splněných kroků v cestě k dosažení cíle a jejich 

analyzování se rozvíjí schopnost sebereflexe, vyhodnocování a porozumění sobě i druhým. 

S tím souvisí i zlepšení schopnosti interakce a spolupráce (Bedrnová a Nový, 2004, s. 360). 

Díky plánům rozvoje mohou pracovníci rozvíjet schopnosti sebeřízení, tj. uvědomění si, co 

od života očekávají a na čem musí pracovat, aby toho dosáhli. Pracovník, který dosahuje 

cílů vytyčených v rámci plánu rozvoje, posílí důvěru ve vlastní rozhodnutí a ve své 

schopnosti, kvality a znalosti. V obecné rovině osobní rozvoj pomáhá k získání pozitivního 

přístupu, zlepšení schopnosti řešení problémů, strategického, analytického a kreativního 

myšlení (Cottrell, 2003, s. 8–10). Díky plánování osobního rozvoje je možné docílit 

zvýšení intenzity učení a získání přenositelných dovedností či znalostí, které mohou 

nakonec jedinci využít v celé škále situací (Chladová, 2004). 

Vlastnictví a přijetí zodpovědnosti za sestavování a plnění rozvojového plánu 

zvyšuje motivaci a aktivitu pracovníka. Úspěšnost a kladné přijetí plánování 

individuálního rozvoje ze strany pracovníků a managementu závisí na způsobu jeho 

navržení a realizaci. Pracovník musí být zapojen do tvorby plánů, aby měl budoucnost ve 
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svých rukách (Tamkin, 1995, s. 65). Rozvoj pracovníků má být strukturovaný a s jasným 

cílem. Wilson a Higson (1995, s. 26) považují plánování osobního rozvoje za „způsob 

života organizace“, který dokresluje i adaptaci nových pracovníků, přípravu na povýšení, 

hodnocení pro posuzování kandidátů při pracovních pohovorech, pro potřeby ujasnění 

nebo změnu popisu pracovní pozice a v neposlední řadě také vytváření tréninkového plánu. 

Často se děje, že rozvojové aktivity jsou nevhodně strukturované, nedostatečně 

naplánované a náhodné. Přístup a postoj manažera hraje důležitou roli, jelikož svým 

přístupem dohlíží na plnění plánů členů svého týmu. Stanovuje s podřízenými výkonové a 

rozvojové cíle spolu se způsoby jejich dosažení, sestavuje pravidelné hodnocení, určuje 

role členů v týmu a vede celý tým k dosažení výsledků (Chladová, 2004). Aby byly plány 

osobního rozvoje efektivní, je nutná podpora z obou zúčastněných stran, čili jak 

pracovníka, tak zaměstnavatele (manažera). Dále je neméně důležité pravidelné hodnocení 

a mapování postupného vývoje a stanovení správného směru rozvoje jednotlivce. 

Podle autorů Wilson a Higson (1995, s. 27) je několik důležitých předpokladů, které 

musí být součástí organizační kultury proto, aby plány mohly být úspěšné. Každý 

pracovník má svůj plán rozvoje. Všichni pracovníci na juniorních pozicích by měli mít 

každý týden určený čas pro trénink. Manažer hodnotí a zavazuje se k rozvoji pracovníka a 

zorganizuje trénink. Pomáhá svým podřízeným dosáhnout jejich kariérních cílů. Pravidelně 

monitoruje vzdělávací plány a jejich plnění (v opačném případě své podřízené demotivuje). 

Rozvojové plány jsou součástí odměňovacího procesu. Učení by mělo být minimálně 

jednou ročně formálně zhodnoceno a odměněno na základě dílčích kvartálních hodnocení. 

Na základě výsledků se stanovuje plán pro další rok. Manažeři by měli být hodnoceni 

podle toho, jak dobře vedou své podřízené a jak zvládají plánování jejich osobního rozvoje 

(Wilson a Higson, 1995, s. 28). Taylor a Edge (1997, s. 23) zdůrazňují význam vlastnictví 

plánů osobního rozvoje. Výzvy jsou zde pro obě strany. Pro pracovníka je důležité 

odprostit se od závislosti na organizaci vzhledem k definování kariérního postupu nebo 

odborného vdělávání. Organizace pak stojí před výzvou využití všech přínosů, které plány 

poskytují. 
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2.2 Tvorba plánů osobního rozvoje pracovníků 

Griffin a Moorhead (2011, s. 116) zastávají názor, že organizace by se měla 

prostřednictvím strategie managementu zaměřit na silné stránky pracovníků, a nikoli na 

identifikaci a rozvoj jejich slabých stránek. To znamená rozvíjet pracovníky 

prostřednictvím úkolů, které odpovídají jejich silným stránkám a poskytovat jim zpětnou 

vazbu, která jim pomáhá růst a tím maximalizuje jejich produktivitu a přínos pro 

organizaci. Autoři tvrdí (Griffin a Moorhead, 2011, s. 124, že nadřízení podceňují navázání 

úkolů na silné stránky pracovníků, protože jim většinou přiřazují úkoly dle jejich zařazení 

a oddělení, a nikoliv podle jejich schopností a potenciálu. Pokud organizace využije 

silných stránek svých pracovníků, jejich schopnosti a přístup k práci, uspokojí tak 

pracovníkovy potřeby v rámci možností, které může jeho pracovní pozice nabídnout. Tento 

stav je však ideální a jen zřídka se ho dosahuje (Griffin a Moorhead, 2011, s. 120-125). 

Domnívám se, že zaměřit pozornost pouze na silné stránky jedince nenabízí dostatečný 

prostor pro rozvoj v pravém slova smyslu. Pracovník by se tak zlepšoval v něčem, v čem 

již dobrý je. Rozvoj v pravém slova smyslu spatřuji v možnostech rozvíjení potenciálu 

jedince a v objevování jeho netušených schopností. 

Úloha personalisty v procesu sestavování individuálního plánu je zajistit, aby plán 

osobního rozvoje byl jednak jasně specifikován a odlišen od tréninkového plánu
9
, a aby 

rozdíly mezi těmito dvěma byly pochopitelné pro všechny zúčastněné strany (Armstrong, 

2009, s. 499). Personalista a/nebo manažer pomáhá také nastavit cíle a sleduje plánování a 

průběh rozvoje (Wilson a Higson, 1995, s. 27). Knowles (1973, s. 109) zdůrazňuje roli 

personalisty v procesu pomáhání pracovníkům vzdělávat se a zaměřovat se na seberozvoj. 

Z vlastní zkušenosti vím, že pracovníci bývají často překvapeni v momentě, kdy na 

základě rozhovoru s personalistou nebo manažerem zjistí, jaké možnosti vzdělávání a 

rozvoje v organizaci existují, a jak jich mohou využít.  V rámci zapojení se do plánování 

                                                 
9
 Tréninkový plán obsahuje plán tréninkových aktivit, přičemž trénink je vzdělávací aktivita zaměřená na 

odstranění aktuálního deficitu ve znalostech a dovednostech souvisejících s aktuální pracovní pozicí (Cole, 

1996, s. 340).  
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osobního rozvoje pracovníků mohou personalisté využívat této příležitosti k vytvoření a 

udržování otevřených a produktivních pracovních vztahů (Chladová, 2004). 

Kromě pracovníka se podílí na sestavování plánu jeho nadřízený (manažer, team 

leader) a personalista. Aktivní by v tomto případě měl být nejen pracovník, ale i manažer, 

který vychází z hodnocení způsobilosti a výkonu pracovníka. Vhodné je, pokud manažer 

působí jako facilitátor celého procesu a pracovníky motivuje.  Na základě znalostí potřeb 

organizace, schopností a silných stránek členů svého týmu by měl být schopen 

identifikovat prostor pro jejich rozvoj a soustavně podporovat a řídit rozvoj pracovníků 

(Chladová, 2004). Bedrnová a Nový (2004, s. 362) rozdělují zodpovědnosti za stanovení a 

plnění rozvojových plánů mezi zúčastněné strany. V takovém případě nese pracovník 

zodpovědnost za vypracování plánu a jeho dodržení. Manažer pak za poskytnutí podpory a 

potřebných prostředků k realizaci plánu. 

Proces sestavování plánu osobního rozvoje lze rozložit do tří postupných kroků. 

Prvním z nich je identifikování a analýza potřeb rozvoje pracovníka, při které vycházíme 

z hodnocení jeho způsobilosti, z pravidelně absolvovaných školení, dále z potřeb 

organizace (např. nově zaváděné technologie a postupy) a z možného kariérního postupu. 

Dalším krokem je stanovení cílů rozvoje pracovníka, které mají být naplněny. Takovým 

cílem může být například zlepšení výkonu pracovníka, přesun na jinou pracovní pozici, 

změna používaných technologií a postupů, nebo zdokonalení některých dovedností. 

Následuje stanovení náplně a formy rozvoje pracovníka, popřípadě časový plán činností 

souvisejících s jeho rozvojem (Dudek, 2000).  Hlavními formami rozvoje mohou být 

vzdělávací kurzy a školení, domácí a zahraniční stáže, účast na konferencích oboru 

blízkého pracovníkovi (hlavně u vedoucích pracovníků, kde tato aktivita zároveň může 

sloužit k prezentaci organizace). Dále pak poradenská a konzultační činnost (např. 

otevírání nových závodů nebo provozů v rámci organizace) a sebevzdělávání (např. 

studium cizích jazyků). Při nastavování akčních kroků je nutné zvážit, zda je zvolená 

forma rozvoje pracovníka realizovatelná (například existuje-li možnost zahraniční stáže u 

organizace podobného zaměření), zda má pro pracovníka význam (zda například pracovník 
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neodejde do důchodu, zaměstnankyně na mateřskou dovolenou), nebo zda neproběhnou 

organizační změny, které ovlivní existenci dané pracovní pozice jako takové, apod.). 

V neposlední řadě je vhodné zvážit časové možnosti pracovníka – zejména odpovědět si na 

otázku, zda v případě, že bude vzdělávání probíhat v rámci pracovní doby, bude mít 

organizace za daného pracovníka odpovídající náhradu. U dlouhodobých stáží je nutné brát 

v úvahu rodinné důvody apod. (Chladová, 2004). 

Naopak Armstrong (2002, s. 518) dělí proces plánování osobního rozvoje do čtyř 

postupných kroků: 

1. Zhodnocení a analýza současné situace, identifikace rozvojových potřeb; 

2. Stanovení rozvojových cílů (zlepšování, rozšiřování, rozvoj nebo získávání 

znalostí, dovedností a pracovního výkonu); 

3. Naplánování akčních kroků (plán činností k rozvoji - stanovení postupu, jak 

vytyčených cílů dosáhnout); 

4. Realizace (uskutečnění) stanovených cílů. 

Obr. 3 Proces plánování osobního rozvoje 

Zhodnocení a analýza 
současné situace. 

Identifikace 
rozvojových potřeb.

Stanovení 
rozvojových cílů.

Naplánování akčních 
kroků.

Realizace 
(uskutečnění) 

stanovených cílů.

 

(upraveno podle Kocianová, 2010, s. 172, Armstrong, 2002, s. 518) 
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Identifikaci rozvojových potřeb provádí pracovník sám za sebe, ve spolupráci 

s manažerem, ale i ve spolupráci s personalistou. „Příslušná analýza je tedy založena na 

pochopení toho, co lidé dělají, jak plní své úkoly, jaké znalosti a dovednosti mají a jaké 

znalosti a dovednosti potřebují.“(Armstrong, 2002, s. 519). Pro uskutečnění stanovených 

cílů je nutné zvolit vhodnou formu nebo metodu. Při následném stanovování rozvojových 

cílů je dobré snažit se dodržovat pravidlo SMART.
10

  

Cíle plánu osobního rozvoje musí splňovat následující podmínky: 

- konkrétnost v tom, čeho má být dosaženo a jak toho má být dosaženo; 

- uvádět časový plán; 

- uvádět kdo je za vzdělávání odpovědný; 

- obsahovat takové aktivity, které jsou podnětné a přitažlivé.  

V plánu činností k rozvoji se stanovuje, které potřeby je třeba uspokojit a jakým 

způsobem. K jeho vytvoření lze využít následující strukturu: 

- potřeby rozvoje; 

- očekávané výsledky (cíle učení či vzdělávání); 

- aktivity rozvoje, které mají tyto potřeby uspokojit; 

- odpovědnost za rozvoj (odpovědnost jedince, podpora manažera, personálního 

útvaru, ostatních lidí); 

- časový rozvrh (kdy aktivity začnou a skončí); 

- výsledek (k jakým aktivitám došlo a jak byly efektivní). (Kocianová, 2010, s. 173). 

K uspokojení rozvojových potřeb můžeme využít rozličné rozvojové aktivity: 

„pozorování práce ostatních (nejlepší postup, nejlepší praxe), práce na projektech, přijetí 

role vzoru (mentor), zapojení do jiných oblastí práce, plánované využívání vnitřních 

prostředků vzdělávání (např. videoprogramy), podílení se na formulování politiky, zvýšená 

                                                 
10

 Zkratka SMART je složena z počátečních písmen anglických názvů kritérií pro stanovování cílů. Ty musí 

být konkrétní (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné (Achievable), důležité (Relevant) a časově 

určené (Time framed). 
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míra profesionality v práci, koučování jiných lidí, studium doporučené literatury, zvláštní 

pověření nějakým úkolem, učení se akcí, distanční vzdělávání, vzdělávací kurzy.“ 

(Kocianová, 2010, s. 173). 

Wilson a Higson (1995, s. 28) doporučují dodržovat čtyři kritéria při plánování 

rozvoje. Plány by měly být jednoduché, snadno sledovatelné a udržovatelné, zaměřené jen 

na nezbytně dlouhou dobu. Při sestavování je dobré vyhnout se složitým a velmi rozsáhlým 

plánům, které zahrnují těžce dosažitelné cíle, což může vyvolat frustraci a stres. Vhodnější 

je soustředit se na jednu nebo dvě oblasti a věnovat jim maximální úsilí a využití všech 

dostupných zdrojů pro dosažení požadované změny. Po zlepšení jedné oblasti je možné 

zaměřit pozornost na další. Důležité je vyvarovat se zobecňování – cíle a metody jejich 

realizace musí být specifikované. Například nastavení cíle „zlepšení komunikace“ je 

definice rozvoje velmi obecná a nevztahuje se na konkrétní individuální potřebu. Obecně 

se dá říci, že bychom se měli držet pravidla SMART. 

Autoři Faerber a Stöwe (2007, s. 127) tvrdí, že osobní rozvoj pracovníků ovlivňují 

především „klíčové“ situace, které zažijí v profesním prostředí. Společným znakem těchto 

faktorů je výzva, kterou musí jedinec v oné konkrétní situaci překonat. Personální rozvoj 

tak popisují jako „… cílené připravování výzev.“ (Faerber a Stöwe, 2007, s. 127). Správná 

výzva musí odpovídat individuální potřebě jedince a jeho současné situaci. Výzva tedy 

nesmí být ani moc malá, protože jinak by nedošlo k rozvoji, ani příliš velká, kdy hrozí 

reálné nebezpečí neúspěchu a následná demotivace pracovníka. Výchozím bodem pro 

určení dalšího rozvoje (výzvy) pracovníka je znalost současné situace pracovníka. Tu 

určíme na základě posouzení jeho aktuálních kompetencí
11

, pracovních výsledků na 

současné pracovní pozici a potenciálu. Potenciál se vztahuje k schopnosti jedince úspěšně 

získávat nové kompetence, zvyšovat aktuální výkonnost a zvládat v budoucnu i jiné, nové 

typy úkolů. Pracovníkův potenciál ovlivňují jak jeho intelektuální schopnosti, aktivita a 

připravenost podávat výkon, tak schopnost a ochota učit se, a flexibilita chování 

                                                 
11

 „Schopnost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat přitom určité úrovně výkonnosti ... 

kompetence pracovníka bývají vyjádřeny popisem jeho znalostí, schopností, povahových rysů, postojů, 

dovedností a zkušeností (kompetencí).“ (Palán, 2002, s. 99) 
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v sociálních interakcích s okolím (Faerber a Stöwe, 2007, s. 129). Na základě výkonu a 

potenciálu pracovníka ho můžeme zařadit do jednoho ze čtyř typů portfolia. Podle zařazení 

lze určit, jaké cíle chceme sledovat. 

Obr. 3 Portfolio pracovníka 
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 (upraveno podle Faerber a Stöwe, 2007, s. 129) 

 

1. Pracovník s vysokým potenciálem je ten, který podává výjimečné výkony 

v pracovní oblasti a prokázal, že má i potenciál pro další úkoly. Takoví lidé jsou si 

často vědomi svých výsledků i potenciálu a jsou také příslušným způsobem nároční 

v požadavcích. Cílem rozvoje je příprava na nové důležité úkoly a „připoutání“ 

pracovníka k organizaci.  

2. Ostřílený pracovník sice podává vysoké výkony, ale není u něj tak výrazný 

potenciál. Je výkonným pracovníkem ve své oblasti, rutinní oporou, která přispívá 

k tomu, že se běžné každodenní úkoly plní stále na vysoké úrovni. Cílem rozvoje je 

stálá aktualizace vědomostí, včasná příprava na měnící se požadavky úkolu a 

udržení motivace. 
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3. Začátečník je většinou ten pracovník, který nedávno dokončil své vzdělání nebo je 

relativně krátce na svém pracovním místě. Většinou je vybrán, protože ukázal, že 

má potenciál se rychle zapracovat. U takového jedince je cílem rozvoje posun 

v rychlém plnění požadavků ve schopnosti zastoupit ostatní kolegy. Řečeno jinými 

slovy, jedná se o možnost flexibilního nasazení. 

4. Problematický pracovník neodpovídá svými výkony očekáváním a prokazuje velmi 

malý potenciál. Cílem rozvoje v jeho případě je dosažení výkonnostního standardu, 

který bude splňovat minimální požadavky a etablování v týmu (Faerber a Stöwe, 

2007, s. 129-133). 

Pro manažera by mělo být důležité, aby se jeho tým skládal pouze z minimálního 

počtu problematických pracovníků, ale také aby neobsahoval nadměrný počet pracovníků 

s vysokým potenciálem, jelikož počet výzev, které jim může pracoviště nabídnout je 

omezen. Jednou z metod, které lze použít při sestavování akčního plánu je technika „začni 

– přestaň – pokračuj“ (Kubeš, Šebestová, 2008, s. 102). Tato technika spočívá 

v identifikaci tří okruhů činností. První z nich jsou činnosti, které by měl pracovník začít 

dělat, protože je doposud nedělal a dospěl k přesvědčení, že by mu to pomohlo; druhým 

okruhem jsou činnosti, které by měl pracovník přestat dělat, z důvodů časových a také 

proto, aby měl prostor pro důležitější úkoly. Třetím okruhem činností jsou ty, ve kterých 

by měl pracovník pokračovat, protože je dělá dobře (podle Kubeš, Šebestová, 2008, s. 

104). 

Jak jsem již uvedla, je nutné plánování osobního rozvoje pracovníků sladit s jejich 

rozvojovými potřebami. Vzdělávací nebo rozvojová potřeba je situace „… kdy člověk 

musí dělat věci jinak, nebo dělat jiné věci“ (Palmer, 2005. s. 150). Je to rozdíl mezi 

požadovaným stupněm výkonnosti a jeho aktuální úrovní. Význam vzdělávací potřeby se 

také odráží od kultury a velikosti organizace. Z hlediska lidských zdrojů jsou tři hlavní 

podmínky základem pro identifikaci rozvojových potřeb. Hlavní vzdělávací potřeby musí 

být již definovány firemní politikou a strategií. Dalším aspektem je odlišnost mezi 

vzdělávací potřebou a přáním, tedy mezi nutností a tužbou. Třetí podmínkou je finanční 

úspora. Na základě vypočítaných nákladů a úspor (odhadované úspory minus odhadované 
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náklady na vzdělávání) a jejich porovnání, mají prioritu ty s větší úsporou (Palmer, 2005, s. 

152). 

Ke zjištění vzdělávacích potřeb lze použít různé přístupy. Zaměstnavatelé mohou 

používat testy, výsledky hodnotících a rozvojových center, sebehodnocení pracovníků, 

hodnocení nadřízeného. Fungují také různé typy osobnostních testů, které se obvykle 

používají v procesu řízení talentů. Pokud jde o testování, myslím si, že nejdůležitější je 

interpretace výsledků a následné vytvoření vlastního plánu. Nezbytná je v mém pohledu 

průběžná kontrola a aktualizace. Z mé zkušenosti vyplývá, že se pracovníci i manažeři 

málokdy opravdu věnují dodržování a aktualizaci plánu. I přesto, že pracovník je sám o 

sobě v centru zájmu, je pozoruhodné, že jeho/její potřeby rozvoje jsou hodnoceny ve 

většině případů přímým nadřízeným (31,8 %). V menších případech potřeby stanovuje 

personalista a v nejmenším počtu případů (4,2 %) je to pak pracovník sám, kdo identifikuje 

rozvojové potřeby (Martín a Castellanos, 2007, s. 75). 

Po identifikaci rozvojových potřeb je třeba definovat cíle a zvolit správné cesty k 

jejich dosažení. Chceme-li zajistit efektivnost, je nezbytné, aby plán rozvoje byl postaven 

na individuálních potřebách pracovníků. Jak již bylo zmíněno, není nutné reagovat na 

současnou situaci organizace, oddělení nebo týmu. Na rozdíl od sestavování tréninkového 

plánu, který se odvíjí právě od potřeb a strategie organizace, oddělení a týmu. Je důležité si 

uvědomit, že plán osobního rozvoje, je akční plán zlepšování sebe sama prostřednictvím 

různých prostředků. Plánování osobního rozvoje povzbuzuje pracovníky k zamyšlení nad 

jejich životy, ambicemi, cíli a očekáváními. Je důležité přimět lidi přemýšlet různými 

způsoby o jejich životě, potenciálu, talentu a možných změnách. Tento model umožňuje 

pracovníkům používat plán i nad rámec kontextu organizace (Taylor a Edge, 1997, s. 21-

23). 

Plán by neměl být nijak složitý, ale zaměřený maximálně na dvě prioritní oblasti 

rozvoje. Je třeba se vyvarovat složitým a velmi rozsáhlým plánům, jejichž plnění však není 

reálné – existuje zde riziko zklamání z nenaplněných očekávání a stres z nesplněných 

plánů. Naopak lepší je soustředit se na jednu oblast, té se věnovat v maximálních 
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možnostech a po dosažení požadované změny se soustředit na jinou. Další nesnáze může 

způsobovat přílišné zevšeobecňování. Jak jsem se již zmiňovala dříve v textu, je dobré se 

zaměřit na dílčí aspekty a jasně definovat žadoucí zlepšení. (Kubeš a Šebestová, 2008, s. 

102). Do jeho realizace může být zahrnutý mimo nadřízeného i externí 

konzultant/facilitátor, kouč, případně interní partner nebo partneři učení (Kubeš, 

Šebestová, 2008, s. 103). 

Po stanovení plánu je nutné kontrolovat jeho plnění. Nejen pracovník by měl mít 

přehled o plnění svého plánu, ale i jeho vedoucí. V případě potřeby a požadavků 

pracovníka či organizace (vedoucího) se plány mohou průběžně modifikovat. V samotném 

plánu nesmíme opomenout stanovit následná opatření v případě neplnění cílů. Mezi tato 

opatření spadají například krácení odměny, přeřazení na méně kvalifikovanou práci, 

případně i rozvázání pracovního poměru. Z plánů osobního rozvoje pracovníků se 

sestavuje posléze celkový plán vzdělávání v organizaci. 

Podoba plánu osobního rozvoje (viz Příloha A) je vyjádřena jednoduchým 

formulářem, který může být uložen v osobní složce pracovníka spolu s formulářem 

hodnocení pracovního výkonu anebo zvlášť (Kocianová, 2010, s. 174, Armstrong, 2002, s. 

451). Autoři Bedrnová a Nový (2004) popisují pět strukturních bodů plánování podle 

kouče J. Whitmora (1994):  

1. Cíl – čeho chce pracovník dosáhnout, čemu se chce naučit, v čem se chce 

zdokonalit – z jakého důvodu, do kdy – jaký je tedy konečný cíl a jaké jsou 

jeho dílčí cíle (např. naučit se asertivnímu jednání); 

2. Současná situace – analýza současného stavu, co pracovník v dané věci 

doposud udělal, jaké jsou jeho hlavní překážky k dosažení výše 

stanoveného cíle; 

3. Možnosti rozvoje – jaké všechny možnosti existují (bez hodnocení jejich 

reálnosti), co by se pracovníkovi líbilo, jaká jsou na tom pozitiva a jaká 

negativa; 
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4. Volba a prostředky – co chce pracovník konkrétně udělat, kdy, jak a co 

k tomu bude potřebovat; 

5. Důkaz o seberozvoji – jaký důkaz pracovník předloží o pokroku, kdy a 

komu. (upraveno podle Bedrnová a Nový, 2004, s. 363).   

Autoři doporučují naplánovat učení do menších cyklů, které se následně vyhodnocují 

a díky nim se zpřesňují cíle dalšího žádoucího sebeutváření. 

Ze strany organizace a manažera je důležité postupné utváření kultury učení a 

odpovědnosti za svůj osobní i profesní rozvoj v organizaci. Toho lze dosáhnout tím, že se 

při každé příležitosti podporuje iniciativa a využívá se potenciálu všech pracovníků. Lidé 

si tak spojí rozvoj organizace se smyslem své existence v ní a systematické učení a 

sebeutváření se pro ně stane samozřejmou pracovní i životní aktivitou. Manažer by měl být 

oporou a podporou, nikoliv, lidově řečeno, „vševědoucím všeználkem“. Na podporu by 

měly být připraveny i různé akce jako jsou interní semináře, workshopy, konference, 

setkání přístupná všem pracovníkům organizace. 

Wilson a Higson (1995, s. 27) popisují model plánování osobního rozvoje, který má 

tři části: 1) mimo pracovní úkoly, 2) studijní plán a 3) studijní zápisník. První fáze je o 

uvědomění si stávajících znalostí a úroveň dovedností, a rozvojových potřeb. To se provádí 

vyjasněním si skutečné pracovní role a úkolů. Ve druhé části jsou stanoveny vzdělávací 

potřeby a podle jejich priorit zasazeny do plánu společně s termínem a metodou jejich 

splnění. Metody mohou zahrnovat koučování od manažera; sezení s „odborníkem“, 

návštěvy jiných oddělení; rotace práce, čtení, školení, kurz, distanční vzdělávání. Tento 

plán se prověřuje každé čtvrtletí nebo dříve v tom případě, že byly vzdělávací potřeby 

splněny. Poslední etapou je vedení studijního zápisníku, který pracovník každý týden 

aktualizuje za dohledu manažera a systematicky je tak uržována kontinuita. Pracovníci 

mají jednu hodinu své pracovní doby týdně k učení (Wilson a Higson, 1995, s. 28). Tento 

model vyžaduje upřímnou, otevřenou a přímou komunikaci, která dává pracovníkovi 

možnost být součástí rozhodovacího procesu. 
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Hodnocení je systematické shromažďování informací, které ukazují, jaké měly 

provedené kroky dopad a jaké byly skutečné výdaje. Je to srovnání očekávání na začátku 

procesu (plánování rozvoje) a skutečných výsledků. Výsledky hodnocení by měly sloužit 

jako základ pro další plán. Hodnocení je nutné provádět pravidelně po každé rozvojové 

aktivitě. Jedná se o strategii zlepšení, která by měla být součástí každého rozvojového 

procesu, kdy hodnotíme nejen výsledky, ale také postup, jakým jsme jich dosáhli (Martín a 

Castellanos, 2007, s. 77). Problém u hodnocení efektivity a přínosů rozvojových plánů je 

v tom, že náklady jsou snadno vyjádřitelné v číslech. Avšak přínosy jsou většinou 

kvalitativního charakteru, a jejich hodnota mnohdy vyčíslit nelze či jen velmi obtížně.  

Výhody se však dají zhodnotit v podobě vyšší kvality nebo lepší produktivity. Nutné je 

také zohlednit skutečnost, že některé přínosy a vliv nejsou okamžitě rozpoznány a mohou 

se projevit až v dlouhodobém časovém horizontu. Výhody a přínosy je proto obtížné 

hodnotit. Ráda bych také poukázala na zpětnou vazbu a reflexi, což je podle mého názoru 

jedním z opomíjených aspektů plánování. Podle mých zkušeností se v praxi nejčastěji 

poskytuje neadekvátní zpětná vazba. Nejenže se pracovník častěji setká s nedostatkem 

podpory, chvály a pozitivního ocenění od nadřízeného, ale také je v mnohých případech 

zpětná vazba zredukovaná na pouhé zkonstatování, zda pracovník úkol/cíl splnil dobře či 

špatně. Každý člověk má potřebu uznání, a proto je důležité dostávat pozitivní zpětnou 

vazbu, která motivuje k dalším a lepším výkonům. Chceme-li hodnotit plnění plánů 

osobního rozvoje, pak je stejně jako u hodnocení výkonu, důležitá pozitivní zpětná vazba a 

projev uznání a pochvaly (Kocianová, 2010, s. 167). 

Jsem toho názoru, že v případě, kdy organizace již má zavedeny kariérové nebo 

tréninkové plány, je vhodné do nich integrovat plány osobního rozvoje. Jsou postaveny na 

stejné strategii (identifikace potřeb, nastavení cílů a metod jak jich dosáhnout ve 

stanoveném časovém rámci) a mohou se vzájemně doplňovat. Tímto komplexním 

přístupem se pokryjí okamžité, střednědobé i dlouhodobé cíle. Domnívám se, že pracovníci 

si často neuvědomují, že by na sobě a svých kvalitách mohli a měli pracovat a rozvíjet se - 

a to i v případě, že mají stabilní práci a cítí se relativně spokojeni. Potřebu rozvoje si 

uvědomují mnohdy až ve chvíli, kdy práci ztratí a ocitají se na trhu práce při hledání 
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nového pracovního uplatnění. Rozvojové plány mohou z mého pohledu částečně zabránit 

zklamání a šoku poté, co jedinec ztratí práci a cítí se bezradný, nepotřebný nebo 

neschopný. Touto cestou by klesla i potřeba outplacementu
12

.  

 

                                                 
12

 Outplacement znamená „... pomoc nadbytečným pracovníkům při hledání náhradního zaměstnání.“ 

(Armstrong, 2007, 406). 
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3 METODY A NÁSTROJE VYTVÁŘENÍ PLÁNŮ OSOBNÍHO 

ROZVOJE PRACOVNÍKŮ 

3.1 Metody hodnocení a identifikace potřeb rozvoje pracovníků 

Metod a nástrojů, které lze využívat v rámci osobního rozvoje je mnoho, dělí se 

různými způsoby a používají se v různých fázích plánování. Některé metody jsou vhodné 

k identifikování rozvojových potřeb, jiné nacházejí své uplatnění v rámci hodnocení a 

analýzy současné situace. Při plánování aktivit by vždy mělo přesně definováno a určeno, 

jakým způsobem chceme dosáhnout cíle a jakou metodu zvolíme. Populární metoda, která 

se používá téměř v každém systému hodnocení, je hodnotící rozhovor mezi manažerem a 

jeho podřízeným (Kocianová, 2010, s. 150). Tato hodnotící diskuse slouží ke „… sladění 

požadavků kladených na výkon konkrétní činnosti (nároky na pracovní činnost) a 

skutečných schopností (znalostí, dovedností, zkušeností) pracovníka.“ V průběhu 

rozhovoru je možné „… společně posoudit, jak silné stránky hodnoceného v budoucnu 

posílit a slabé překonávat; prodiskutovat budoucí možnosti pracovníka a očekávaný osobní 

rozvoj pracovníka z jeho strany i ze strany organizace…” (Kocianová, 2010, s. 154). Tato 

metoda však odráží pouze dva úhly pohledu. 

Komplexnější metodou, kterou můžeme zvolit je třistašedesátistupňová zpětná vazba 

(viz Obr. 4). Tato metoda se používá k hodnocení a posuzování pracovníků, na jehož 

základě se identifikují jejich rozvojové potřeby (Kubeš, Šebestová, 2008, s. 40, Armstrong, 

2007, s. 422). Jedná se o poskytnutí vícenásobné zpětné vazby od více posuzovatelů, díky 

které se shromažďují informace o pracovním výkonu. Zpětnou vazbu poskytují lidé v 

bezprostředním okruhu pracovníka, proto se metoda nazývá třistašedesátistupňová. Do 

tohoto okruhu patří: bezprostřední nadřízený, kolegové na stejné úrovni, přímí podřízení a 

interní zákazníci. Zároveň lze zahrnout i sebehodnocení pracovníka. V případě, že do 

okruhu hodnotitelů zařadíme i externí zákazníky, klienty či dodavatele, jedná se už o 

pětsetčtyřicetistupňovou zpětnou vazbu (Armstrong, 2007, s. 422). Díky velkému okruhu 

hodnotících lidí jsou výsledky více objektivní než u zmiňovaného rozhovoru. 
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Obr. 4 Model třistašedesátistupňové zpětné vazby 
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(upraveno podle Armstrong, 2007, s. 433) 

Po dokončení třistašedesátistupňové zpětné vazby následuje diskuse s facilitátorem, 

který pomáhá přetlumočit její výsledky a na jejich základě identifikovat rozvojové potřeby 

pracovníka. Diskuse by v ideálním případě měla vyústit k vytvoření akčního plánu – 

individuálního plánu rozvoje (Chladová, 2004). Vzhledem k finanční a časové náročnosti 

této metody se používá hlavně pro vedoucí pracovníky, manažery a pracovníky s vysokým 

potenciálem. Tento diagnostický nástroj je velmi cenným zdrojem podnětů ve zjišťování 

rozvojových potřeb, protože nejlépe poznáváme sami sebe očima druhých (Kubeš, 

Šebestová, 2008, s. 103). 

Development centre (DC) neboli diagnosticko-výcvikový program je soubor testů, 

cvičení, rozhovorů, ale i případových studií či hraní rolí, zaměřených na identifikaci 

rozvojových potřeb a posouzení potenciálu pracovníků (Kocianová, 2012, s. 111). Na 

základě výstupů z development centre poskytují pozorovatelé (hodnotitelé) zpětnou vazbu 

a návrh akčního plánu. Samotný program trvá obvykle jeden a více dnů. Tato metoda 

pomáhá účastníkům prozkoumat a pochopit jejich schopnosti, které potřebují 

v současnosti, a které by měli nově získat v budoucnosti. Jedná se o vhodnou příležitost 

pro personalisty, manažery a pracovníky, aby posoudili kompetence aplikované 

pracovníkem v praxi. Děje se tak zejména pomocí simulací různých reálně 

pravděpodobných situací (kombinace případových studií a hraní rolí) v co 
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nejautentičtějších podmínkách. Pracovník například během simulací může řešit situace 

z praxe, jejíchž řešení může být následně porovnáváno s optimálním řešením. Stručně 

zhodnoceno, jedná se o účinnější verzi případové studie. Lze také například nastavit 

frekvenci úkolů a simulovat stresovou situaci, v níž se musí účastníci rozhodovat rychle, 

pod stresem a v limitovaném čase. Významnou součástí aktivit je zpětná vazba, hodnocení, 

poradenství a následující koučování nebo další rozvojové akce. Nevýhodou této metody je 

náročná koordinace příprav, finanční nákladnost a intenzita prožitku účastníků z realizace, 

což může vyvolat stres. Díky vysokým nákladům se tato metoda používá nejčastěji pro 

manažery, vedoucí pracovníky a pracovníky s vysokým potenciálem do budoucna. 

Assessment Centre (AC) je metoda používaná pro výběr nových pracovníků nebo při 

výběru pracovníka pro postup na jinou pracovní pozici. Podobné techniky a postupy se 

používají v obou centrech s tím rozdílem, že výsledky DC jsou vlastnictvím pracovníka, 

zatímco výsledky AC jsou ve vlastnictví organizace (Armstrong, 2009, s. 414). 

Měření efektivity vzdělávacích a rozvojových aktivit (plánů) je problematické. 

Jednou z nejznámějších metod hodnocení a analýzy vlivu vzdělávání a rozvoje je 

Kirkpatrickův model, který analyzuje efekt uskutečněných aktivit na čtyřech úrovních. 

Tento čtyřúrovňový model hodnocení se zaměřuje na oblasti: reakce, učení, chování a 

výsledky (Tureckiová, 2009, s. 29). První z oblastí je reakce účastníků na různé aspekty 

tréninku (obsah, trenér, metody atd.). Jedná se většinou o vyplnění hodnotícího dotazníku 

účastníků, kteří jsou však v tu chvíli ovlivněni dojmem celkové atmosféry. Zejména 

z tohoto důvodu je nespolehlivé používat pouze tuto první úroveň metody. Přestože 

nevypovídá o tom, co se respondenti naučili, stále se v mnohých organizacích na této 

úrovni hodnocení nejen začíná, ale bohužel i končí. Oblast učení ověřuje druhá úroveň 

Kirkpatrickova modelu, která je zaměřena na to, co se účastníci naučili a jakou dovednost 

rozvinuli. Nabytí nových znalostí či dovedností je zjišťováno určitou formou přezkoušení. 

Při získávání nebo rozvoji dovedností bývá většinou nejnáročnější fází jejich aplikace – 

tedy používání v praxi při návratu na pracoviště. Úspěchu v tomto případě může stát 

v cestě mnoho faktorů, mezi něž patří například chybějící podpora nadřízeného, 
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nepochopení ostatními kolegy, časový stres, omezená pružnost nastavených a zaběhnutých 

procesů apod. 

Třetí úrovní měření je změna v chování pracovníka v reálných situacích v pracovním 

prostředí. Jde tedy o to, co z toho, co se pracovníci dozvěděli, umějí, chtějí a mohou 

efektivně používat. Podmínka známá jako „umět, chtít a moci“ platí na této úrovni v plném 

znění. Po tréninku účastnící v mnoha případech mnoho vědí a znají v teoretické úrovni, 

avšak samotnou aplikaci do praxe musí sami chtít a mít pro ni i vhodný motiv. Pokud 

takový motiv mají, musí jim být umožněno nové znalosti a dovednosti používat, což závisí 

na podpoře manažera a okolí. Na této úrovni je k měření efektivnosti tréninku nejčastěji 

využívána třistašedesátistupňová zpětná vazba. Čtvrtou úrovní je měření tvrdých dat 

z pohledu návratnosti vložených investic, zejména finančních. Jak jiź bylo zmíněno, 

většina firem však ponechává měření úrovně efektivnosti na první úrovni, tedy pomocí 

hodnotících dotazníků (Kubeš, Šebestová, 2008, s. 46-47).  

3.2 Metody vzdělávání a rozvoje pracovníků 

Největší efekt přináší učení spojené se zkušeností, trénink v přímých situacích, 

mentoring a pravidelné poskytování zpětné vazby. Rozvoj se uskutečňuje především při 

získávání zkušeností v pracovním prostředí, a zahrnuje řadu postupně náročnějších úkolů a 

strukturovanou rotaci v jednotlivých odděleních či organizačních jednotkách (Edersheim, 

2007, s. 181). V ideálním případě k takovému procesu dochází přirozeně v rámci běžných, 

každodenních úkolů. Určitý způsob rozvoje představují také rozhovory a debaty s kolegy a 

nadřízenými, zpětná vazba (neformální od vedoucího týmu, kolegů nebo formální 

hodnocení výkonu), koučování a mentoring. Většinou však převažuje právě neformální 

podoba. 

Provázanost osobního rozvoje a vzdělávání nabízí využítí didaktických
13

 metod. 

Tyto metody spočívají ve „… vytvoření souboru postupů, kterými lektor předává své 

poznatky a formuje dovednosti, případně návyky účastníků. Stejně tak lze do didaktické 

                                                 
13

 Didaktika je „... věda zabývající se otázkami vyučování, učení a vzdělávání.“ (Mužík, 2005, s. 9). 
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metody zahrnout postupy účastníka, kterými si vědomosti, dovednosti či návyky osvojuje.“ 

(Mužík, 2005, s. 69). Z pohledu organizace je můžeme rozdělit na ty, které se odehrávají 

na pracovišti anglicky tzv.“on the job“ a mimo pracoviště anglicky tzv. „off the job“. Toto 

rozdělení je sice již překonané, nicméně pro svoji jednoduchost snadno použitelné. 

Jiné dělení metod se nabízí podle jejich vztahu k praxi, kdy rozlišujeme metody 

teoretické (přednáška, cvičení, seminář), teoreticko-praktické (diskuzní, problémové a 

projektové metody, programovaná výuka, diagnostické a klasifikační metody) a praktické 

(instruktáž, koučink, mentoring, counseling, rotace práce, stáž, exkurze). Teoretické 

metody poskytují teoretický základ problematiky, přinášejí nové poznatky, případně ty 

stávající aktualizují. Teoreticko-praktické metody se zaměřují nejen na nové poznatky, ale 

i na jejich použití pro jednání v praxi. Praktické metody zdokonalují pracovní schopnosti 

prostřednictvím praktického zaučení (Mužík, 2005, s. 69). Další možnou variantou dělení 

metod je podle podoby pomoci (podpory) lektora směrem k učení účastníka. Metodami 

transferu jsou ty, kdy „… lektor „shora“ přenáší na účastníka vědomosti, dovednosti a 

návyky.“ Metody facilitace jsou ty, „… kdy lektor se spíše soustředí na podporu učebních 

aktivit a celého procesu učení účastníka.“ (Mužík, 2005, s. 71). Vztah metod k řešení 

individuálních vzdělávacích potřeb účastníků rozlišuje: metody zaměřené na poznání 

problému (poznání společenských a profesních problémů účastníka) a metody zaměřené na 

řešení problémů (řešení sociálních a profesních problémů účastníků). Graficky znázorněné 

souhrnné dělení metod lze najít v Příloze B: Klasifikace didaktických metod. 

Další činnosti, které mohou uspokojit potřeby rozvoje, jsou: pozorování práce 

ostatních (nejlepší postup, nejlepší praxe), práce na projektech, přijetí role vzoru (mentor), 

zapojení do jiných oblastí práce, plánované využívání vnitřních prostředků vzdělávání 

(např. videoprogramy), podílení se na formulování politiky, zvýšená míra profesionality 

v práci, koučování jiných lidí, studium doporučené literatury, zvláštní pověření nějakým 

úkolem, učení se akcí, distanční vzdělávání a vzdělávací kurzy (Armstrong, 2007, s. 422). 

Tyto metody spadají do organizovaného učení. Nicméně z mého pohledu i 

zkušeností je velmi důležité sebeřízené učení, kdy iniciativa spočívá na jedinci a už jen 
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samotné zvládnutí a pokračování v sebeřízeném učení je známkou toho, že víme o svém 

potenciálu, rozvíjet se chceme a že tak opravdu činíme. 

Metody používané na pracovišti při výkonu práce neboli „on the job“ se často 

používají pro trénink nových pracovníků, nebo pro ty, kteří v rámci organizace přestoupili 

na jinou pozici. Tyto metody se nejlépe hodí k získávání specifických dovedností a znalostí 

vázaných k určitému pracovnímu místu. Mezi nejčastěji používané patří mentoring, 

poradenství, koučování, rotace, stínování, development centre (rozvojové programy a také 

assessment centre používaná při výběrových řízení). 

Mentoring je proces, při kterém speciálně vyškolení pracovníci poskytují 

poradenství, podporu a pomoc s cílem, aby se jejich svěřenci rozvíjeli a učili (Armstrong, 

2009, s. 898). Mentor je obvykle starší, zkušenější kolega, který pomáhá integrovat 

pracovníka do organizace. Výhodou mentoringu je autentičnost a přímý vztah 

s kolegou/pracovníkem. Rizikem v opačném případě je, když mentor není dobře vyškolen, 

nebo má příliš direktivní a nepodporující přístup k lidem. Mentor poskytuje poradenství při 

sestavování vlastních rozvojových aktivit, učení a tréninků, radí, jak získat potřebné 

znalosti a dovednosti. Pomáhá řešit situace, se kterými se pracovník setkává nejčastěji na 

začátku své kariéry, v nové práci nebo na nové pozici. Předává jedinečné znalosti o tom, 

„jak se to u nás dělá“ – pomáhá pochopit a přijmout firemní kulturu, najít řešení v různých 

situacích a problémech, ukázat správný směr. Jedná se o typ rodičovského přístupu, 

s mentorem mohou pracovníci diskutovat o svých přáních a obavách. 

Koučování je relativně přímý prostředek ke zvýšení schopnosti lidí (Armstrong, 

2009, s. 557). Koučování zajišťuje buď externí kouč, který pomáhá ukázat „vnější“ pohled 

na věc nebo sami manažeři mohou koučovat své podřízené. Podstata koučování spočívá ve 

strukturovaném a účelném dialogu s pomocí zpětné vazby a objektivního pohledu na věc. 

Koučování poskytuje pravidelnou a konstruktivní zpětnou vazbu se zaměřením na 

odstranění překážek a nastavení optimálního výkonu. Používá pomocné otázky a diskuzi 

namísto příkazů. Jednou z podob koučování je „tutoring“, který se zaměřuje na výuku 

odborných a profesních dovedností, zejména na předávání znalostí technického charakteru. 
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Koučování směřuje pracovníka k tomu, aby si uvědomil, jak dobře si vede a přišel na 

svou odpověď zcela sám. Jedná-li se o nového pracovníka, je vhodné začít řízeným 

delegováním, a postupně kontrolu ubírat. Kouč by měl motivovat a pozitivně podporovat 

lidi a jejich učení v té rovině, aby se na problémy a jejich řešení dívali z různých úhlů 

pohledu. Schopný kouč je to člověk, který v lidi věří - jak v jejich úspěch, tak ve schopnost 

identifikovat vlastní, jedinečné potřeby a určit si samostatně prostředky k jejich 

uspokojení. 

Mentoring i koučink jsou metody, kdy se s jedincem pracuje nejčastěji individuálně. 

Existuje však i skupinový koučink (mentoring) např. pro pracovní týmy v organizacích. Je 

to způsob, jak pomoci lidem k lepším výkonům a rozvoji tím, že jim poskytneme zdroj 

odborných znalostí a příležitost k učení (Sayers, 2005, s. 512). Ani jeden z přístupů nemá 

přesně vymezené hranice, a proto se prolínají (Armstrong, 2009, s. 557). Sayers (2005, s. 

516) poukazuje na to, že mentoring má spíše širší záběr, se zaměřením na dlouhodobější 

pomoc v kariéře sebeřízení a je intuitivnější, zatímco Armstrong (2009, s. 558) popisuje 

mentoring jako trénink specifických dovedností. Z mého pohledu je rozdíl mezi těmito 

dvěma přístupy v jejich zaměření, kdy mentoring má blíže k předávání zkušeností a 

předvádění správného postupu, zatímco koučování je více o vedených diskusích a otázkách 

a jeho výsledek je určen koučovaným. 

Rotace práce, nebo také plánované zkušenosti (Armstrong, 2007, s. 472), může být 

použita v procesu adaptace nového pracovníka, nebo při přestupu na jinou pozici či 

povýšení a nejčastěji u manažerů (Armstrong, 2007, s. 472, Mužík, 2005, s. 89). Jeho 

podstata spočívá v tom, že pracovník pracuje po určitou dobu na různých odděleních a 

seznamuje se s různými činnostmi na různých pracovních pozicích. Tento přístup pomáhá 

získat komplexnější pohled na podnik a jeho oddělení. Armstrong (2007, s. 472) popisuje 

tuto metodu jako často neefektivní a frustrující, která čelí kritice zúčastněných osob „… 

kvůli ztrátě času v místech, kde nikdo nevěděl, co s takovými lidmi dělat a jak o ně 

pečovat.“ 
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Za největší výhodu vzdělávání a rozvoje v práci bych označila jejich praktickou 

stránku. Existuje tu přímá spojitost mezi pracovní pozicí a výkonem, snadná dostupnost a 

nižší náklady v porovnání s externími službami. Vytváří se také blízký vztah mezi 

pracovníkem a mentorem/koučem, který navozuje pocit sounáležitosti a příležitosti mít se 

na koho obrátit v nouzi. Nevýhodou je nedostatek času, který mohou pociťovat mentor i 

kouč, protože se z jejich strany jedná o činnost vykonávanou navíc k jejich běžným 

pracovním úkolům. Tyto osoby je také nutné pečlivě vybírat, protože mohou být odborníky 

ve svém oboru, ale nemají ty správné schopnosti pro předání know-how a znalostí 

ostatním. Nutné je také brát ohled na ostatní kolegy na pracovišti, kteří by mohli být 

rušeni. 

Druhou skupinu tvoří metody používané mimo pracoviště, tedy „off the job“ a často 

se používají pro rozvoj znalostí a sociálních dovedností. Konají se ve speciálních 

vzdělávacích zařízeních nebo na různých místech. Učení a rozvoj mimo pracoviště může 

probíhat v různých formách. Jednou z nich je přednáška, která je zaměřena na faktické a 

teoretické znalosti. Výhodou této metody jsou poměrně nízké náklady a jednoduchost 

přípravy. Nevýhodou je jednostranná forma komunikace a nedostatek zpětné vazby. Větší 

interakci poskytuje seminář, metoda, kdy se účastníci učí vystupovat před skupinou, 

zpracovávat zadanou problematiku, argumentovat a diskutovat (Mužík, 2005, s. 74). 

Simulace (ukázka) je způsob, jak pomocí různých zařízení, jako jsou audio-vizuální 

zařízení, počítače nebo simulátory naučíme účastníky novým dovednostem. Na rozdíl od 

přednášek přináší tato metoda vzdělávání do praxe. Výhodou je, že odpadá nebezpečí 

poškození zařízení a narušení výrobního procesu, které vzniká v případě vzdělávání na 

pracovišti. Na druhé straně v průběhu demonstrace nemůže být simulovaná pracovní 

situace zcela identická s tou ve skutečném pracovním procesu. Využití metody simulace 

vidím také např. pro klíčové situace a vytváření výzev (dle autorů Faerber a Stöwe). 

Případové studie jsou často používány pro vzdělávání manažerů a jedná se o řešení 

skutečných nebo smyšlených organizačních problémů, nebo komplexní sady navozených 

situací. Tato metoda rozvíjí analytické myšlení a schopnost řešení problémů. Její 
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nevýhodou je, že je náročná na přípravu a musí ji vést zkušený instruktor (Šimko, 2009, s. 

29). Workshop je modifikace případové studie s tím rozdílem, že otázky jsou náročnější a 

jsou řešeny ve skupině a do větší hloubky. Zde účastníci rozvíjejí také komunikační 

schopnosti a týmovou práci. 

Brainstorming může být také založen na případové studii a je to způsob, jak 

vymyslet různé druhy řešení. První fází je shromažďování nápadů, kdy se všichni účastníci 

snaží dát dohromady všechny nápady bez omezení, předsudků a kritiky. Ve druhé fázi se 

všechny nápady promýšlejí, diskutují a vyhodnocují a nakonec se vyberou ty nejlepší. 

Brainstorming je užitečný zejména pro rozvoj kreativity a otevřeného způsobu myšlení.  

Hraní rolí je metoda, která se zaměřuje především na rozvoj sociálních dovedností a 

emoční inteligenci. Často je také používaná v situacích, kdy jde o problém, který řeší více 

pracovníků, a jehož řešení má být podloženo skupinovým rozhodnutím (Mužík, 2005, s. 

83).  Každý účastník dostane určitou roli ve scénáři, který popisuje problémovou situaci 

(nejčastěji v mezilidských vztazích). Hraní rolí je velmi účinná metoda, ale vyžaduje 

intenzivní přípravu, organizaci a odbornost toho, kdo aktivitu vede. 

Vzdělávací kurzy, jsou ucelené programy zaměřující se na předem určené téma. Tyto 

programy většinou kombinují použití více metod např. přednášku, seminář a individuální 

konzultace. Při výběru vhodného a efektivního kurzu doporučují autoři Bedrnová a Nový 

(2004, s. 364) postupovat na základě následujících kritérií: kurz je zaměřený na komplexní 

rozvoj poznatků a dovedností v určité oblasti; rozvržení kurzu je v delším časovém rozpětí; 

kurz je založen na interaktivní výuce postavené na principech zkušenostního učení a 

koučování; klade se důraz na individuální přístup. 

Outdoor
14

 trénink je metoda založená na hrách a pohybových aktivitách. Jedná se o 

využití her připravených např. k řešení manažerských problémů, jako je hledání 

optimálního řešení nebo vedení pracovníků. Aktivity se odehrávají v přírodě nebo na 

                                                 
14

 Termín „outdoor“  je z anglického jazyka, který se v tomto spojení nepřekládá a znamená venkovní, 

konaný venku. 
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speciálně připravených místech. Tato metoda často pracuje s týmovými aktivitami a je 

úzce spojená s reálnými situacemi (Armstrong, 2007, s. 299). Po dokončení úkolu 

následuje diskuse, vzájemné poskytnutí zpětné vazby. Nevýhodou je náročnost přípravy a 

také a priori negativní postoj ze strany některých účastníků. Outdoor trénink může být 

fyzicky a psychicky náročný, a proto není vhodný pro starší osoby nebo osoby se 

zdravotními problémy. Wilson a Higson (1995, s. 26) zastávají názor, že i když mají tyto 

hry naučit manažery např. koučování a vedení lidí, přenést poznatky a zkušenosti získané 

v rámci těchto situací do každodenní pracovní situace může být dost obtížné. 

Obecně platí, že výhoda metod „off the job“ spočívá v reálné zkušenosti a odborné 

znalosti lektorů, kteří mají také odpovídající přístup ke vzdělávání. Nový pohled a znalosti 

získané vně organizace může také změnit stereotypní a často nesprávně nastavené vzory v 

organizaci. Na druhou stranu jsou často zavrhovány kvůli vyšším nákladům či nedostatku 

přímé souvislosti s výkonem práce. Dalším problémem je nutnost zastoupení pracovníka v 

době jeho nepřítomnosti. V praxi je nejlepší všechny metody kombinovat podle potřeby.   

3.3 Učení a jeho význam pro osobní rozvoj pracovníků v organizaci 

Již bylo zmíněno, že učení je jedním z aspektů individuálního rozvoje. Fuller a 

Unwin (2004, s. 127) tvrdí, že organizace, které vytvořily takzvaně expanzivní učící se 

prostředí a praktikují expanzivní přístup k učení, také poskytují podporu pro zapojení 

osobního a organizačního rozvoje. Na základě výsledků jejich výzkumu vyplynulo, že 

expanzivní přístup k rozvoji pracovníků podporuje integraci individuálního a 

organizačního rozvoje. Expanzivní přístup vychází z teorie situačního učení (autoři Lave a 

Wenger), v jejímž pojetí je učení praxe odvozená z dané situace. Jedná se o kolektivní 

proces plný vztahů, zahrnující zapojení nováčků i zkušených ostatních pracovníků a je 

vždy součástí sociální interakce. Nejlépe si takovou situaci představíme v praxi jako učeň, 

který přebírá zkušenosti od mistra při vzájemné spolupráci. Tito autoři se zaměřují 

především na vytváření nových znalostí v rámci neformálních učebních procesů. 

Z výzkumu autorů vyplývá, že organizace, které nenabízejí pracovníkovi možnosti 

spolupráce a možnosti výměny znalostí mezi sebou, či odborné kroužky, velmi ovlivňují 
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také osobní rozvoj svých pracovníků. Fuller a Unwin (2004, s. 128-131) zdůrazňují, že 

podle toho, jaký má organizace přístup k vytváření podmínek pro učení, takový efekt a vliv 

má na osobní rozvoj pracovníků i rozvoj organizace samotné. Je na jedinci samotném, do 

jaké míry využije možnosti, jež se mu nabízí, a do jaké míry se bude sám aktivně 

zapojovat. To vše však dokáže ovlivnit kvalita prostředí, které jim organizace připraví. 

Osobní rozvoj pracovníka je ovlivňován také možnostmi a přístupem k informacím, ke 

sdílení zkušeností s ostatními pracovníky. 

Expanzivní přístup k rozvoji pracovníků vytváří a zvyšuje počet a rozpětí aktivit a 

možností pro rozvoj, participaci a učení pracovníků. Tento přístup rovněž usnadňuje 

propojení osobního a organizačního rozvoje. Expanzivní přístup vztahují autoři 

k expanzivnímu učení od Engeströma
15

. Zavádějí tak pojem expanzivní – restriktivní 

kontinuum. I když restriktivní (omezující) přístup organizace k pracovníkům může mít 

v určitých podmínkách své opodstatnění a v zásadě není špatný, expanzivní přístup má 

velmi pozitivní a široké působení v oblasti osobního a organizačního rozvoje. Nehledě na 

to, že pracovník tak má možnost „volby“, zda a do jaké míry vůbec, se do nabízených 

možností zapojí (Fuller a Unwin, 2004, s. 139-142). 

Pracovníci vnímají pracovní prostředí buď jako expanzivní čili pozitivní, podporující 

další rozvoj, anebo jako restriktivní čili negativní. S vnímáním prostředí jako expanzivním 

souvisí pocit pracovníka „být součástí týmu“ a možnosti k profesnímu a osobnímu rozvoji. 

Zatímco restriktivní prostředí je pociťováno jako „být outsider nebo pouhý pozorovatel“ na 

pracovišti. Tento způsob vnímání se projevuje u pracovníků, kteří se vrátí do zaměstnání 

po ukončení rozvojového/vzdělávacího programu. Faktory ovlivňující vnímání prostředí 

jako restriktivní nebo expanzivní jsou typ pracovního prostředí (stimulující nebo 

těžkopádný), uznání schopností a dovedností pracovníka, příležitosti k osobnímu a 

kariérovému rozvoji. Asociace spojované s restriktivním prostředím jsou „nudné, 

nepodnětné, opakující se, monotónní“. Naopak expanzivní prostředí je popisováno jako 

„podnětné, zajímavé, stimulující, motivující“ (Evans a kol., 2004, s. 231). 

                                                 
15

 Engeström zkonstruoval strategii, jak dosáhnout organizační změny na základě expanzivního učení, kterou 

formuloval jako metodu „The Change Laboratory“. 
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Evans a kol. (2004, s. 233) tvrdí, že schopnosti jako jsou kreativita, vnímavost a 

emoční inteligence jsou buď přehlíženy, nebo brány jako samozřejmost. Tito autoři také 

zdůrazňují, že jedním z nejzajímavějších výsledků jejich výzkumu bylo zjištění, že muži a 

ženy s dlouhodobými přestávkami v kariéře nahlížejí a zacházejí se svými schopnostmi 

jinak. Ženy například vnímají své schopnosti vztahující se k rodině a domácnosti jako 

velmi rozvinuté, avšak minimálně uznávané ve všech odborných oblastech mimo 

pečovatelství nebo dalších oblastech tzv. ženské práce (zaměstnání). Takže je ignorují při 

hledání práce a zaměřují se na získání nových či zlepšení uznávaných schopností. Když se 

ucházejí o nové místo, ani se nesnaží těmito schopnostmi prezentovat (rodinnými atd.). 

V praxi připisují zaměstnavatelé (Velká Británie) tyto schopnosti ženám spíše středního 

věku znovu vstupujícím do zaměstnání, ale často to dělají takovým způsobem, že je to 

zvýhodní pouze oproti jiným zranitelným uchazečům o zaměstnání, ve spojitosti s tzv. 

„ženskou prací“ nebo v jednoduše zranitelných pozicích. Muži ignorují schopnosti, které 

získali mimo ekonomickou či obchodní sféru. Žádné výhody z toho nevyvozují a považují 

je za naprosto odlišné od ekonomického sektoru. Nové explicitní znalosti jsou naopak těmi 

hledanými pro znovu vstoupení na trh práce a žádné výhody jim nepřinesou schopnosti 

získané neformálním vzděláváním v domácnosti/rodině. 

Důležité je, aby manažer rozpoznal jak potenciál pracovníka, tak i jeho tacitní
16

 

schopnosti. Pro pracovníky je velmi důležité vědět, že jejich vedoucí ví o jejich 

schopnostech a podporuje je. Tacitní schopnosti jsou v tomto případě schopnosti získané 

mimo pracovní prostředí. Například při výchově dětí nebo vedení skautského oddílu se 

jedinec naučí využívat time management, stanovovat priority a být organizovaný, 

komunikační dovednosti nebo vystupovat přívětivě při jednání se zákazníky (Evans a kol., 

2004, s. 236). Dotazovaní uvedli, že mezi nejdůležitější schopnosti patří: time 

management, organizace rutinní práce, stanovení priorit, plánování (organizování), 

zvládání různorodých úkolů a aktivit. Při vytváření plánů osobního rozvoje pracovníka lze 

také využít stylů učení. Honey a Mumford (2000, s. 25) popisují plán jako údaj o potřebách 

k pozvednutí osobního výkonu pracovníka a navržení aktivit k jeho dosažení šitý na míru. 

                                                 
16

 Tacitní znalost nebo schopnost je neuvědomělá, skrytá, neverbalizovaná. 
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Učební styl je hluboce zakořeněná preference stylu, způsobu učení, který je jedinci 

přirozený. Učební schopnosti jsou specifické konstrukty, které se lze naučit (například 

mnemotechnické pomůcky). Při plánování lze velmi dobře využít učební styly, které 

umožňují identifikovat vzdělávací příležitosti přesně dle učících preferencí jednotlivce. 

Sestavování plánu rozvoje, který se opírá o učební styly, může vést dvěma cestami. První 

je zaměřit se na aktivity, které vycházejí ze silných stránek jedince a nedotýkat se těch 

slabých. Ovšem tento styl nedokáže maximalizovat potenciál učícího se. Druhá cesta, 

kterou doporučují Honey a Mumford (2000, s. 32), se zaměřuje na záměrné začleňování 

aktivit, které jsou spojené se slabými stránkami učícího typu. Při této strategii je však 

velmi důležitá přítomnost facilitátora, který vše vysvětlí, podpoří a dodá odvahu. Bez této 

podpory má učící se problémy s výběrem učících aktivit a považuje je za neefektivní a 

nespolehlivé. 

Honey a Mumford (2000) rozeznávají čtyři základní typy lidí na základě preference 

jejich učebních stylů. Prvním typem lidí jsou „aktivisté“ (uplatňující aktivní styl učení) 

milují nové zážitky, preferují týmovou práci, nemají rádi opakování, teorii a příliš mnoho 

údajů. Druhým typem jsou „přemítaví“ lidé (preferují reflektivní styl učení). Přemítavé 

typy uvažují o věcech z mnoha různých pohledů, rádi vše pečlivě zkoumají a revidují. 

Nemají rádi rychlé akce, činnost bez plánu, nedostatek času a údajů, stručné pokyny, 

zkratky a konečné termíny. „Teoretici“ (teoretický styl učení) mají sklon k perfekcionismu, 

zařazují své poznatky do složitých, ale logicky správných teorií. Mají rádi koncepce, 

metodické zkoumání a dostatek statistických údajů. Posledním typem jsou „pragmatici“, 

(pragmatický styl učení), kteří rádi ověřují teoretická východiska v praxi. Vyhledávají 

nové myšlenky a problémy berou jako výzvu. 

V případě plánování osobního rozvoje, bychom měli mít na mysli cyklus i styl učení. 

Zaměřujeme se na následující faktory: jaký je styl učení pracovníka; jaké možnosti učení a 

aktivity jsou pro jeho styl vhodné; jaký je učební cíl – například zaměřit se na posílení 

jedné oblasti, nebo celkově zvýšit schopnost učení (Honey a Mumford, 2000, s. 11-15). 

Pokud má jedinec nízkou profilaci u typu „teoretik“, nemá smysl ho posílat na školení plné 
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teoretických ponaučení, konceptů a modelů, protože když pro tohoto člověka by byl daleko 

přínosnější jiný typ vzdělávací aktivity. 

Preferovaný styl učení pracovníka by měl být brán v úvahu v následujících 

aktivitách, které souvisejí s osobním rozvojem: 

a. Semináře/workshopy – často se zde věnuje čas plánování osobního rozvoje, avšak 

je to opředeno zbytečným nad optimismem, nereálným přístupem a zhodnocením 

podmínek, ve kterých se jedinec nachází a nebere se ohled na styl učení a učební 

cyklus. 

b. Hodnocení pracovníků – většinou nějakou měrou obsahují doporučení na rozvoj 

pracovníka, pokud by se vzal v úvahu učební styl, mělo by to větší efekt. 

c. Koučink, poradenství, diskuze nad plánem osobního rozvoje – poradenství se může 

zaměřovat na momentální jeden problém, nebo na dlouhodobý, který zahrnuje 

několik dalších menších problémů – jako třeba kariérový plán, rozvoj, osobní 

problémy. V každém případě vybraná řešení jsou efektivnější, pokud berou v úvahu 

učební styl a cyklus učení (Honey a Mumford, 2000, s. 20-22). 

Pokud se jedná o manažera (popřípadě jiné osoby, které jsou zahrnuty do plánování), 

který plán vytváří, měl by brát v úvahu učební styl a cyklus pracovníka. Manažer sám má 

určitý styl učení a je možné, že podle něj přistupuje i ke svým podřízeným, avšak to je 

chyba. Pracovník by se vždy měl rozhodnout sám, ne podle toho, co si manažer myslí a 

doporučuje dle své zkušenosti. V začátku je vhodné projít výsledky testu učebních 

preferencí a zeptat se pracovníka, zda s nimi souhlasí. Zda se opravdu cítí být 

v odpovídajícím typu či stylu. Po shodě na určitém typu se musí pracovník rozhodnout, 

jestli se zaměří na rozvoj dalších stylů nebo jestli se zaměří na rozvoj onoho preferovaného 

(převažujícího). Ať je jeho rozhodnutí jakékoliv, důležitý je i zde přístup manažera, který 

by měl vyjádřit souhlas, podporu a zájem o další vývoj a výsledky svého podřízeného 

pracovníka. Manažer také může pomoci s identifikováním a použitím různých příležitostí k 

učení. Většina lidí má ve výsledku kombinaci stylů, kdy jeden nebo více z nich převažují. 

Avšak lze nalézt i takové jedince, kteří mají balancované hodnoty ve všech stylech. V obou 
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případech může manažer pomoci při výběru správné aktivity i během její realizace. 

Například pokud je potřeba zlepšit pracovníkovy pozorovací schopnosti, manažer 

pracovníkovi může nabídnout, aby ho sledoval při obchodním jednání nebo jiné situaci, 

kdy je to možné (Honey a Mumford, 2000, s. 11-15). 
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4 VYUŽITÍ PLÁNOVÁNÍ OSOBNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ 

4.1 Zaměření a metodologie empirického šetření 

V úvodu této práce jsem si stanovila cíl získat informace o tom, jakým způsobem 

přistupují organizace k osobnímu rozvoji pracovníků, zda mají integrované plány osobního 

rozvoje, jaké metody diagnostiky používají a jaké jsou spatřovány přínosy plánování 

osobního rozvoje pracovníků. Na základě zjištěného konceptuálního rámce problematiky 

plánování osobního rozvoje pracovníků jsem zvolila metodu polostrukturovaného 

dotazníku pro získání data relevantních oblasti zkoumání. Tato forma je sice nejčastěji 

zařazována do kvantitativních metod výzkumu, lze ji však také použít pro kvalitativní 

analýzu (Reichel, 2009, s. 119, Pavlica a kol., 2000, s. 48) a pro mou práci jsem tuto 

metodu shledala jako vhodnou. Dotazník jsem distribuovala ve skupině HR Forum CZ 

v rámci profesní sociální sítě LinkedIn
17

. Tato profesní skupina byla založena 

v listopadu 2009 a v současné chvíli má 2768 členů. Členem skupiny se může stát pouze 

jedinec, který má svůj osobní profesní profil na této síti a o členství zažádá. Žádost je 

vlastníkem skupiny posouzena a v případě, že je žadatel prokazatelně profesně 

zainteresován v oblasti personalistiky, jeho žádost je přijata. Důvodem, proč jsem dotazník 

distribuovala právě touto zvolenou formou, byl záměr oslovit rozmanitou skupinu se 

širokým spektrem respondentů. 

Častým problémem při vyplňování dotazníků bývá jejich nízká návratnost (Reichel, 

2009, s. 120) a demotivace respondentů, kteří se mohou cítit svázáni obavami z posuzování 

jejich odpovědí a z toho důvodu mohou odpovídat nepravdivě (Pavlica a kol., 2000, s. 

115). Oslovením velkého množství respondentů jsem chtěla využít jejich vlastní motivace 

a zájmu o zkoumanou problematiku. Abych předešla výše zmíněným obavám, respondenti 

měli možnost odpovídat anonymně, pokud si tak přáli. Nemuseli uvádět název organizace, 

pro kterou pracují, ani svou pracovní pozici. S ohledem na zaměření otázek a na možnou 

                                                 
17

 LinkedIn je profesionální sociální síť, která slouží k udržování a znovunavázání vztahů s (potenciálními) 

pracovními partnery, zaměstnanci a zaměstnavateli. V současné době je zde přes 225 miliónů přihlášených 

uživatelů. Také organizace mají své účty na LinkedIn (LINKEDIN, 2013). 
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demotivaci respondentů, jsem dotazník sestavila tak, aby nebylo nutné znát pracovní 

zařazení dotazovaných. Zaměřila jsem se jak na přístup organizace k osobnímu rozvoji 

pracovníků, tak na postoje a názory respondentů. 

Aby respondenti nebyli od vyplňování předem odrazeni časovou náročností, uvedla 

jsem v instrukcích odhadovanou délku vyplňování dotazníku 10 minut. V úvodu dotazníku 

jsem vysvětlila důvod průzkumu a přidala ujištění o citlivém nakládání se získanými údaji. 

Jak v úvodních instrukcích, tak na konci dotazníku jsem respondentům poděkovala za 

jejich vynaložené úsilí a čas. Při sestavování dotazníku jsem postupovala podle 

doporučení, kdy je otázky důležité sestavovat tak, aby: byly formulovány v jazyce 

odpovídající zaměření respondentů; vztahovaly se k tématu; a nebyly dvousmyslné či 

sugestivní (Reichel, 2009, s. 100-101, Pavlica a kol., 2000, s. 118-123). Bylo nutné dbát na 

formulaci jednotlivých položek a jejich konstrukci. Otázky jsem formulovala tak, aby 

neobsahovaly příliš osobní zaměření, a aby nevzbuzovaly dojem ironie či vtipkování 

(Pavlica a kol., 2000, s. 119). V první části dotazníku jsou čtyři úvodní otázky zaměřené na 

základní údaje o organizaci. Velikost, původ a vlastnictví organizace jsem zjišťovala 

formou uzavřených polytomických výběrových otázek (Reichel, 2009, s. 103). Druhá část 

dotazníku již byla formulována volnými otázkami, které se zaměřovaly na přístup 

organizace k plánování osobního rozvoje. Termín osobní rozvoj, byl na začátku dotazníku 

definován a upřesněn, abych předešla jeho různorodému chápání. Ostatní použité pojmy 

jsou v obecné známosti pracovníků v oblasti personalistiky. 

Dotazník (viz Příloha C) jsem sestavila v březnu roku 2013 a v následujících 

měsících během dubna a května 2013 jsem sbírala data. Ke sbírání dat jsem využila 

elektronický formát dotazníku od firmy Google. Vzhled a strukturu dotazníku jsem 

upravila podle svého záměru a odkaz na elektronický dotazník jsem zveřejnila na profesní 

sociální síti LinkedIn ve zmíněné profesní sociální skupině skupině HR Forum CZ. 

V případě, že respondent dotazník vyplnil, sebraná data se automaticky shromažďovala 

v programové MS Excel tabulce, která se každým vyplněním aktualizovala. Kolektivizace 

vyplněných dotazníků a odpovědí byla tímto způsobem koncentrovaná na jednom místě. 
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Sbírala jsem kvalitativní data, s jejichž pomocí jsem chtěla zjistit, zda vůbec a do jaké míry 

se organizace zabývají osobním rozvojem svých pracovníků. Jinými slovy řečeno, jakým 

způsobem k rozvoji přistupují a s jakým cílem. 

4.2 Výsledky empirického šetření  

I přes to, že zacílení skupiny respondentů bylo velmi široké, podařilo se mi získat 

osmnáct relevantně vyplněných dotazníků, tedy data z osmnácti odlišných společností. 

Celkem dvanáct z těchto společností má více než 250 pracovníků, tři mají maximálně 250 

pracovníků, dvě organizace mají 11-50 pracovníků a jedna má méně než 11 pracovníků 

(viz Příloha D). Ze vzorku respondentů jsou tři organizace české a jedna z nich patří mezi 

ty, které zaměstnávají více než 250 pracovníků. Jeden z respondentů neuvedl, zda se jedná 

o českou nebo zahraniční společnost. Tři organizace jsou z odvětví informačních 

technologií, šest z bankovního/finančního sektoru, jedna působí v automobilovém 

průmyslu, dvě pocházejí z farmaceutického a kosmetického průmyslu, dvě organizace jsou 

z oblasti služeb (personální poradenství), tři z těžkého průmyslu a energetiky a jedna 

z logistiky (viz Příloha D). Tento široký vzorek odvětví a služeb vnímám pro průzkum 

jako velmi zajímavý. 

První otázka zjišťovala, zda vůbec jsou v organizaci zavedené plány osobního 

rozvoje. Tři organizace vůbec nepodporují osobní rozvoj svých pracovníků, ty jsou 

z odvětví služby (personální služby), energetika a automobilový průmysl. Odpověď na 

otázku: „Jakým způsobem zajišťujete osobní rozvoj pracovníků?“ zněla pouze v jednom 

případě takto: „Žádným, každý ať ukáže, co umí a když se mi to nelíbí, tak jej prostě 

vyhodím.“ V sedmi dotazovaných organizacích plány rozvoje zavedené nejsou, avšak 

používají se některé metody osobního rozvoje pracovníků na určitých pozicích (koučink, 

mentoring, DC). 

V deseti organizacích mají zavedený proces plánování osobního rozvoje, který i 

stejně nazývají. Tři organizace poskytují plánování pouze pro management nebo pro 

talenty. Ve dvou případech je sestavení plánů osobního rozvoje na vůli pracovníka. Jedna 
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nadnárodní společnost, která se zabývá daňovým poradenstvím, poskytuje koučování všem 

pracovníkům, prostřednictvím vedení jejich nadřízeného. Nejčastěji byly v souvislosti 

s rozvojem zmiňovány metody koučinku a mentoringu. Jako rozvojová možnost pro 

pracovníka byla v dotaznících uvedena i účast na projektech, stážích a podpora samostudia. 

Celkově se osobní rozvoj vztahuje k současné pracovní pozici, případně k plánování 

nástupnictví a talent managementu. 

Druhá otázka dotazníku zjišťovala nejčastější způsoby diagnostiky rozvojových 

potřeb. Z výstupů vyplynulo, že organizace používají tyto metody, seřazené sestupně dle 

počtu nejčastěji uváděných: individuální rozhovory mezi manažerem a pracovníkem,  

třistašedesátistupňová zpětná vazba, on-line dotazníky, development centre, Hoganův 

test
18

, popisy práce, hodnocení výkonnosti, zpětná vazba od nadřízených a kolegů, 

assessment centre, kompetenční modely, postup na základě výstupů ze stínování a školení, 

srovnávání s kompetenčním modelem organizace. Jediná organizace používá softwarovou 

aplikaci na hodnocení pracovníků a zjišťování jejich rozvojových potřeb. Tato aplikace 

rovněž umožňuje naplánovat rozvoj pracovníků na nadcházející rok (tzv. employee 

management system – EMS). Nejčastěji je to manažer a pracovník, kteří identifikují 

rozvojové potřeby. Dodatečně se případně používají metody jako je 360° a 180° zpětná 

vazba, development centre, dotazníky a zpětná vazba od kolegů a ostatních vedoucích. 

Na základě odpovědí respondentů na třetí otázku, která zjišťovala, jaké jsou cíle 

zavedení plánů osobního rozvoje, vyplynulo, že pokud jsou v podnicích zavedené plány, je 

to z hlediska krátkodobých až střednědobých cílů v reakci na momentální požadavky a 

aktuální situaci na trhu. Dalšími důvody podle respondentů jsou udržování technických 

znalostí a dovedností, zlepšení vedení manažerů, zkvalitnění interní komunikace, inovace, 

sladění cílů organizace a individuálních cílů pracovníka, rozvoj stávajících pracovníků na 

úkor hledání nových. Organizace se soustředí na strategii, která je v souladu s misí a je 

jasná a srozumitelná, což podporuje loajálnost a kompetentnost pracovníků. Často 

zmiňovaným důvodem je také motivace pracovníků a jejich povýšení na vedoucí pozici, 

                                                 
18

 Hoganův rozvojový test (HDS) identifikuje rizikové tendence osobnosti a odchylky v lidském chování 

(Assessment systems, 2010). 
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dosažení organizačních cílů prostřednictvím osobních cílů, podpora kompetenčního 

modelu. Cílem plánů rozvoje je také provázanost s čtvrtletním plánem odddělení, který je 

v souladu s cíli a plány celé organizace. 

Ve většině případů se zaměřují organizace na krátkodobé cíle (do 2 let), z menší části 

pak na střednědobé (2-5 let) a pouze v některých případech dlouhodobé strategické cíle. 

Účelem plánů rozvoje je také plánování kariéry, identifikace talentů, osobní a profesní růst 

pracovníků, zlepšení odborných kompetencí (řízení, leadership), zlepšení prestiže a profilu 

organizace na trhu. V další otázce jsem se zaměřila na zjištění, kdo se podílí na plánování a 

řízení plánů osobního rozvoje pracovníků. Ve výčtu jsou seřazeni sestupně dle své četnosti 

v odpovědích ti, kteří se procesu plánování rozvoje účastní: manažer, pracovník, 

personalista, top management, HR byznys partner nebo specialista na rozvoj a vzdělávání. 

Bohužel jen v jednom případě je kladen důraz na hlavní účast a aktivitu pracovníka 

samotného. 

V předposlední otázce jsem se zaměřila na to, jakým způsobem monitorují 

organizace plnění plánů osobního rozvoje pracovníků. Nejčastěji se hodnocení provádí 

formou rozhovorů a dotazníků, které jsou vyplňovány hned po absolvovaných školeních 

nebo kurzech. Častým hodnocením je také proces hodnocení výkonu, který se koná jednou 

nebo dvakrát do roka. Vedle těchto metod organizace využívají také měsíční hodnocení 

tvrdých znalostí, development centra pro posouzení měkkých dovedností, pozorování, 

výsledky ve formě uzavřených obchodů, testy, zkoušky, hodnocení plnění cílů dvakrát 

ročně, měření klíčových ukazatelů výkonnosti
19

 oddělení, hodnocení a zpětnou vazbu od 

manažerů, kolegů, trenérů a pracovníků, kompetenční model, praktické úkoly, subjektivní 

pozorování, dotazník auto evaluace pracovníka, zpětná vazba od trenéra. Efektivita školení 

je měřená nepřímo v rámci ročního hodnocení, nebo průzkumem spokojenosti pracovníků. 

                                                 
19

 Anglicky Key Performance Indicator (KPI) jsou základním prvkem systémů pro měření výkonnosti a 

pomáhají organizacím dosahovat stanovených cílů. 
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V jedné organizaci se hodnocení vůbec neprovádí a ve většině případů nemají zavedenou 

analýzu návratnosti investic (ROI
20

). 

Poslední soubor otázek byl formulován takto: „V čem vidíte přínos plánování 

osobního rozvoje pracovníků? Jaké jsou přínosy pro organizaci? Jaký je přínos pro 

samotného pracovníka?“ Obecně všichni respondenti vidí přínos plánování osobního 

rozvoje v efektivním řízení lidských zdrojů, zaměření se na rozvoj pracovníků, dosažení 

organizačních cílů, zajištění udržitelného rozvoje organizace a loajality pracovníka. 

Prostřednictvím plánů rozvoje je možné přiblížit se objektivnímu hodnocení pracovníků a 

rozlišení pracovníků, kteří vykazují vynikající či pouze dostačující výkon. Rozvojové 

plány poskytují získání konkurenční výhody na trhu, celkový rozvoj, talent management, 

lepší rozdělení investic a plánování nákladů, snazší přizpůsobení pracovníků probíhajícím 

změnám a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. Pracovníci oceňují ty organizace, 

které jim plány rozvoje poskytují. 

Přínosy pro organizaci lze podle odpovědí respondentů vidět ve zlepšení fungování 

celé organizace, flexibilitě, dosažení cílů organizace zlepšením vědomí o pracovnících, 

budování silného týmu talentů, kteří se ztotožňují se strategií organizace, rozvoj 

managementu, mít správné lidi na správných místech. Nevýhody jsou vidět hlavně v 

oblasti finančních nákladů. Jedna společnost, která neposkytuje žádnou podporu pro osobní 

rozvoj, zastává názor, že je to ztráta času, protože na trhu je spousta zkušených a 

vyškolených lidí, kterými lze snadno nahradit méně kompetentní pracovníky. 

Jedna z nejčastěji zmiňovaných výhod plánů rozvoje pro pracovníka je zvýšení 

motivace. Další výhody jsou rozšíření obzorů, angažovanost, zvýšení kompetencí, prostor 

pro učení, možnost poznávat nové prostředí, kultury a jazyky v případě stáží a projektů v 

zahraničí, zvýšení sebedůvěry, prohloubení kvalifikace, lepší výkon, lepší vnímání od 

ostatních, pocit bezpečí a zájmu ze strany organizace, jasné cíle a vize. Výhody se odráží i 

                                                 
20

 Zkratka ROI vychází z anglického názvu Return On Investments. Tato analýza označujeme poměr 

vydělaných peněz k penězům investovaným. 
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v rámci profesního a ekonomického rozvoje, kdy pracovník získá znalosti využitelné i 

mimo organizaci, a zlepšení se projevuje i v osobním životě a pocitu spokojenosti. 

Z výsledků tohoto empirického šetření bylo zjištěno, že pokud se organizace 

zaměřují na rozvoj, tak ve všech případech v oblasti technických nebo 

prodejních/obchodních dovedností. Žádná z firem se nezaměřuje pouze na měkké 

schopnosti. Organizace pokrývají odborné vzdělávání a rozvoj jak z vnitřních, tak vnějších 

zdrojů, stejně jako sebeřízeným vzděláváním a učením. Z odpovědí nelze určit v jakém 

poměru, který způsob využívají. Ani jednou nebylo explicitně popsáno, že rozvoj, školení 

nebo vzdělávání by mělo probíhat během pracovní doby. 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že hodnocení splnění cílů a jejich vliv na výkon 

probíhá vždy prostřednictvím rozhovoru mezi manažerem a pracovníkem. Jedním z 

nejčastějších způsobů hodnocení je vyplnění dotazníků po skončení tréninku. Po 

zkušenostech se zpracováváním mého dotazníku mohu potvrdit, že to vyžaduje hodně úsilí 

a času sestavit vhodné otázky a prověřit je tak, aby byly validní. Důležitá je i následná 

analýza výsledků a jejich efektivní využití v praxi a dalším plánování. 
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5 ZÁVĚR 

V současné době velkých ekonomických krizí musí organizace využít jakékoli 

prostředky k udržení své konkurenční výhody. Tedy bez ohledu na zaměření organizace, ať 

už je státní, soukromá, zisková či nezisková, v každém případě je tvořená lidmi, kteří 

určují, jaká je a jak je úspěšná v porovnání s ostatními. V této práci jsem se zaměřila na 

problematiku plánování osobního rozvoje z pohledu organizace i pracovníka, a také na 

praktické využívání plánování osobního rozvoje v organizacích v České republice a jejich 

přístupu k rozvojovým plánům. V první řadě jsem se zabývala základními pojmy jako 

podkladem pro teoretické východisko. Na základě těchto pojmů jsem vyznačila roli 

plánování osobního rozvoje v rámci řízení pracovního výkonu. Zabývala jsem se aspekty 

implementace konceptu plánování, jeho postavením z pohledu strategie organizace. 

Následně jsem se věnovala jednotlivým fázím sestavování plánů osobního rozvoje a 

rozborem možností jejich využití pro organizaci i pracovníky. V souvislosti s perspektivou 

plánování, je důležitá role manažera, personalisty a pracovníka, a proto jsem se k nim 

v celém textu vracela. Metodám, nástrojům a aspektům plánování osobního rozvoje jsem 

věnovala samostatnou kapitolu. Pro komparaci s odbornými zdroji jsem využila analýzu 

výsledků kvalitativního empirického šetření, které jsem k tomuto účelu zrealizovala. 

Problematika osobního rozvoje je složitá, protože to je velmi individuální a 

soukromá oblast a je ovlivněná vnějšími i vnitřními okolnostmi. Pracovník musí mít 

opravdu proaktivní přístup, být ochoten pracovat na svém rozvoji a vynakládat pro to 

značné úsilí. Jak již bylo zmíněno dříve, úspěšným vedením plánů osobního rozvoje lze 

snížit potřebu outplacementu, který tak nemusí být zatěžující položkou v rozpočtu 

organizace. Zaměření se na seberozvoj má mnoho výhod pro firmy i jednotlivce. Co je 

nejvíce potřeba, je čas a vůle. Jestliže se manažer podílí na procesu plánování rozvoje 

svých podřízených/kolegů, pracuje tím i na svém rozvoji. Podporu při plánování rozvoje a 

jeho uplnění vyjadřuje jak celá organizace, manažer, ale i ostatní vedoucí zaměstnanci a 

kolegové. V rámci tohoto procesu se všechny zúčastněné strany ocitnou v různých rolích. 

Bylo zajímavé uvědomit si, že plánování osobního rozvoje je často podhodnocenou 
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aktivitou, a to i přes své velké výhody. Často je to způsobeno nezájmem, nedostatečnou 

podporou některé ze zúčastněných stran, nedostatkem času, velkou pracovní vytížeností a 

zaměření organizací na krátkodobé cíle s okamžitou návratností investic. 

Organizace se v této turbulentní době, kdy je jejich pozice na trhu nestálá, snaží 

uspořit na každé položce a nepovažují za důležité nebo výnosné investovat do osobního 

rozvoje, když nevidí okamžitý návrat vložených finančních prostředků. V Evropě jsme 

stále trochu konzervativnější v přístupu ke změnám profese nebo kariéry. Osobní plán 

rozvoje může pomoci lidem uvědomit si svůj potenciál a možnosti a zároveň přemýšlet o 

jejich současné situaci, štěstí a spokojenosti. Pomáhá zamýšlet se nad způsoby, jak změnit 

pocity nespokojenosti a nedocenění ze strany organizace. Při plánování rozvoje je třeba 

zaměřit se stejnou měrou na silné i slabé stránky pracovníků. Jejich silné stránky jsou 

největší přidanou hodnotou pro organizaci, ale ze slabých stránek lze v určitých situacích 

těžit, a proto i na ně by se plány osobního rozvoje měly zaměřit. Organizace by měla mít 

jasný cíl, kterého chce zavedením plánů rozvoje dosáhnout. Zároveň musí mít prostředky 

k jejich realizaci a podporu pro manažery a pracovníky, aby měli dostatek času a prostoru 

pro sebereflexi. 

Domnívám se, že v České republice chybí šetření takového zaměření, jaké 

zrealizovala Tamkin a Berry-Lound, a proto by bylo vhodné zaměřit se na plánování 

osobního rozvoje pracovníků v organizacích pomocí výzkumné studie. Přínosnými 

informacemi budou názory a pohledy pracovníků, jejich manažerů a personalistů. 

Doporučila bych zkoumání rozvoje pracovníka v průběhu jeho působení v organizaci a 

vlivu tohoto rozvoje na práci v následujících organizacích. Zdůraznila bych využití 

sebeřízeného učení (se) a vlivu volnočasových aktivit na osobní rozvoj pracovníka 

v organizaci a jeho pracovní výkon. Mé dosavadní pracovní zkušenosti mě vedou 

k souhlasu s názorem, že plány osobního rozvoje nejsou poskytovány stejnou měrou pro 

všechny pracovníky. I když připustím, že nastavení strategie organizace je založené na 

rovnocenném přístupu ke všem pracovníkům, myslím si, že plány rozvoje jsou 

poskytovány především pro pracovníky na hlavní pracovní poměr (případně částečný). 
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Pracovníci vázáni jiným typem smlouvy už nejsou ve středu zájmu organizace. Zároveň se 

organizace starají více o talenty, manažery a pracovníky s potenciálem, což se jeví jako 

logický krok, nicméně i v ostatních pracovnících lze najít potenciál a pracovat s ním, 

někdy stačí pouze dát jim příležitost, které mohou využít. 

Plány osobního rozvoje mají velký potenciál, který vnímám zejména v propojení 

soukromého a pracovního života. Jde o transferabilní zkušenosti a schopnosti, které lze 

dobře využít. To, co se naučíme v soukromém životě, můžeme využít i v pracovním. Jen je 

nutné se zamyslet, nad tím, jak své zkušenosti výhodně formulovat a zúročit je efektivně 

na trhu práce. Rozvoj pracovníků je v dnešní ekonomické situaci oblastí, na které 

organizace ne vždy vynakládají dostatečné finanční prostředky. A to i přes fakt, že se jedná 

o aktivitu ve svém důsledku zásadní pro prosperitu dané organizace. Kvalifikovaní a 

osobnostně vyzrálí pracovníci, především v oblasti informačních technologií a výroby, jsou 

na pracovním trhu vzácní. Nejsou to však pouze tyto oblasti, ve kterých je po 

kvalifikovaných expertech vysoká poptávka. Kontinuální rozvoj pracovníků by podle 

mého názoru měl být součástí personální strategie každé organizace, a to bez ohledu na její 

velikost. 

Přístup k plánování osobního rozvoje pracovníků jsem zkoumala hlouběji v 

analytické části diplomové práce, kdy jsem zrealizovala empirické kvalitativní šetření 

v organizacích s pomocí dotazníku. Podařilo se mi získat výpovědi, které obsahovaly jak 

postoj organizace k rozvoji, tak individuální zkušenost jejího vlastního pracovníka. Jako 

úspěch šetření vnímám reprezentativní zastoupení odvětví a zároveň také fakt, že v deseti 

organizacích mají implementován proces plánování osobního rozvoje pracovníků. 

Z výsledků však vyplynulo, že nejsou vždy poskytovány všem zaměstnancům, což 

potvrdilo můj předpoklad. Na druhé straně výsledky prokázaly, že v převážné většině se 

organizace osobním rozvojem pracovníků zabývají. Používané metody k identifikaci 

potřeb kopírují metody doporučované odborníky a autory, z jejichž teoretických 

východisek jsem vycházela. Také se potvrdilo, že identifikaci potřeb provádí nejčastěji 

manažer nebo pracovník. Hlavním a určujícím faktorem, který organizace zohledňuje při 
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plánování rozvoje pracovníků je trh a jeho požadavky. Také se potvrdil můj předpoklad, že 

pracovníci nejsou dostatečně proaktivní anebo k tomu nemají prostor v rámci organizace. 

Příležitost ke zlepšení vidím ve větším důrazu na propracovaný systém 

vyhodnocování efektivity a přínosů vzdělávacích a rozvojových aktivit. Jen pokud jsme 

schopni vidět za sebou výsledky, chceme pokračovat ve svém konání. Organizace by měly 

zavést analýzy návratnosti investic. Pokud je organizace schopná posoudit přínos ve 

smyslu návratnosti investic rozvojových plánů, je to důkaz jejich smysluplnosti a 

užitečnosti. Výsledky také potvrzují mé stanovisko, že pracovní a osobní život se vzájemně 

ovlivňují. Z odpovědí respondentů je vidět, že vidí význam plánování osobního rozvoje i 

z hlediska organizace. Více než polovina zkoumaných organizací plánuje osobní rozvoj 

pracovniků, avšak nevyhodnocují jejich úspěch na tolik demonstrativně, aby náklady 

mohly být nahlíženy jako návratné investice. 

Domnívám se, že plány rozvoje mají své využití nejen v rámci organizace, ale i 

mimo ni. Jedinec, který na sobě tímto způsobem pracuje se tak rozvíjí s přesahem do 

osobního života a také do budoucí práce. To, co se naučí v rámci jedné organizace, může 

využít i v jiné a tím bude i na trhu práce zajímavějším kandidátem. Důležitá je samozřejmě 

motivovanost pracovníka i manažera jak k plánování, tak k realizaci rozvojových plánů. 

Plánování osobního rozvoje pracovníků může pomoci vytvořit lepší a zdravější organizační 

kulturu tím, že vytvoří partnerství s pracovníky a dá jim možnost spolupodílet se na 

rozhodnutích, hodnotách a plánech organizace. Společnosti, které zavedly plány rozvoje, 

demonstrují svůj zájem o posílení konkurenceschopnosti na trhu, a zaměření se na 

strategický rozvoj schopností a dovedností, což je v souladu s koncepcí „znalostní 

společnosti“. 



67 

 

6 SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ 

ARMSTRONG, Michael, 2002. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. 856 s. ISBN 80-247-

0469-2. 

ARMSTRONG, Michael, 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. 

vydání. Vyd. 1. Praha: Grada. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

ARMSTRONG, Michael, 2009. Armstrong´s Handbook of Human Resource Management 

Practice. Vyd. 11. Philadelphia: Kogan Page. 1062 s. ISBN 07-494-5242-0. 

ASHTON, David N, 2004. The political economy of workplace learning. In: RAINBIRD, 

Helen, FULLER, Alison, MUNRO, Anne. (eds.). Workplace learning in Context. London: 

Routledge. s. 21-37. ISBN 0-203-57164-9. 

Assessment Systems, 2010. Hoganův rozvojový test: Stručný přehled. [online] Assessment 

Systems. [cit. 13. 6. 2013]. Dostupné z: 

http://www.asystems.cz/files/promomaterialy/hogan-hds-a4-czech-5.28.pdf 

BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan, 2004. Psychologie a sociologie řízení. Praha: 

Management Press. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. 

BENESCH, Hellmuth, 2001. Encyklopedický atlas psychologie. Praha: Lidové Noviny. 

512 s. ISBN 80-7106-317-7. 

BERRY-LOUND, Dorothy, ROWE, Valerie, PARSONS, David J, 2001. Recent 

developments in employee development schemes. London: Dept. for Education and Skills. 

84 s. ISBN 18-418-5601-0. 

BROOKS, Ian, 2003. Organisational Behaviour: Individuals, Groups and Organisation. 

Vyd. 2. Harlow: FT Prentice Hall. 359 s. ISBN 02-736-5798-4. 

COLE, Gerald A, 1996. Management: theory and practice. Vyd. 5. London: Letts 

Educational. 462 s. ISBN 18-580-5166-5. 



68 

 

COTTRELL, Stella, 2003. Skills for success: the personal development planning 

handbook. Vyd. 2. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 325 s. ISBN 02-302-5018-1. 

COVEY, Stephen R., 2011. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, 

které změní váš život. Vyd. 2. Praha: Management Press. 342 s. ISBN 978-807-2612-413. 

Dialektika. In: ABZ.cz [online], 2005-2006. [cit. 1. 7. 2012]. Dostupné z: http://slovnik-

cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/dialektika 

DUDEK, Martin, 2010. Plán osobního rozvoje pracovníka. In: Q magazín [online]. [cit. 4. 

4. 2013] Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj12-cz.htm 

EDERSHEIM, Elizabeth H. (ed.), 2007. The definitive Drucker. New York: McGraw-Hill. 

289 s. ISBN 978-007-1472-333. 

EVANS, Karen, KERSH, Natahsa a SAKAMOTO Akiko. Learner biographies: exploring 

tacit dimensions of knowledge and skills. In: RAINBIRD, Helen, FULLER, Alison, 

MUNRO, Anne. (eds.), 2004. Workplace learning in Context. London: Routledge. s. 222-

241. ISBN 0-203-57164-9. 

Národní ústav odborného vzdělávání, 2011 [online].  Hotely a restaurace: Scénáře, 

důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností. [cit. 23. 7. 2013] 

Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/uploads/ECVET_a_EQF_4_6/New_skills_CJ/Hotely_a_restaurace.pdf 

FAERBER, Yvonne, STÖWE, Christian [překlad Michňa, Zdeněk], 2007. Vedení lidí 

v praxi: Zlepšete své manažerské dovednosti. 1. vyd. Praha: Grada. 152 s. ISBN 978-80-

247-2009-8. 

FULLER, Alison, UNWIN, Lorna, 2004. Expansive learning environments. Integrating 

organizational and personal development. In: RAINBIRD, Helen, FULLER, Alison, 

MUNRO, Anne. (eds.): Workplace learning in Context. London: Routledge. s. 126-145. 

ISBN 0-203-57164-9. 

http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj12-cz.htm


69 

 

GRIFFIN, Ricky W., MOOREHEAD, Gregory, 2011. Organizational behaviour: 

Managing People and Organizations. 10. vyd. Mason, OH: South-Western/Cengage 

Learning. 586 s. ISBN 05-384-7813-6. 

HONEY, Peter, MUMFORD, Alan, 2000. The learning styles helper's guide, Maidenhead: 

Peter Honey Publications. 70 s. ISBN 9781902899282.  

HUGHES, Jan N., YOUNGSON, Sheila, 2009. Personal Development and Clinical 

Psychology. Malden, MA: BPS Blackwell. 226 s. ISBN 978-140-5158-664. 

CHLADOVÁ, Blanka, 2004. Osobní plánování. Vhodný nástroj pro rozvoj pracovníka? 

In: Openn.cz [online]. [cit. 20. 7. 2010] Dostupné z : 

http://www.openn.cz/index.php?action=14206 

Kariérový rozvoj na pracovišti: průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané 

osoby. [překlad GINTEROVÁ, Silva, KOŽNAROVÁ, Eva], 2009. Praha: Dům 

zahraničních služeb MŠMT. 127 s. ISBN 978-808-7335-062. 

KOCIANOVÁ, Renata, 2010. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. 

Praha: Grada. 215 s. ISBN: 978-80-247-2497-3. 

KOCIANOVÁ, Renata, 2012. Personální řízení: východiska a vývoj. 2. přeprac. a 

rozšířené vydání, Praha: Grada. 149 s. ISBN 978-80-247-3269-5. 

KOUBEK, Josef, 2004. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha: Management Press. 209 

s. ISBN 80-726-1116-X.  

KUBEŠ, Marián, ŠEBESTOVÁ, Lubica, 2008. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj 

rozvoje lidí. 1. vyd. Praha: Grada. 147 s. ISBN 978-80-247-2314-3.  

LINKEDIN, 2013. About Us. [online]. Linkedin Corporation, © 2013 [cit. 1. 7. 2013]. 

Dostupné z: http://www.linkedin.com/about-us 

MARTÍN, Yolanda S., CASTELLANOS, Rosa M. M., 2007. Cómo se desarrolla la 

práctiva de formación en las empresas? Una aproximación al caso de Castilla-La Mancha. 

http://www.openn.cz/index.php?action=14206


70 

 

Universia Business Review. [online]. 4, s. 64-85 [cit. 1. 7. 2013]. ISSN 1698-5117. 

Dostupné z: http://www.redalyc.org/pdf/433/43301605.pdf 

MUŽÍK, Jaroslav, 1999. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia. 

200 s. ISBN 80-859-6393-0. 

MUŽÍK, Jaroslav, 2004. Androdidaktika. 2. vyd., přeprac. Praha: ASPI. 146 s. ISBN 80-

735-7045-9. 

NAKONEČNÝ, Milan, 1998. Psychologie Osobnosti. 2. vyd. Praha: Academia. 336 s. 

ISBN 80-200-0628-1. 

NOE, Raymond A, 2006. Human resource management: gaining a competitive advantage. 

7. vyd. Boston: McGraw-Hill Irwin. 799 s. ISBN 00-735-3047-6. 

PALÁN, Zdeněk, 2002. Lidské zdroje. Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia. 280 s. 

ISBN 80-200-0950-7. 

PALMER, Richard, 2005. The Identification of Organizational and Individual Training 

and Development Needs. In: WILSON, John P. (ed.) Human Resource Development: 

Learning and Training for individuals and organization. 2. vyd. Sterling, VA: Kogan 

Page. s. 137-155. ISBN 07-494-4352-9. 

PAVLICA, Karel a kol., 2000. Sociální výzkum, podnik a management: Průvodce 

manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress. 160 s. ISBN 80-

861-1925-4. 

REICHEL, Jiří, 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Grada. 184 

s. ISBN 978-80-247-3006-6. 

SAYERS, Pete, 2005. Managing the Human Resource Development Function, In: 

WILSON, John P. (ed.) Human Resource Development: Learning and Training for 

individuals and organization. 2. vyd. Sterling, VA: Kogan Page. s. 503-520. ISBN 07-494-

4352-9. 

http://www.martinus.cz/knihy/vydavatelstvi/Ekopress/


71 

 

ŠIMKO, Ladislav, 2009. Strategie rozvoje lidských zdrojů. [online]. [cit. 3. 4. 2013]. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce 

Ivana Jašková. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/137046/esf_m/>. 

TAMKIN, Penny, BARBER, Linda, HIRSH, Wendy, 1995. Personal Development Plans: 

Case studies of practice. Brighton: Institute for Employment Studies. 84 s. ISBN 1-85184-

206-3. 

TAYLOR, David, EDGE, David, 1997. Personal development plans: unlocking the future. 

Career Development International. MCB University Press. 2 (1), s. 21–23. ISSN 1362-

0436. 

TURECKIOVÁ, Michaela, 2004. Rozvoj a řízení lidí ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada. 168 

s. ISBN 80-247-0405-6. 

TURECKIOVÁ, Michaela, 2009. Organizační chování. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského. 104 s. ISBN 978-80-86723-66-2. 

WILSON, John P., HIGSON, Moira, 1995. Implementing personal development plans: a 

model for trainers, managers and supervisors. Industrial and Commercial Training. MCB 

University Press. 27 (6), s. 25–29. ISSN 0019-7858. 



72 

 

7 SEZNAM PŘÍLOH  

PŘÍLOHA A: Formulář pro řízení a hodnocení pracovního výkonu 

PŘÍLOHA B: Klasifikace didaktických metod 

PŘÍLOHA C: Dotazník 

PŘÍLOHA D: Grafické znázornění charakteristik organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Příloha A: Formulář pro řízení a hodnocení pracovního výkonu 

PLÁNOVACÍ A HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

Tento plánovací a hodnotící formulář by měli vyplňovat společně manažer s pracovníkem. 
Obsahuje části pro plánování výkonu a rozvoje a pro posouzení výsledků. Týká se tří oblastí: 
(1) co se má udělat – očekávané výsledky, (2) jak se to má udělat – očekávané chování s 
odkazem na systém generických schopností Trustu a (3) jaký další rozvoj pracovník 
potřebuje. 

Jméno manažera: Název pracovního místa: Datum posouzení: 

 

(1) CO SE MÁ UDĚLAT 

Klíčové oblasti výsledků Dohodnuté výsledky, 
kterých má být dosaženo 

Společné posouzení 
dosažených výsledků 

A   

B   

 

(2) JAK SE TO MÁ UDĚLAT 

Oblast schopností Profil Společné hodnocení Potřebný rozvoj 

Znalosti a dovednosti    

Řízení výkonu    

Řízení sebe sama    

Řízení jiných lidí    

Řízení vztahů    

Řízení komunikace    

Řízení služby zákazníkům    

Řízení soustavného zlepšování    

Řízení zdrojů    

* Uveďte úroveň schopností očekávaných pro danou roli s odkazem na podnikový systém 
schopností. 

 

(3) PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE 

Klíčové oblasti 
výsledků 

Potřeba 
rozvoje 

Metody uspokojení 
této potřeby 

Cílové 
datum 

Přezkoumání 
dosažených výsledků 

     

     

     

POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY 

Liniový manažer: 

Nadřízený liniového manažera: 

Pracovník: 

Podpis liniového manažera: Datum: 

Podpis nadřízeného liniového manažera: Datum: 

Podpis pracovníka: Datum: 

(upraveno podle Armstrong, 2002, s. 451)
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Příloha B: Klasifikace didaktických metod 

Tab. 1 Klasifikace didaktických metod podle jejich vztahu k praxi účastníků výuky 

Teoretické Teoreticko-praktické Praktické 

Klasická přednáška 
Přednáška ex katedra 
Přednáška s diskuzí 

Cvičení 
Seminář 

Diskuzní metody 
Problémové metody 
Programové výuky 

Diagnostické a klasifikační 
metody 

Projektové metody 

Instruktáž 
Koučink 

Mentoring 
Counseling 

Rotace práce 
Stáž 

Exkurze 

Tab. 2 Klasifikace didaktických metod podle podoby pomoci směrem k učení účastníka 

Metody transferu Metody facilitace 

Přednáška 
Seminář 

Dialogické metody 
Problémové metody 

Konzultace 
Exkurze 

Ověřování výsledků výuky 

Instruktáž 
Koučink 

Workshop 
Open Space 

Studijně-řešitelská činnost 
Výcviková firma 

E-learning 

Tab. 3 Klasifikace didaktických metod podle vzdělávacích potřeb účastníků kurzu 

Metody zaměřené na poznání problémů Metody zaměřené na řešení problémů 

Metody přednášení 
Metody cvičení a seminářů 

Diskuzní metody 
Situační metody 

Inscenační metody 

Ekonomické hry 
Systematické pozorování 

Přímý zácvik 
Metody funkčního zařazení 

Exkurze a stáže 

(upraveno podle Mužík, 2004, s. 69-71)
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PŘÍLOHA C:  Dotazník 

 

Vážení respondenti, 

dostává se Vám do rukou dotazník v souvislosti s krátkým šetřením, které provádím 

v rámci diplomové práce při studiu navazujícího magisterského programu v oboru 

Andragogika a personální řízení. Diplomová práce se zaměřuje na téma Plánování 

osobního rozvoje pracovníků.  

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda a jakým způsobem se v organizaci, ve které 

pracujete, přistupuje k osobnímu rozvoji pracovníků. Dotazník je adresován organizacím 

v České republice v rámci skupiny HR forum CZ na profesní sociální síti LinkedIn.   

Vaše odpovědi a postřehy jsou pro mou práci neobyčejně cenné a umožní mi zpracovat její 

praktickou část. Získaná data budou použita pouze pro účely vypracování diplomové 

práce. Zájemcům zašlu analýzu a výsledky šetření.  

S případnými dotazy mě, prosím, neváhejte kontaktovat na adrese: 

ivana.kubasova@gmail.com. 

Předem děkuji za Váš čas, který jste mi věnovali a za Vaši spolupráci. 

Bc. Ivana Kubasová 

Katedra Andragogiky a personálního řízení 

Filozofická fakulta 

Univerzita Karlova 
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Otázky v tomto dotazníku jsou zaměřené na osobní rozvoj. Pro tyto účely je termín 

osobního rozvoje vymezen jako: seberealizace pracovníka, rozvoj osobnostních 

kompetencí pracovníků, které jsou orientovány na další seberozvíjení, rozvoj sociálních 

kompetencí, jakými jsou například komunikace, kooperace a vedení lidí a dále rozvoj 

kompetencí kognitivních jako jsou tvořivost, schopnost učit se apod., případně i rozvoj 

vědomostí a znalostí, které nesouvisejí se současnou pracovní pozicí pracovníka.  

Údaje o organizaci: 

1. Kolik pracovníků společnost zaměstnává? (prosím zaškrtněte) 

1-10   11-50    51-250   251 a více  

2. V jakém odvětví společnost působí?  

3. Tato společnost je česká nebo zahraniční? česká   zahraniční  

4. Společnost je: soukromá    státní  

1) Jakým způsobem zajišťujete osobní rozvoj pracovníků – jaké metody používáte 

(koučing, mentoring, stínování, rotace, stáže, development centra apod.)? Máte zavedené 

plány osobního rozvoje pracovníků v organizaci, kde pracujete? 

2) Jakým způsobem zjišťujete rozvojové potřeby pracovníků (jaké metody diagnostiky 

používáte)? 

3) Jaký je účel plánů osobního rozvoje ve Vaší organizaci (organizační cíle, osobní 

cíle)? Krátkodobé cíle - reakce na aktuální problémy, dlouhodobé cíle - strategická vize 

organizace. 

4) Kdo se podílí na plánování a řízení plánů osobního rozvoje pracovníků? 

5) Jakým způsobem monitorujete plnění plánů osobního rozvoje pracovníků (na 

úrovni organizace, na úrovni osobního postupu)? Jak měříte (vyhodnocujete) prospěšnost a 

přínos plánů osobního rozvoje? 

6) V čem Vy osobně vidíte přínos plánování osobního rozvoje pracovníků? Jaké jsou 

přínosy pro organizaci? Jaký je přínos pro samotného pracovníka? 

Děkuji Vám znovu za Váš názor a čas, který jste mi věnovali! 
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Příloha D: Grafické znázornění charakteristik organizací  
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