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Abstrakt
Hlavným cieĐom diplomovej práce je analyzovaĢ proces vzdelávania zamestnancov
v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. identifikovaĢ jeho nedostatky a odporuþiĢ
možnosti jeho zlepšenia. Teoretická þasĢ je spracovaná metódou analýzy odbornej
literatúry zaoberajúcej sa personálnym manažmentom, resp. konkrétne rozvojom a
vzdelávaním zamestnancov. Opisuje proces vzdelávania a identifikuje metódy a
formy vzdelávania využívané v organizáciách. Vo výskumnej þasti sú použité metódy
pološtruktúrovaného rozhovoru s riaditeĐom pre Đudské zdroje, exkurzia na
vzdelávacej aktivite a dotazník pre zamestnancov spoloþnosti. Výskumná þasĢ je
zameraná na získanie informácií o celom procese vzdelávania v spoloþnosti, t.j.
obsahuje informácie o spôsoboch identifikácie potrieb vzdelávania, o jeho plánovaní
a realizácii, jednotlivých typoch školení, ktoré prebiehajú v organizácii a taktiež o
hodnotení vzdelávacích aktivít. Zámerom výskumu je tiež zistiĢ ako spoloþnosĢ
pristupuje k vzdelávaniu zamestnancov. Na základe zistení výskumu sú v závere
práce formulované odporúþania pre spoloþnosĢ XY MEDICAL, s.r.o.

KĐúþové slová: vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov, proces vzdelávania, metódy
vzdelávania, dotazník, rozhovor, exkurzia.

Abstract
The main objective of the thesis is to analyze the process of training employees in the
company XY MEDICAL, Ltd., identify its shortcomings and recommend opportunities for
improvement. The theoretical part is processed by a method of analysis of professional
literature on personnel management, respectively. specific development and training. It
describes the learning process and identify the methods and forms of education used in the
organization. In a research of methods are used semi-structured interviews with the
Director of Human Resources, excursion in the educational activities and a questionnaire
for employees. The research part is aimed to obtain information on the whole process of
education in society, ie contains information on how to identify training needs, its planning
and implementation, different types of training taking place in the organization as well as
the evaluation of educational activities. The aim of the research is to find out how well the
company access to education employees. Based on the findings of the research are at the
end of work formulated recommendations for company XY MEDICAL, Ltd.
Key words: education, employee training, the learning process, learning methods,
questionnaire, interview, excursion.
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ÚVOD
Spoloþnosti v súþasnej dobe stále vo väþšej miere zvádzajú medzi sebou
konkurenþný boj. K tomu aby bola v tomto konkurenþnom boji spoloþnosĢ úspešná
musí sa spoliehaĢ na kvalitné zdroje, ktoré vkladá do svojej þinnosti. Jedným zo
základných a najdôležitejších zdrojov organizácií sú Đudia, teda jej zamestnanci.
Kvalitné

personálne

obsadenie

spoloþnosti

môže

predstavovaĢ

rozhodujúcu

konkurenþnú výhodu, od ktorej sa odvíjajú ćalšie dôležité faktory. Spoloþnosti si
tento fakt uvedomujú a preto sa stále viac do popredia dostáva potreba získavaĢ
talentovaných a kvalifikovaných zamestnancov a potreba ćalšieho rozvoja týchto
zamestnancov pre efektívne plnenie úloh v organizácii.

Kećže je v súþasnosti na trhu práce veĐký konkurenþný boj o kvalifikovanú
pracovnú silu, je potrebné prijímaĢ aj mladých Đudí, þerstvých absolventov škôl. Pri
prepracovanom procese vzdelávania v organizácii je možné ich vyškoliĢ podĐa
svojich potrieb. V rámci vzdelávacieho procesu v organizáciách sa musia sústrediĢ
nielen na školenie znalostí potrebných k súþasnej pracovnej náplni, ale je potrebné
neustále rozvíjaĢ svojich zamestnancov, uþiĢ ich flexibilite, schopnosti prispôsobovaĢ
sa inováciám v technológiách, ktoré taktiež predstavujú jednu z hlavných
konkurenþných výhod.

Vzdelávanie zamestnancov patrí v súþasnom turbulentnom prostredí plnom
zmien

k

najvýznamnejším

personálnym

þinnostiam

moderných

organizácií.

VýkonnosĢ a konkurencieschopnosĢ organizácií v súþasnosti sú závislé od vysokej
úrovne

pracovnej

spôsobilosti

zamestnancov.

Potrebu

vysokého

pracovného

potenciálu organizácie riešia nielen systematickým vyhĐadávaním schopných,
odborne a psychicky pripravených uchádzaþov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj
odbornou prípravou a rozvojom zamestnancov v súlade so svojimi strategickými
záujmami a potrebami.

Hlavným cieĐom diplomovej práce je analyzovaĢ proces vzdelávania
zamestnancov v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o., identifikovaĢ jeho nedostatky
a odporuþiĢ možnosti jeho zlepšenia. Na dosiahnutie hlavného cieĐa je potrebné

1

splniĢ niekoĐko þiastkových cieĐov, ktoré sú analyzované v rámci jednotlivých
kapitol.

Prvá kapitola diplomovej práce rieši problematiku z teoretického hĐadiska. Sú
v nej uvedené teoretické východiská v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov
v organizáciách. Obsahuje tiež popis procesu vzdelávania prostredníctvom popisu
jeho jednotlivých þastí. Ćalej sú v tejto kapitole identifikované metódy a formy
vzdelávania využívané v organizáciách.

V druhej kapitole je definovaný hlavný cieĐ diplomovej práce a jeho
rozdelenie na þiastkové ciele, ktoré je potrebné naplniĢ k naplneniu hlavného cieĐa.
Tretia kapitola obsahuje metodiku práce a metódy skúmania, kde je popísaný postup
písania práce, metódy využité pri spracovávaní témy a výskume realizovanom vo
vybranej spoloþnosti. SúþasĢou tejto kapitoly je tiež charakteristika skúmanej
spoloþnosti. Štvrtá kapitola obsahuje samotný výskum v konkrétnej vybranej
spoloþnosti.

Výskum pozostával z troch hlavných metód, a to pološtruktúrovaný rozhovor
s riaditeĐom pre Đudské zdroje, ktorého cieĐom bola všeobecná analýza procesu
vzdelávania a definovanie prístupu spoloþnosti k vzdelávaniu. V rámci rozhovoru
boli tiež upresnené a doplnené niektoré údaje o spoloþnosti a jej zamestnancoch,
ktoré neboli dostupné z ostatných interných zdrojov spoloþnosti. Ćalšou metódou
bola analýza informácií, ktoré boli získané poþas exkurzie na školení o komunikácii
so zákazníkom. Poslednou metódou bol dotazníkový prieskum, ktorý bol realizovaný
v spoloþnosti a ktorého cieĐom bolo získaĢ informácie o vzdelávaní vo vybranej
spoloþnosti z pohĐadu jej zamestnancov.

Štvrtá kapitola obsahuje diskusiu, v rámci ktorej boli zhrnuté všetky získané
údaje a zhodnotený proces vzdelávania v spoloþnosti. Komparáciou informácií
získaných od vedenia spoloþnosti, exkurziou na vzdelávacej aktivite a dotazníkovým
prieskumom sme analyzovali do akej miery sa v praxi aplikuje proces vzdelávania
definovaný vedením spoloþnosti a tiež ako zamestnanci vnímajú efektivitu prístupu
k vzdelávaniu v organizácii. Poslednou þasĢou štvrtej kapitoly sú odporúþania, v
2

rámci ktorých sú zhrnuté zistené nedostatky procesu vzdelávania v organizácii
a identifikované možnosti odstránenia týchto nedostatkov.

Záver obsahuje zhrnutie všetkých získaných informácií, zistené nedostatky
v procese vzdelávania spoloþnosti a odporúþania, ako môže organizácia tieto
nedostatky odstrániĢ a vylepšiĢ tak efektivitu vzdelávacieho procesu.
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1 SÚýASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY
VzdelanosĢ Đudí patrí k základným cieĐom, ale zároveĖ aj k predpokladom
funkþnej modernej spoloþnosti. Je to podmienené súþasným nároþným prostredím,
ktoré vyžaduje sústavné prehlbovanie, prispôsobovanie, zdokonaĐovanie a rozvíjanie
vzdelanostnej úrovne Đudí. To znamená, že vzdelávanie musí byĢ permanentné a má
zohĐadĖovaĢ všetky aktuálne potreby vyvolané spoloþenskými zmenami. Vzdelávanie
a formovanie pracovných schopností sa stáva v modernej spoloþnosti celoživotným
procesom. Súþasným základným nepísaným zákonom podnikania je flexibilita
a pripravenosĢ na zmeny.

Úspech každého podniku podmieĖujú predovšetkým Đudia, ktorých schopnosti,
vedomosti, zruþnosti, ale aj talent a ochota pracovaĢ v prospech podniku samostatne
a iniciatívne, tvoria aktíva intelektuálneho potenciálu podniku. Moderný život prináša
väþšie príležitosti a väþšie možnosti výberu jednotlivca ale aj väþšie riziká neistoty.
Okrem toho obyvateĐstvo Európy, a teda aj ýeskej republiky, starne. Znamená to, že
sa mení zloženie pracovnej sily a formy požadovaných sociálnych, zdravotníckych
a vzdelávacích služieb. Samotní zamestnanci sa stávajú hlavnými þiniteĐmi
spoloþnosti, založených na vedomostiach. Najdôležitejšie je, že þlovek je schopný
vytváraĢ a používaĢ nové poznatky efektívne, uvážene a nepretržite. Pre plný rozvoj
tejto schopnosti zamestnanci musia sami chcieĢ vziaĢ si svoje osudy do vlastných rúk,
t. j. sami sa staĢ aktívnymi (Galajdová, 2007).

Moderné podniky si túto skutoþnosĢ uvedomujú a zaþínajú spájaĢ svoju
výkonnosĢ a konkurencieschopnosĢ s formovaním takého pracovného potenciálu, pre
ktorý je charakteristická vysoká úroveĖ talentu, vedomostí, zruþnosti a motivácie.
Aktivity zamerané na formovanie pracovného potenciálu sa odvíjajú od strategických
cieĐov podniku, priþom sa predpokladá premyslený komplexný a nepretržitý systém
vzdelávania a rozvoja perspektívnych zamestnancov.

V praxi to teda znamená, že „podniky potrebu zamestnancov s vysokou
úrovĖou pracovnej spôsobilosti riešia nielen systematickým vyhĐadávaním schopných,
odborne a psychicky pripravených uchádzaþov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj
4

odbornou prípravou a rozvojom vlastných zamestnancov v súlade so svojimi
strategickými záujmami a potrebami“ (KachaĖáková, 2003, s. 120).

Investície vzdelávania by sa mali vrátiĢ v podobe zvýšenia produktivity práce,
využití

nových

znalostí

a

zvýšenia motivácie zamestnancov

spolupracovaĢ

na inováciách, ktoré sú tak veĐmi potrebné v tomto rýchlo sa meniacom
podnikateĐskom svete. Vzdelávanie nie je vždy zamerané len na rozvoj kompetencií,
ktoré podnik bezprostredne potrebuje. Podnik uspokojuje þiastoþne i požiadavky
zamestnancov a poskytuje im aj niektoré druhy vzdelávania ako benefity, pretože
oþakáva, že zvýši ich spokojnosĢ, a tiež ich lojalitu voþi zamestnávateĐovi. Dôležité
je, aby podnik mal dobre zmapované súþasné i budúce vzdelávacie potreby a bol si
vedomý toho, že vzdelávaním rozvíja zamestnancov pre svoju potrebu, ale zároveĖ
zvyšuje ich cenu na trhu práce. Neplatí totiž priama úmernosĢ medzi investíciami
do vzdelávania a lojalitou zamestnancov k podniku. Nie jeden praktický príklad by
ukázal, že mnohí zamestnanci využijú podnik na zvýšenie svojej ceny na trhu práce
a nájdu si nového zamestnávateĐa, ktorý im dá vyšší plat za všetko, þo vzdelávaním
získal. Z tohto dôvodu je nutné nájsĢ vhodnú rovnováhu medzi tým, þo do þloveka
podnik investuje a úsilím, ktoré musí zamestnanec sám vynaložiĢ na vlastný rast. Tiež
je nutné poskytovaĢ vzdelávanie tým zamestnancom, ktorý ho môžu naplno využiĢ
v praxi v aktuálnom alebo budúcom pracovnom zaradení. Ukazuje sa, že zamestnanci,
ktorí si uvedomujú, ako môžu využiĢ to, þo sa nauþili, sú motivovanejší na prijímanie
nových poznatkov. VeĐmi dôležitá je tiež spätná väzba od úþastníkov o tom, ako
dobre boli identifikované ich vzdelávacie potreby a ako im vyhovoval spôsob
vzdelávania.

Vzdelávanie zamestnancov patrí v súþasnom turbulentnom prostredí plnom
zmien

k

najvýznamnejším

personálnym

þinnostiam

moderných

organizácií.

VýkonnosĢ a konkurencieschopnosĢ organizácií v súþasnosti sú závislé od vysokej
úrovne

pracovnej

spôsobilosti

zamestnancov.

Potrebu

vysokého

pracovného

potenciálu organizácie riešia nielen systematickým vyhĐadávaním schopných,
odborne a psychicky pripravených uchádzaþov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj
odbornou prípravou a rozvojom zamestnancov v súlade so svojimi strategickými
záujmami a potrebami.
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1.1 Personálny manažment
Personálny

manažment

predstavuje

neoddeliteĐnú

súþasĢ

manažmentu

podniku. Spolu s ostatnými funkþnými oblasĢami manažmentu sa podieĐajú na plnení
cieĐov zamestnancov i podniku ako celku (Majtán, 2008). Moderný manažment
pracuje s pojmom Đudské zdroje. Pochopenie týchto pojmov je základným
predpokladom uplatnenia nového myslenia pri výkone manažérskych þinností.

Personálne riadenie v organizáciách sa vždy vyvíjalo v súlade s ekonomickým
kontextom urþitého obdobia. Je preto zrejmé, že v súvislosti s vonkajšími vplyvmi
i vnútornými podmienkami organizácie sa menili personálne þinnosti. Sú to práve
Đudia, ktorí stanovujú stratégiu a ciele organizácie, vyrábajú þi poskytujú služby,
ovplyvĖujú kvalitu produkcie a jej uplatnenie na trhu. Tiež urþujú využívanie
všetkých

zdrojov,

ktoré

má

organizácia

k

dispozícií,

aby

zaistila

svoju

konkurencieschopnosĢ a perspektívu. Ako uvádzajú Tripathi a Reddy (2008),
personálne riadenie zaisĢuje potrebné množstvo schopných Đudí k dosiahnutiu cieĐov
organizácie. Organizácia, ktorá vychádza zo skutoþnosti, že Đudia sú prioritou pre ich
prosperitu a ćalší rozvoj organizácie, majú prepracované personálne systémy
a svojim zamestnancom tak vytvárajú optimálne pracovné podmienky.

Potreba zdokonaĐovania personálneho riadenia pre prax viedla k jeho
teoretickému spracovaniu a zdôvodneniu v podobe multidisciplinárneho odboru.
Armstrong (2007, s. 43) uvádza, že „podstatou personálneho riadenia je riadenie
Đudí takým spôsobom, ktorý vedie k zvýšeniu výkonnosti organizácie. Ako taká je
záležitosĢou všetkých manažérov a vedúcich tímov.“

Armstrong

(In

Kocianová,

2012)

uvádza,

že

dôležitým

zameraním

personálneho riadenia je:
•

vytváraĢ

prostredie

umožĖujúce

manažmentu

zabezpeþenie

súþasných

i budúcich pracovných þinností,
•

rozvíjaĢ Đudský potenciál a vytváraĢ prostredie motivujúce pracovníkov
k plneniu cieĐov organizácie,
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•

napomáhaĢ

organizácií

vyvažovaĢ

a

prispôsobovaĢ

sa

záujmom

zainteresovaných strán,
•

posilĖovaĢ vzĢahy v organizácií a podporovaĢ tímovú prácu,

•

sledovaĢ medzinárodný, národný a miestny vývoj ovplyvĖujúci zamestnávanie
Đudí,

•

participovaĢ na riadení zmien,

•

poskytovaĢ služby organizácií potrebné k jej fungovaniu.

Vychádzajúc z uvedeného súhlasíme s Kocianovou (2012), podĐa ktorej
úlohou riadenia Đudských zdrojov je viesĢ Đudí k tomu, aby sa þo najviac podieĐali na
zvyšovaní

produktivity

organizácie.

VzhĐadom

k

tomu,

že

ide

o

jednu

z najdôležitejších úloh podniku, podniky si vytvárajú špeciálne personálne oddelenia,
ktorých úlohou je zvyšovaĢ tento prínos. Aby mohlo personálne oddelenie všetky
svoje þinnosti kvalitne riadiĢ musí si presne vymedziĢ svoje ciele.

ďudské zdroje predstavujú najcennejší kapitál podniku, preto je potrebné aby
do nich podnik aj investoval finanþné zdroje. Zhodnotenie investícií možno sledovaĢ
na produktivite práce alebo kladných výsledkoch hospodárenia podniku. Viacero
názorov odborníkov, napr. Duraia (2010), Amosa a kol. (2008) a ćalších, sa stretáva
v myšlienke, že investície do kvalifikovaných pracovníkov sa vrátia po urþitej dobe
späĢ. Aby sa s urþitosĢou peĖažné zdroje zúroþili, je na organizácii, aby
zamestnancom vytvorili pokojné a motivujúce pracovné prostredie na dosahovanie
výsledkov. Spokojní zamestnanci nebudú urþite premýšĐaĢ nad odchodom zo
zamestnania alebo prechod ku konkurenþnej spoloþnosti.

CieĐom personálneho riadenia je optimálne využívanie potenciálu Đudí
a investícií do nich vložených k dosahovaniu cieĐov organizácie prostredníctvom
personálnych procesov. PodĐa Wernera, Schulera a Jacksona (2012) riadenie
Đudských zdrojov plní štyri základné ciele:
•

spoloþenský – pristupovaĢ zodpovedne k požiadavkám a vplyvom spoloþnosti
a pritom minimalizovaĢ negatívny dopad týchto požiadaviek na organizáciu,
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•

organizaþný – na základe personálneho manažmentu možno prispieĢ
k zvýšeniu efektivity celej organizácie,

•

funkþný – udržiavaĢ spoluprácu oddelení na takej úrovni, aby to vyhovovalo
požiadavkám organizácie,

•

osobný – pomáhaĢ zamestnancom pri dosahovaní osobných cieĐov, ak tieto
ciele zvyšujú prínos jednotlivca pre organizáciu. PokiaĐ bude firma vychádzaĢ
v ústrety zamestnancom, zamestnanci budú vychádzaĢ v ústrety firme.

Na základe uvedených teoretických súvislostí môžem vyjadriĢ presvedþenie,
že o úspešnosti organizácie na trhu práce v prvom rade rozhodujú zamestnanci. ýoraz
viac autorov, personalistov i odborníkov z oblasti manažmentu sa zhoduje v tom,
že najvýznamnejším zdrojom organizácie už nie sú zdroje finanþné, materiálne alebo
informaþné, ale zdroje Đudské. Tie sa stávajú najdôležitejším faktorom rozhodujúcim
o presadení sa organizácie v súþasnom, vysoko konkurenþnom a globalizovanom
svete. Úloha personálneho manažmentu v podnikoch je preto veĐmi dôležitá.

Základné úlohy personálneho manažmentu sa realizujú pomocou celého radu
rozliþných þinností, ktoré sa oznaþujú ako personálne funkcie a tvoria obsah
personálneho manažmentu. Pritom je veĐmi dôležité, aby v podniku bola premyslená
a pripravená koncepcia všetkých personálnych þinností. Je potrebné stanoviĢ pevné
pravidlá a opatrenia, ktorými sa usmerĖuje správanie zamestnancov pri napĎĖaní
zámerov a cieĐov podniku. Tieto pravidlá tvoria personálnu politiku, ktorá vyjadruje
ako vrcholné vedenie vníma zamestnancov organizácie (Majtán, 2008).

Personálne funkcie tvoria obsah manažmentu Đudských zdrojov, ktorý sa
dynamicky mení. Pozostávajú hlavne z þinnosti, ktoré sú zamerané na vytváranie
a udržiavanie pracovného potenciálu vo firme. PodĐa Dudinskej a kol. (2011) medzi
ne patria:
•

strategické riadenie a plánovanie Đudských zdrojov,

•

analýza práce,

•

získavanie a výber pracovníkov,
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•

rozmiestĖovanie pracovníkov a ukonþenie pracovného pomeru – prijímanie,
zaraćovanie, povyšovanie, premiestĖovanie, prepúšĢanie,

•

vzdelávanie a rozvoj pracovníkov – zabezpeþenie nepretržitého vzdelávania
pracovníkov,

•

riadenie a plánovanie kariéry,

•

hodnotenie

pracovného

výkonu–

vypracovanie

hodnotenia

pracovného

výkonu,
•

odmeĖovanie pracovníkov – nástroj na dosahovanie lepších výsledkov
riadením výkonu organizácie v rámci dohodnutých plánovaných cieĐov,

•

motivácia a stimulácia pracovníkov,

•

odmeĖovanie pracovníkov – plat, mzda,

•

pracovné vzĢahy – vzĢah medzi vedúcim a pracovníkmi, medzi pracovníkmi
navzájom, vzĢah medzi vedením podniku a odbormi,

•

pracovné podmienky - pracovný þas, pracovný režim, pracovné prostredie,
bezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri práci,

•

personálny

informaþný

systém

-

evidovanie

a

spracovanie

údajov

o pracovníkoch pracovných miestach, mzdách, sociálnych veciach.

Personálny manažment má aj niekoĐko ćalších þinností, ktoré vykonáva.
PodĐa Koubeka (2009) existuje v súþasnosti tendencia vyþleĖovania nových
personálnych þinností, ako je prieskum trhu práce, zdravotná starostlivosĢ
o pracovníkov, þinnosti zamerané na metodiku prieskumov, zisĢovanie a spracovanie
informácií, þi dodržiavanie zákonov v oblasti práce a zamestnávania pracovníkov.
Jednou z þinností personálneho manažmentu je aj vzdelávanie zamestnancov.
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1.2 Vzdelávanie zamestnancov
1.2.1 Vzdelávanie a kvalifikácia
Kvalifikácia existuje len vo vzĢahu k urþitému konkrétnemu pracovnému
miestu, k urþitému zamestnaniu, je to teda ekonomická charakteristika þloveka.
Vzdelanie existuje samo o sebe, je súþasĢou osobnosti, sociálnych vlastností þloveka,
a jedná sa teda o sociálnu charakteristiku þloveka. Kvalifikácia zamestnanca je daná
profilom prípravy na povolanie, požadovaného daným pracovným miestom a dĎžkou
praxe v danom odbore tohto pracovného miesta. Vzdelanie zamestnanca je formálne
dané stupĖom školského vzdelania a neformálne potom objemom všetkých vedomostí
a zruþností, bez ohĐadu na to, þi sú požadované pracovným miestom, ktoré zastáva,
alebo nie. Nemôžeme teda napr. tvrdiĢ o absolventovi vysokej školy, že má vysokú
kvalifikáciu bez toho, aby sme súþasne povedali pre aké pracovné miesto, pre aké
zamestnanie (Galajdová, Hitka, 2002).

StotožĖovanie vzdelania a kvalifikácie je spôsobené predovšetkým tým, že ako
kritérium plnenia kvalifikaþných požiadaviek celej rady pracovných miest je
uvádzaný stupeĖ dosiahnutého vzdelania. Naviac ešte veĐakrát stotožĖujeme
vzdelanie s prípravou na povolanie. Každé vyššie ako základné vzdelanie už formuje
þloveka pre vykonávanie urþitého zamestnania, urþitej práce a je teda v podstate
prípravou na povolanie. Keby sme presne chceli vyjadriĢ vzĢah medzi kvalifikáciou
a vzdelaním, tak by sme ho najlepšie vyjadrili vzĢahom, ktorému sa v matematike
hovorí prienik. ýasĢ kvalifikácie je daná pracovným miestom s požadovanými
vedomosĢami a zruþnosĢami, ktoré sme získali vzdelaním v škole a v príprave
na povolanie, þasĢ je potom ešte daná vedomosĢami a zruþnosĢami, ktoré sme získali
v praxi v odbore príslušného pracovného miesta. Naopak þasĢ vedomostí a zruþností,
ktoré sme získali vzdelaním v priebehu základnej školskej dochádzky, prípadne
v inštitúciách, ktoré zaisĢujú prípravu na povolanie, síce formuje našu osobnosĢ, naše
sociálne

vlastnosti,

ale

k bezprostrednému

výkonu

svojho

zamestnania

ich

nepotrebujeme (Galajdová, Hitka, 2002). Okrem formálneho však existujú aj iné
formy vzdelávania, a to neformálne (organizované mimo formálneho vzdelávania)
a informálne (neinštitucionálne) vzdelávanie.
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1.2.2 CieĐ rozvoja vzdelávania v podniku
CieĐom vzdelávania je predovšetkým prispôsobenie Đudského faktoru
na technický a výrobný systém podniku. Vzdelávanie malo za úlohu doplniĢ
vedomosti a naformátovaĢ zamestnancov, t. j. prispôsobiĢ ho na svoj obraz. Táto
orientácia vniesla do podnikovej vzdelávacej praxe postupy, ktoré zaþínali najprv
odstraĖovaním starých pracovných návykov, a až potom pokraþovali tvorbou nových.
Aj keć tento prístup v celom rade praktických situácií má svoje opodstatnenie, je
Ģažkopádny a nesie so sebou riziko, že skĎzne do pozície konzervaþného þiniteĐa
priemeru. Prijatie rozvojovej stratégie nemusí znamenaĢ, že v podnikovom
vzdelávaní sa celkom upustí od klasickej formy. Klasické formy môžu existovaĢ
spolu s rozvojovými a môžu ich vhodne dopĎĖaĢ. Zmena vznikne hlavne v prístupe
k plánovaniu, projektovaniu a organizovaniu vzdelávania. Ide o väþší dôraz
na budúcnosĢ, ako na prítomnosĢ. Podniky, ktoré uplatĖujú rozvojový prístup, ćalej
využívajú všetky formy vzdelávania, ale dôsledne vychádzajú z analýzy potrieb
rozvoja kvalifikácie vzhĐadom na celkovú stratégiu podniku. V súþasnosti sa vo
vzdelávacom procese menej používa pojem výchova, ale skôr sa stretávame
s pojmami orientovanými na výkon práce a personálny rozvoj (Galajdová, 2007).

1.2.3 Personálny rozvoj
Personálny rozvoj je podĐa BartoĖákovej (2010) súbor þinností orientovaných
na posilĖovanie silných stránok, ktoré budú potrebné pri dôležitých þinnostiach
v budúcnosti. Väþšinou ide o vedomosti, schopnosti a zruþnosti, ktoré sú potrebné na
zlepšovanie. Personálny rozvoj sa len zriedkavo zabezpeþuje výluþne vzdelávacou
þinnosĢou, spravidla predstavuje kombináciu vzdelávacích aktivít s ćalšími
personálnymi þinnosĢami – hodnotením zamestnancov, motiváciou a pod. Poslaním
podnikového vzdelávania v obidvoch jeho formách nie je prenos poznatkov, ale
dosiahnutie stavu, pri ktorom schopnosti a kvalifikácia personálu harmonizujú
so súþasnými a budúcimi požiadavkami rozvoja podniku. Inými slovami, aby boli
zamestnanci spôsobilí zastávaĢ svoje pracovné miesta a súþasne mohli zvyšovaĢ svoj
výkonový potenciál. Zamestnanci s takýmito vlastnosĢami sa právom nazývajú
kompetentní. Kompetencia je funkciou schopností, motivácie a vzdelania. Môžeme ju
vyjadriĢ v podobe tzv. kompetenþného trojuholníka. Jeho vrcholy tvoria tri veliþiny:
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•

vedieĢ (vzdelanie)

•

môcĢ (schopnosĢ)

•

chcieĢ (motivácia)

Kompetentný znamená, že má potrebné vedomosti, schopnosti a zruþnosti a je
schopný tieto faktory zlepšovaĢ. Kompetencia je nie len zárukou vysokej výkonnosti,
ale aj prísĐubom jej zvyšovania. Pri urþitom zjednodušení môžeme tvrdiĢ, že ide
o takmer matematickú zákonitosĢ, ktorú môžeme vyjadriĢ vzorcom:
V=OxSxM
V – výkon, O – odbornosĢ, S – schopnosĢ, M – motivácia

Ak sa ktorýkoĐvek z faktorov rovná, alebo približuje k nule, aj výkon môže
byĢ nulový, alebo blízky nule. Nestaþí maĢ vedomosti a schopnosti, ak chýba
motivácia. Aj seba väþšie chcenie nezaruþí výkon, ak chýbajú zruþnosti, alebo
vedomosti (Glos, 2001).

1.2.4 Formovanie pracovných schopností þloveka a zamestnanca podniku
Formovanie pracovných schopností pracovníka v konkrétnom podniku, ide
o aktivitu, ktorá súvisí s prácou, ktorú pracovník vykonáva, a o aktivitu
organizovanú, podporovanú, alebo umožĖovanú zamestnávateĐom v rámci jeho
personálnej a sociálnej práce. Formovanie pracovných schopností pracovníka je teda
súþasĢou formovania pracovných schopností, a to súþasĢou, v ktorej sa angažuje
zamestnávateĐ. V systéme formovania pracovných schopností þloveka sa obyþajne
rozlišujú tri oblasti:
•

oblasĢ vzdelávania,

•

oblasĢ kvalifikácie,

•

oblasĢ rozvoja.

V oblasti vzdelávania sa formujú základné a všeobecné vedomosti a zruþnosti,
ktoré umožĖujú þloveku žiĢ v spoloþnosti a v nadväznosti na ne získavaĢ a rozvíjaĢ
špecializované pracovné schopnosti. OblasĢ vzdelávania je orientovaná na sociálny
rozvoj jedinca a na jeho osobnosĢ. V oblasti kvalifikácie sa v nej uskutoþĖuje proces
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prípravy na povolanie, formovanie špecifických, na urþité zamestnanie orientovaných
vedomostí a zruþností a ich aktualizácia, alebo prispôsobovanie sa meniacim
požiadavkám pracovného miesta. Je orientovaná na zamestnanie a zahĚĖa jednak
základnú

prípravu

na

povolanie,

jednak

doškoĐovanie

alebo

prehlbovanie

kvalifikácie. Orientácia, nie je niþ iné ako úsilie o skrátenie a zefektívnenie adaptácie
nového pracovníka na podnik, pracovný kolektív a prácu na danom pracovnom mieste
pomocou sprostredkovania všetkých potrebných informácií, vrátane špecifických
vedomostí a zruþností potrebných pre riadny výkon práce, pre ktorú bol pracovník
prijatý.

DoškoĐovanie - ide o pokraþovanie odbornej prípravy v odbore, v ktorom
þlovek pracuje na svojom pracovnom mieste. Je to prispôsobenie vedomostí
a zruþností pracovníka na nové požiadavky jeho súþasného pracovného miesta.
PreškoĐovanie je forma pracovných schopností þloveka, ktorá smeruje k osvojeniu si
nového povolania, nových pracovných schopností, viac alebo menej odlišných od
doterajších. Rekvalifikácia môže byĢ plná alebo þiastoþná. Zvláštnym prípadom
rekvalifikácie je tzv. profesná rehabilitácia, ktorá smeruje k opätovnému pracovnému
zaradeniu osôb, ktorým ich súþasný zdravotný stav bráni trvale alebo dlhodobo
vykonávaĢ doterajšie zamestnanie. V oblasti rozvoja je získavanie širšej palety
vedomostí a zruþností, než aké sú bezpodmieneþne potrebné k vykonávaniu
súþasného zamestnania. Okrem formovania sociálnych vlastností, formovanie
osobnosti jedinca. Rozvoj je orientovaný na kariéru pracovníka, ako kvalifikácia
a vytvára tak z jedinca adaptabilný pracovný zdroj a v neposlednej rade formuje
osobnosĢ jedinca tak, aby lepšie prispieval ku zlepšeniu medziĐudských vzĢahov
v podniku (Galajdová, Hitka 2002).

1.3 Podstata a význam vzdelávania
Pre vymedzenie pojmu vzdelávanie existuje v súþasnosti viacero definícií,
s ktorými sa môžeme stretnúĢ v odbornej literatúre. Beneš (2008, s. 15) definuje
vzdelávanie ako „proces sprostredkovania vedomostí, zruþností a rozvoj schopností.“
Ćalší odborníci, zaoberajúci sa teoretickým vymedzením pojmu vzdelávanie ho
definujú ako „súhrn všeobecných a odborných, teoretických a praktických vedomostí,
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ktoré þlovek cieĐavedome získava v priebehu vzdelávacieho procesu v školskom
systéme alebo iných vzdelávacích zariadeniach“ (Matulþíková, Matulþík, 2009, s. 7).

Každá jedna organizácia musí venovaĢ pozornosĢ vzdelávaniu svojich
zamestnancov, þo významne napomáha zlepšovaniu Đudského potenciálu. V prostredí
organizácie je nevyhnutná podpora rastu úrovne výkonov, ktoré dosahujú najlepší
zamestnanci. ďudská dynamika a rýchlosĢ je nevyhnutná k dosahovaniu úspechov. Na
zaþiatku si musíme uvedomiĢ, že takmer všetci zamestnanci v organizácií sú priamo
alebo nepriamo zodpovední za kvalitu produktov a služieb ktoré ich zamestnávateĐ
poskytuje. SpokojnosĢ zákazníkov je hybnou silou každej úspešnej stratégie
v organizácií. ZávislosĢ a prepojenosĢ jednotlivcov spolu s rôznymi zložkami
v organizáciách je veĐmi dôležitá. Preto je dostupnosĢ k informáciám rovnako ako
rýchlosĢ a formálnosĢ obehu dôležitých informácií priamo závislá na situácií
a vzájomných vzĢahoch v organizácií (Amos a kol., 2008).

Vzdelávanie v rámci organizácie je aktivita manažmentu Đudských zdrojov,
ktorá vytvára priestor na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a formovanie
Đudského kapitálu v organizácii. Organizácie poskytujú vzdelávanie z rôznych
dôvodov. Od uvedenia zamestnanca do organizácie, cez funkþné vzdelávanie, ktoré
poskytuje zruþnosti a schopnosti potrebné pre efektívne vykonávanie pridelenej práce
a zvyšuje produktivitu zamestnancov, až po motiváciu zamestnancov, þi legislatívne
dôvody (Bajzíková a kol. 2011).

Koubek (2011) vysvetĐuje, že vzdelávanie zaisĢuje, aby zamestnanci
spoloþnosti mali znalosti a schopnosti potrebné k uspokojivému vykonávaniu práce,
a to nielen v súþasnosti, ale aj v budúcnosti. Vzdelávanie aktualizuje technické
a technologické znalosti zamestnancov v súlade s moderným rozvojom a popritom
zvyšuje ich spokojnosĢ a väzbu na spoloþnosĢ.

Vzdelávanie zamestnancov môžeme charakterizovaĢ aj ako permanentný
proces, v ktorom nastáva prispôsobenie a zmena pracovného správania, úrovne
vedomostí, zruþností a motivácie zamestnancov tým, že sa uþia na základe využitia
rôznych metód. Základným cieĐom podnikového vzdelávania je prostredníctvom
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cieĐavedomého

permanentného

formovania

pracovného

potenciálu

vytvoriĢ

podmienky na efektívne plnenie úloh podniku a na jeho konkurenþnú schopnosĢ
na trhu. Investovanie do Đudských zdrojov vedie k ich celkovému zhodnoteniu, ktoré
sa konkrétne prejavuje prostredníctvom:
•

zvýšenia výkonu zamestnancov a úrovne poskytovaných služieb,

•

zvýšenia konkurencieschopnosti podniku,

•

možnosti využitia vlastných zdrojov na pokrytie potreby zamestnancov,

•

sebarealizácie a spokojnosti zamestnancov, ich lojality voþi podniku,

•

úspory þasu a finanþných nákladov pri rozmiestĖovaní zamestnancov
(KachaĖáková a kol., 2003).

Manažment Đudských zdrojov v organizácii má teda v rámci vzdelávania
za úlohu nielen zabezpeþiĢ to, aby zvládali požiadavky urþitého pracovného miesta,
ktoré obsadzujú, ale musí zabezpeþiĢ flexibilitu zamestnancov v zmysle ich
pripravenosti na zmenu zaradenia v rámci organizácie, ako napr. povýšenie na vedúcu
pozíciu v rámci ktorej sa rozšíria povinnosti zamestnanca.

Základným

cieĐom

vzdelávania

zamestnancov

je

podĐa

Milkovicha

a Boudreaua (1991) pomôcĢ organizácii dosiahnuĢ svoje ciele pomocou zhodnotenia
jej rozhodujúceho zdroja, þiže Đudí, ktorých zamestnáva. Vzdelávanie znamená
investovaĢ do Đudí s cieĐom zvýšiĢ ich výkon a zlepšiĢ využívanie ich prirodzených
schopností. Konkrétnymi cieĐmi vzdelávania sú z hĐadiska podniku:
•

rozvinúĢ schopnosti pracovníkov a zlepšiĢ ich výkon,

•

pomôcĢ Đućom k tomu, aby v organizácii rástli a rozvíjali sa tak, aby budúca
potreba Đudských zdrojov organizácie mohla byĢ v maximálnej miere
uspokojovaná z vnútorných zdrojov,

•

znížiĢ množstvo þasu potrebného k zácviku a adaptácii pracovníkov
zaþínajúcich pracovaĢ na novo zriadených pracovných miestach (resp.
pracovníkov meniacich svoje pracovné miesto), teda k zabezpeþeniu toho, aby
sa títo pracovníci stali plne schopnými vykonávaĢ novú prácu tak rýchlo a s
tak nízkymi nákladmi, ako je to len možné (Armstrong, 1999).
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PodĐa Freemana (2008) vzdelávanie môže výrazne ovplyvniĢ rast produktivity
zamestnancov, ich flexibilitu, ale aj schopnosĢ prispôsobiĢ sa neustále meniacim sa
podmienkam na trhu. Investície do vzdelávania predstavujú pre podnik znaþné
výhody, pretože vysokokvalifikovaná pracovná sila prispieva k vyššej výkonnosti
a produktivite práce. Kvalita a úroveĖ podnikového vzdelávania je dôležitým
faktorom ovplyvĖujúcim ekonomický rast a produktivitu práce. Aby však dochádzalo
k zvyšovaniu produktivity práce musí podnik systematicky mobilizovaĢ Đudské
zdroje, ich vzdelanie a kvalifikáciu.

Stále viac je však cieĐom podnikového vzdelávania aj personálny rozvoj
pracovníkov. Z tohto hĐadiska ide najmä o zvyšovanie ich spokojnosti a ich
konkurencieschopnosti na vnútropodnikovom a vonkajšom trhu práce (Piškanin,
2010). Podnikové vzdelávanie sa tak vedome zaraćuje medzi zamestnanecké výhody
slúžiace nielen k uspokojovaniu potrieb organizácie, ale aj k uspokojovaniu potrieb
pracovníkov samotných.

Vzdelávanie zamestnancov by sa malo podĐa Koubeka (2011) zameriavaĢ na
dve základné oblasti vzdelávania:
a) OblasĢ odborného vzdelávania (kvalifikaþnej prípravy), ktorej cieĐom je
prispôsobovanie pracovných schopností zamestnanca požiadavkám pracovného
miesta. Táto oblasĢ vzdelávania zahĚĖa nasledovné aktivity:
•

orientácia, teda adaptácia na spoloþnosĢ, kolektív a pracovné miesto. V rámci
orientácie sa organizácia snaží dosiahnuĢ, aby zamestnanec v þo najkratšom
þase podával požadované pracovné výkony,

•

doškolenie, teda prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca, prispôsobovanie jeho
znalostí a schopností potrebám pracovného miesta, prispôsobovanie zmenám
v pracovných þinnostiach,

•

preškolenie, teda rekvalifikácia, osvojenie si nových pracovných schopností,
príprava na nové pracovné miesto, nové pracovné povinnosti (Koubek, 2011),

b) OblasĢ rozvoja (ćalšieho vzdelávania a rozširovania kvalifikácie), ktorá je
zameraná na získanie schopností, ktoré nesúvisia priamo s vykonávanou prácou, ale
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na pochopenie a zvládnutie komplexných problémov a pozornosĢ sa venuje aj
osobnostnému rozvoju. Ide o formovanie pracovného potenciálu zamestnanca.

Každá organizácia má prijatú filozofiu vzdelávania, ktorá vyjadruje význam
a dôležitosĢ vzdelávania v podniku. Prístupy organizácií ku vzdelávaniu sú rôzne.
Niektoré podniky sú úplne pasívne v tejto oblasti a snažia sa získavaĢ „hotových“
Đudí z podnikov, ktoré do vzdelávania investujú. Naproti tomu iné podniky þasto
plytvajú

prostriedkami

na

vzdelávanie

zamestnancov,

bez

predchádzajúcej

identifikácie potreby vzdelávania. Uvádzam päĢ prístupov organizácií ku vzdelávaniu
a rozvoju zamestnancov podĐa KachaĖákovej (2003):
•

Nulový variant – všetky vzdelávacie aktivity sa obmedzujú len na povinné
školenia, ktoré vyplývajú zo zákonných úprav a odborných predpisov.
Udržiavanie alebo zvyšovanie kvalifikácie je úplne ponechané na iniciatívu
zamestnancov.

•

Náhodný prístup – školenia zamestnancov nie sú plánované, podriaćujú sa
len momentálnym potrebám. Kurzy sa vyberajú náhodne podĐa inzerátov,
alebo ponukových listov rôznych vzdelávacích agentúr. Toto vzdelávanie
nemôže byĢ efektívne.

•

Organizovaný prístup – vzdelávacie aktivity sú plánované a požiadavky na
kurzy presne špecifikované podĐa požiadaviek a potrieb podniku. Tento
prístup smeruje už k úþinnejšiemu vzdelávaniu.

•

Cielená koncepcia – vzdelávanie sa zabezpeþuje permanentne a systematicky
na základe identifikovaných potrieb. Do riadenia vzdelávania sú zaangažovaní
okrem útvaru riadenia Đudských zdrojov aj všetci línioví manažéri.
Zabezpeþenie vzdelávacích aktivít sa rieši prostredníctvom spolupráce
s rôznymi externými agentúrami, ale výrazne sa podporuje aj uþenie pri práci
v samotnom podniku.

•

Koncepcia uþiacej sa organizácie – uþiaca sa organizácia predstavuje teóriu,
ako má organizácia fungovaĢ, aby dosiahla rovnováhu medzi individuálnou
iniciatívou a tvorivosĢou na jednej strane a pravidlami a poriadkom na druhej
strane. Vzdelávanie tak nadobúda nový charakter, pozornosĢ sa sústrećuje na
samovzdelávacie, resp. samozdokonaĐovanie. Rozumie sa tým zameranie sa na
vyskúšanie rôznych skutoþností pri riešení nových otázok. Takéto vzdelávanie
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musí byĢ podporované manažérmi na všetkých organizaþných stupĖoch, ale aj
pracovnými tímami. Z pohĐadu podniku by tieto procesy mali viesĢ
k vytvoreniu tzv. uþiacej sa organizácie.

1.4 Formy vzdelávania
Vzdelávanie v organizácii môže byĢ zabezpeþené tromi formami:
•

interná forma vzdelávania

•

externá forma vzdelávania

•

kombinovaná forma vzdelávania (KachaĖáková, 2007).

Interná forma vzdelávania
Vzdelávanie je zabezpeþované z vlastných zdrojov organizácie. Organizácia
má svojich lektorov, ktorí sú pripravení vykonávaĢ vnútropodnikové vzdelávanie.
Interná forma vzdelávania má veĐkú výhodu v schopnosti reagovaĢ na konkrétne
potreby podniku a býva lacnejšia ako vzdelávanie externými lektormi. Pri internej
forme môžu lektori vzdelávanie nastaviĢ presne na mieru organizácii a môžu ho
vykonávaĢ priamo na pracovnom mieste školených zamestnancov, priþom môžu
využívaĢ aj interné informácie a môžu sa venovaĢ aj stratégii a vízii podniku, s ktorou
by externí lektori nemali byĢ oboznámení (Mužík, 2010).

Externá forma vzdelávania
Interné Đudské zdroje väþšiny organizácií sú obmedzené a nie sú schopné
poskytovaĢ vysoko kvalitné vzdelávacie programy. Takéto spoloþnosti preto
zabezpeþujú vzdelávanie svojich zamestnancov na základe objednávok od externých
inštitúcií. PodĐa Kocianovej (2012) napriek tomu, že nemôžu byĢ externé kurzy
zamerané presne na potreby organizácie, poskytujú množstvo výhod. Externí lektori
sú špecializovaní na vzdelávanie, teda ich prejav a technika vzdelávania sú
profesionálnejšie ako u vybraných zamestnancov z interných zdrojov organizácie.
Lektori sú nezaujatí, majú širší uhol pohĐadu a môžu do organizácie priniesĢ nové
kreatívne riešenia. Nevýhodou tejto formy sú vysoké náklady a zložitejšie
aplikovanie získaných poznatkov, kećže nie sú tvorené na mieru pre danú
organizáciu.
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Kombinovaná forma vzdelávania
Táto forma kombinuje internú a externú formu vzdelávania. Vzdelávací proces
vykonávajú interní zamestnanci, priþom ho obohacujú externí lektori. V rámci
internej þasti kombinovaného vzdelávania sú pokryté reálne potreby organizácie,
vzdelávací proces je nastavený na mieru organizácii. Externá þasĢ obohacuje interný
vzdelávací proces a poskytuje širší pohĐad na riešenú problematiku.

1.5 Proces vzdelávania
Vzdelávanie sa v súþasnosti stáva nevyhnutným procesom pre každý podnik
nielen ako faktor ovplyvĖujúci rast produktivity a výkonnosti zamestnancov, ale
kvalifikovaná pracovná sila prispieva aj k rastu konkurencieschopnosti podniku na
trhu. Napriek tomu, že si v podniku uvedomujú potrebu vzdelávania svojich
pracovníkov, nie vždy prikladajú tejto oblasti dostatoþnú pozornosĢ. Vzdelávací
proces v podniku však môže byĢ efektívny len vtedy, ak sú do vzdelávacieho systému
zapojení všetci zamestnanci, a vzdelávanie sa vykonáva systematicky. Súhlasíme
preto s Folwarcznovou (2010), podĐa ktorej je vzdelávanie v podniku potrebné
uskutoþniĢ plánovite, þiže stanoviĢ jednotlivé kroky, definovaĢ potreby a úroveĖ
vzdelávania, ciele vzdelávania, ale aj vzdelávacie programy. Tieto kroky sú potrebné
pre dosiahnutie efektívnych výsledkov podnikového vzdelávania a zároveĖ sú
nevyhnutné pre zvyšovanie produktivity práce i výkonu zamestnancov.

Najefektívnejším

vzdelávaním

zamestnancov

v

organizácii

je

dobre

organizované systematické vzdelávanie. Ide o neustále sa opakujúci cyklus,
vychádzajúci zo zásad podnikovej politiky vzdelávania, sledujúci ciele stratégie
vzdelávania a opierajúci sa o starostlivo vytvorené organizaþné predpoklady. Tými sa
rozumie existencia skupiny zamestnancov, ktorých úlohou je iniciácia vzdelávania
a zaisĢovanie jeho odbornej a organizaþnej stránky. Ćalšími predpokladmi sú:
existencia vzdelávacích programov, dostupnosĢ primerane vybavených vzdelávacích
priestorov pre vzdelávanie mimo pracoviska a vhodné podmienky pre vzdelávanie na
pracovisku. Taktiež je dôležité maĢ k dispozícii (þi už interných, alebo zmluvne
zaistených externých) lektorov, prípadne maĢ predstavu akým spôsobom bude
vzdelávanie prebiehaĢ, ak nemá organizácia k dispozícii vhodné vybavenie
(Antošová, 2008).
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Obrázok 1. Základný cyklus systematického vzdelávania zamestnancov
organizácie
Zdroj: Koubek, 2009.

Cyklus

systematického

vzdelávania

prechádza

podĐa

KachaĖákovej,

Nachtmannovej a Joniakovej (2011) štyrmi fázami (vić Obrázok 1):
•

identifikácia potrieb vzdelávania – urþiĢ, ktorých zamestnancov a v akej
oblasti vzdelávaĢ,

•

plánovanie vzdelávania zamestnancov – rozhodnúĢ koho, ako, kým, kedy, kde
a za akú cenu vzdelávaĢ,

•

realizácia

vzdelávacích

aktivít

na

základe

konkrétnych

vzdelávacích

programov s použitím vhodných metód vzdelávania,
•

monitorovanie a vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania a následné navrhnutie
vylepšení pre nový cyklus vzdelávania.
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1.5.1 Identifikácia potreby vzdelávania
Celý

cyklus

vzdelávania

zaþína

identifikáciou

vzdelávacích

potrieb

a možností. Potreba vzdelávania pritom predstavuje akúkoĐvek disproporciu medzi
znalosĢami, zruþnosĢami, prístupom, pochopením problému na strane pracovníka
a tým, þo požaduje pracovné miesto alebo þo vyplýva z organizaþných alebo iných
zmien v organizácii (Grenþíková, Ondrejiþka, 2008).

Dôvody na zaþatie vzdelávacieho procesu pre zamestnancov môžu podĐa
Vodáka a Kucharþíkovej (2007) vzniknúĢ vplyvom vonkajšieho prostredia alebo
vychádzajú z vnútorných potrieb organizácie. K vonkajším dôvodom patria zmeny
v zákonoch a právnych normách, zmeny v konkurenþnom prostredí, þi vyššie nároky
zákazníkov. Dôvody vychádzajúce z vnútorného prostredia organizácie predstavujú
nové technológie zavádzané v podniku, zavádzanie nových výrobkov do výroby,
reštrukturalizácia, zmeny vo výkonnostných normách a taktiež nedostatky zistené
hodnotením pracovných výkonov zamestnancov.

Identifikácia potrieb vzdelávania vychádza z analýzy potrieb na troch
úrovniach v organizácii – na úrovni organizácie, na úrovni pracovných miest a na
úrovni jednotlivých zamestnancov. Z analýzy potrieb priamo vyplývajú požiadavky
na vzdelávanie a ciele pre zamestnanca. Na základe cieĐov sa volí vhodná metóda
vzdelávania a po skonþení vzdelávania sa vyhodnotí, þi ciele boli splnené alebo nie.
Zhodnotenie školenia a spätná väzba tvoria základ identifikácie potrieb prípadného
ćalšieho vzdelávania (Bajzíková a kol., 2011).

Analýza potrieb vzdelávania na úrovni organizácie
Analýza na úrovni organizácie vychádza zo stratégie organizácie, podnikových
plánov a personálnych plánov. Dôležité je zaistiĢ, aby všetci zamestnanci poznali
stratégiu organizácie a stotožnili sa s Ėou. Z podnikových a personálnych plánov by
malo byĢ možné urþiĢ typy zruþností a schopností, ktoré sú alebo budú v organizácii
potrebné,

a tiež

požadované

a schopnosĢami (Koubek, 2009).

poþty

zamestnancov

s

týmito

zruþnosĢami

Z toho vyplýva, že cieĐom analýzy na úrovni

organizácie je zistiĢ rozdiely medzi požadovanou a dosahovanou výkonnosĢou
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organizácie a urþiĢ þi a akým spôsobom je možné tieto rozdiely zmenšiĢ, resp.
odstrániĢ.

Analýza potrieb vzdelávania na úrovni pracovných miest
Analýza na úrovni pracovných miest, tiež nazývaná analýza úloh, je podĐa
KachaĖákovej, Nachtmannovej a Joniakovej (2011) zameraná na analýzu popisu
pracovných

miest,

obsahu

práce,

špecifických

þĚt

práce

a kvalifikaþných

charakteristík pracovných miest. Z analýzy pracovného miesta je taktiež možné
identifikovaĢ všetky zmeny v obsahu a podmienkach práce, ktoré prinášajú nové
požiadavky na

zamestnanca,

ktoré je

potrebné

zabezpeþiĢ

prostredníctvom

vzdelávacieho procesu.

CieĐom analýzy úloh je teda preskúmaĢ þo zamestnanec robí, aké úlohy
vykonáva a aké vedomosti, schopnosti a zruþnosti sú potrebné pre úspešné plnenie
úloh vyplývajúcich z popisu pracovného miesta a jeho špecifikácií. V rámci cyklu
vzdelávania teda analýza pracovného miesta urþuje þo musia zamestnanci ovládaĢ pre
efektívne vykonávanie pracovných þinností.

Analýza potrieb vzdelávania na úrovni jednotlivých zamestnancov
Analýza na úrovni jednotlivých zamestnancov, teda analýza Đudí skúma
Đudský kapitál v organizácii, zisĢuje a analyzuje schopnosti, vedomosti, zruþnosti
a skúsenosti pracovníkov a porovnáva ich s požiadavkami organizácie. Základným
zdrojom informácií pri analýze potrieb vzdelávania na úrovni jednotlivých
zamestnancov je hodnotenie pracovného výkonu, ktoré poskytuje informácie o tom,
do akej miery daný zamestnanec dosahuje želané výkony. Ak z hodnotenia
pracovného výkonu organizácia zistí nedostatky vo výkone zamestnanca, je potrebné
urþiĢ dôvody týchto nedostatkov, ktorými môžu byĢ nedostatoþné vedomosti
a zruþnosti, zmeny v pracovných þinnostiach alebo nedostatoþná motivácia k práci
(Bajzíková, 2011).

Na

základe

porovnania

individuálnych

charakteristík

zamestnancov

s požiadavkami organizácie, ktoré vychádzajú z analýzy na úrovni organizácie
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a analýzy úloh, je možné presne urþiĢ nedostatky zamestnancov a zostaviĢ vzdelávací
program.

1.5.2 Plánovanie vzdelávania zamestnancov
Fáza identifikácie potreby vzdelávania plynule rastie do fázy plánovania
vzdelávania pracovníkov. PodĐa Vojtoviþa (2008, s. 93) „sa plánovanie vzdelávacích
aktivít zaþína špecifikáciou zruþností a znalostí, ktoré sa Đudia majú nauþiĢ, aké
schopnosti treba rozvíjaĢ a aké postoje treba zmeniĢ“. Teda je potrebné vymedziĢ
a presne zadefinovaĢ výsledný produkt vzdelávania, vzdelávaciu inštitúciu, miesto
vzdelávania a cenu. Následne je možné

urþiĢ najvhodnejšiu formu a dĎžku

vzdelávania, teda urþitý plán vzdelávania.

Iniciatívu vyvíja podniková rada spoloþne s personálnym útvarom, vyšším
vedením a so zvláštnou komisiou pre rozvoj kvalifikácie a vzdelávania. Podklady pre
identifikáciu potreby kvalifikácie a vzdelávania sa potom získavajú od vyššieho
vedenia, bezprostredne nadriadených a pracovníkov samých. Vo fáze identifikácie
potreby vzdelávania sa objavujú návrhy plánov a predbežné plány, formulujú sa prvé
úlohy a priority vzdelávania a z nich vyplývajúce návrhy programov a návrhy
rozpoþtov. Všetky tieto návrhy sa postupne upresĖujú a prejednávajú až vznikne
definitívna podoba rozpoþtu a programu. Program sa potom ćalej špecifikuje, takže
v definitívnej podobe vymedzuje oblasti, na ktoré sa vzdelávanie zameriava,
stanovuje poþty a kategórie pracovníkov, ktorých sa bude vzdelávanie týkaĢ, metódy
a prostriedky vzdelávania a v neposlednej rade potom þasový plán vzdelávania.

Na identifikáciu potrieb vzdelávania a urþenie cieĐov vzdelávacieho procesu
nadväzuje plánovanie vzdelávania zamestnancov. CieĐom tejto fázy je vytvorenie
plánu vzdelávania, resp. vytvorenie vzdelávacieho programu, prostredníctvom
ktorého by sa malo zabezpeþiĢ zosúladenie kvalifikaþnej štruktúry zamestnancov
s cieĐmi a úlohami organizácie.

Prvou fázou tvorby vzdelávacieho programu je urþenie východísk na prípravu
vzdelávacieho programu. K týmto východiskám patria potreby zistené vo fáze
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analýzy vzdelávacích potrieb, stratégia personálneho manažmentu organizácie
a taktiež zdroje a obmedzenia organizácie.

Vo fáze prípravy vzdelávacieho programu je potrebné stanoviĢ cieĐovú
skupinu úþastníkov vzdelávacieho programu, vymedziĢ obsah vzdelávacieho
programu, vybraĢ metódy a techniky vzdelávania, vybraĢ lektorov, resp. vzdelávacie
inštitúcie, ktoré budú vzdelávací program realizovaĢ, stanoviĢ þasový rozsah
vzdelávania, vybraĢ miesto realizácie vzdelávania, stanoviĢ rozpoþet a napokon aj
urþiĢ

spôsob

hodnotenia

efektivity

vzdelávacieho

procesu

(KachaĖáková,

Nachtmannová, Joniaková, 2011).

Dobre vypracovaný plán vzdelávania by mal odpovedaĢ na nasledujúce
otázky:
•

Ako má byĢ zabezpeþené vzdelávanie?

•

Komu?

•

Akým spôsobom?

•

Kým?

•

Kedy?

•

Kde?

•

Za akú cenu, s akými nákladmi?

•

Ako sa budú hodnotiĢ výsledky vzdelávania a úþinnosĢ jednotlivých
vzdelávacích programov? (Koubek, 2009, s. 249).

1.5.3 Realizácia vzdelávacieho programu
Ukonþením

plánovacích

fáz

vzdelávacieho

procesu

je

možné

zaþaĢ

s realizáciou vzdelávacích aktivít v súlade s plánom vzdelávacieho procesu. Fáza
realizácie neznamená len samotnú realizáciu vzdelávacích aktivít ale taktiež prípravu
realizácie. V predchádzajúcich fázach organizácia vo všeobecnosti urþila aký
vzdelávací proces je potrebné vykonaĢ, aby dosiahla cielenú úroveĖ. V rámci
prípravy realizácie je potrebné všetky prvky vzdelávacieho procesu pripraviĢ do
konkrétnej podoby.
K týmto prvkom podĐa Vodáka a Kucharþíkovej (2007) patria:
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•

Ciele vzdelávacieho procesu sú urþené na základe vzdelávacích potrieb
organizácie. Pre ich konkretizáciu je vhodné ich rozdeliĢ na ciele programové
a ciele kurzu. Programové ciele sú ciele celého vzdelávacieho programu, ciele
kurzu obsahujú ciele jednotlivých vzdelávacích aktivít a môžu byĢ rozdelené
na ćalšie þiastkové ciele. Všetky ciele musia spĎĖaĢ základné atribúty cieĐov,
teda musia byĢ konkrétne, merateĐné, dosiahnuteĐné, relevantné a þasovo
vymedzené.

•

Program

musí

zabezpeþovaĢ

efektívne

vzdelávanie.

Na

naplnenie

jednotlivých cieĐov vzdelávacieho procesu je potrebné urþiĢ konkrétne
vzdelávacie aktivity, ktoré by mali byĢ uvedené v programe vzdelávania. Ten
by mal obsahovaĢ þasový harmonogram vzdelávacej aktivity, jej obsah,
lektora, použité metódy a pomôcky.

•

Motivácia zamestnancov k uþeniu je ćalším dôležitým prvkom vzdelávacieho
procesu. Ak zamestnanci nie sú ochotní a motivovaní uþiĢ sa, miera
transformácie

výstupov

vzdelávacích

aktivít

do

zvýšenej

výkonnosti

zamestnancov bude minimálna. Je preto potrebné zamestnancov informovaĢ
o potrebách vzdelávania, presvedþiĢ ich o jeho prínosoch vzdelávania a
oboznámiĢ ich s dopadmi.

•

Úþastníci, ako prvok vzdelávacieho procesu, znamenajú výber úþastníkov,
ktorí sa zúþastnia vzdelávacieho procesu, zostavenie skupín na základe ich
preferencií pri uþení a zabezpeþenie pripravenosti úþastníkov. Je preto
potrebné poznaĢ štýly uþenia, ktoré vyhovujú jednotlivým zamestnancom
a prispôsobiĢ im vzdelávacie aktivity. Na zabezpeþenie pripravenosti je nutné
zamestnancov dopredu informovaĢ o vzdelávacích aktivitách, ktorých sa
zúþastnia a prípadne im poskytnúĢ podklady na samoštúdium a individuálnu
prípravu.

•

Výber lektorov by mal zohĐadĖovaĢ dve základné skupiny vlastností – na
jednej strane sú to špecifické znalosti a vedomosti a na druhej strane
osobnostné

a pedagogické

predpoklady,
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teda

schopnosĢ

predaĢ

svoje

vedomosti

druhým.

Lektori

potrebujú

taktiež

dôkladnú

prípravu

na

vzdelávacie aktivity. Musia byĢ vþas podrobne informovaní o vzdelávacom
programe, jeho úþastníkoch a cieĐoch. Lektor si musí pripraviĢ obsah
vzdelávania a uþebné pomôcky, ktoré budú najlepšie vyhovovaĢ na daný
vzdelávací proces.

PodĐa Horníka (2007) realizácia vzdelávania sa skladá z troch þastí:
1. Príprava zahrĖuje potrebu pripraviĢ školiteĐa, úþastníkov vzdelávacej
akcie, materiály a pomôcky aby mohli byĢ splnené naplánované podmienky. ýi sa
vzdelávanie uskutoþĖuje v podniku alebo mimo neho, je potrebné organizaþné
zaistenie, ktoré zahĚĖa þinnosti ako zabezpeþenie obþerstvenia, miestnosti alebo
ubytovania a pod.

2. Vlastná realizácia sa zaþína príchodom školiteĐa na miesto konania
vzdelávania. Na zaþiatku je potrebné úþastníkov oboznámiĢ s programom a celkovým
priebehom vzdelávacej akcie ako aj s jeho cieĐmi. Poþas procesu vzdelávacej akcie je
potrebné aby školiteĐ neustále sledoval a korigoval jej priebeh a taktiež aby udržiaval
aktivitu úþastníkov a dobrú atmosféru. Je potrebné reagovaĢ na nepriaznivé vplyvy,
ktoré narúšajú efektivitu vzdelávacej akcie ako sú napríklad pasívni úþastníci, rušiþ
medzi úþastníkmi a pod.

3. Transfer vedomostí je poslednou þasĢou realizácie vzdelávania. Po
skonþení vzdelávania sa totižto nemôžeme spoliehaĢ nato, že si úþastníci všetko
zapamätajú a aplikujú to vo svojej práci. Je vhodné si podrobne zapísaĢ poznatky
zo vzdelávacej akcie, prípadne vytvoriĢ fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu.
Úþastník by si mal hneć po skonþení vzdelávania svoje získané poznatky
a schopnosti vyskúšaĢ v praxi, aby nestratili svoj efekt.

ÚspešnosĢ realizácie vzdelávacej akcie z veĐkej þasti závisí hlavne na jej
organizovaní. Je potrebné jednoznaþne stanoviĢ zodpovednosĢ a taktiež zadefinovaĢ
urþité mechanizmy kontroly. Organizácia vzdelávacej akcie sa vzĢahuje teda na
všetky tri jej þasti – prípravu, realizáciu, transfer a takisto aj na poslednú þasĢ
procesu vzdelávania – hodnotenie (BartoĖková, 2010).
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Príprava realizácie prechádza plynule do samotnej realizácie vzdelávacieho
programu. V rámci samotnej realizácie je dôležité monitorovanie priebehu
vzdelávania a prispôsobovanie vzdelávacieho procesu situáciám, ktoré pri jeho
realizácii nastanú.

1.5.4 Hodnotenie efektívnosti vzdelávania

Hodnotenie jednak uzaviera proces vzdelávania, jednak je východiskom na
identifikáciu potrieb, ktorou sa zaþína ćalší proces. PodĐa Louþkovej (2001)
hodnotenie je dôležité:
•

na zistenie, þi program splnil oþakávané ciele, alebo vyriešil problém,

•

na identifikáciu silných a slabých stránok programu,

•

na urþenie nákladov a prínosov programu, a s tým spojených hodnotení, ktoré
pomáhajú zistiĢ, aká technika zmeny je z hĐadiska nákladov najefektívnejšia,

•

na pomoc manažérom pri zisĢovaní, ktorí zamestnanci budú maĢ z programu
najväþší úžitok,

•

na posilnenie oþakávaných výsledkov medzi úþastníkmi,

•

na posilnenie dôvery v hodnotu a zmysel programov riadenia Đudských
zdrojov.

Hodnotenie efektívnosti vzdelávania vychádza z cieĐov vzdelávania, ktoré boli
stanovené v úvodných fázach vzdelávacieho procesu. Pomocou vyhodnocovania
vzdelávania organizácia zisĢuje do akej miery boli stanovené ciele naplnené, teda
porovnáva dosiahnuté výsledky so želanými. Východiskom pre úþelné hodnotenie
vzdelávacieho procesu je fáza plánovania vzdelávania, v ktorej je potrebné vytvoriĢ
základy a kritériá pre hodnotenie každej vzdelávacej aktivity. Z hodnotenia
vzdelávania sú zistené nedostatky a z nich vyplývajú nové potreby a teda nový cyklus
vzdelávania. Systém hodnotenia efektívnosti vzdelávania sa skladá z niekoĐkých
úrovní:
1. Reakcie školených osôb. Vychádza zo spätnej väzby od priamych
úþastníkov vzdelávacieho procesu, ktorí hodnotia svoje zážitky zo vzdelávania. Na
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tejto úrovni sa zisĢuje þo si myslia úþastníci školenia o užitoþnosti, efektívnosti
a prípadne aj zábavnosti vzdelávania, þo si myslia o lektoroch a jednotlivých témach,
þo by do programu zaradili a þo by z neho vypustili (BartoĖková, 2010).

2. Hodnotenie poznatkov a postojov. Na tejto úrovni sa získavajú informácie
o tom, do akej miery boli splnené ciele vzdelávania. Je treba zistiĢ, koĐko vedomostí
si úþastníci osvojili, aké zruþnosti si osvojili alebo zlepšili a do akej miery sa zmenili
ich postoje k žiaducemu smeru. Na hodnotenie poznatkov sa používajú testy, priþom
je vhodné školené osoby testovaĢ pred zaþatím vzdelávacieho procesu a po Ėom, aby
bolo možné presne urþiĢ do akej miery sa ich poznatky zlepšili. Testy vedomostí
môžu maĢ formu ústnej alebo písomnej skúšky a testy zruþností formu ukážky práce,
resp. sledovania školeného pri práci (Hroník, 2007).

3. Hodnotenie správania skúma, do akej miery školení zamestnanci uplatĖujú
nové poznatky priamo pri výkone práce a ako sa odrážajú v ich výkonoch. Toto
hodnotenie by malo byĢ uskutoþĖované formou pozorovania, ktoré by malo prebiehaĢ
pred aj po procese vzdelávania. Malo by hodnotiĢ správanie zamestnanca pred a po
absolvovaní školenia, priþom by úþastníci vzdelávania mali dostaĢ urþitý þas na
zmenu pracovného správania (BartoĖková, 2010).

4. Hodnotenie výsledkov. Oznaþuje sa tiež ako hodnotenie na úrovni
organizaþnej jednotky. ZisĢuje dopad zmien v pracovnom správaní na fungovanie
a výsledky organizaþnej jednotky, v ktorej pracujú vzdelávaní zamestnanci. Hodnotí
sa zlepšenie výstupu, produktivity, kvality, zvýšenie predaja, teda aké pozitívne
zmeny priniesol vzdelávací proces organizácii (Frk, 2003).

5. Hodnotenie koneþnej hodnoty zameriava sa na zisĢovanie toho, aký
prospech má zo vzdelávania organizácia ako celok z hĐadiska vyššej ziskovosti, rastu
a pod. Hodnotenie na tejto úrovni sa vzĢahuje na kategórie, na ktorých organizácia
posudzuje vlastnú úspešnosĢ a efektivitu (Armstrong, 2007).

V odbornej literatúre nájdeme aj iné druhy hodnotenia vzdelávania, napr.
Kirkpatricka (In BartoĖáková, 2010) rozlišuje štyri základné úrovne:
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1. úroveĖ - reakcie
Najþastejšie je používaná metóda merania reakcií úþastníkov vzdelávania. Pri tejto
metóde sa úþastník vzdelávania sám vyjadruje a hodnotí obsah, použité metódy
a prostriedky, lektorov, prostredie a celkovú spokojnosĢ so vzdelávaním. Využívajú
sa tu dotazníky alebo hodnotiace hárky. Nevýhodou tohto hodnotenia je však nízka
objektívnosĢ, pretože zamestnanec môže vzdelávanie hodnotiĢ pozitívne, no
v skutoþnosti to neodráža, þi sa nieþo nauþil alebo nie.

2. úroveĖ - uþenie
Okrem reakcií môžeme meraĢ a hodnotiĢ uþenie, teda množstvo získaných informácií,
ktoré vzdelávané osoby získali. Najjednoduchším spôsobom ako ich zmeraĢ je
zadanie testu pred aj po vzdelávacej akcii. Táto metóda je tiež þasto používaná pre
svoju jednoduchosĢ.

3. úroveĖ - správanie
Tretím stupĖom je hodnotenie zmeny pracovného správanie, kde sa sleduje, þi si
zamestnanec po návrate do práce osvojil novonauþené zruþnosti a schopnosti.
Najefektívnejšie ako zistiĢ, þi si zamestnanec osvojil nové zruþnosti je pozorovanie,
sledovanie výkonnosti alebo tzv. 360° metóda hodnotenia, kde sa zamestnanec
hodnotí sám a hodnotia ho takisto jeho nadriadení a kolegovia.

4. úroveĖ - výsledky
Posledným stupĖom je hodnotenie výsledkov podniku. Tu sa zameriavame na obrat
a zisk podniku, prírastok predaja, škodovosĢ, spokojnosĢ zákazníkov, fluktuáciu
zamestnancov, dosiahnutie štandardov a podobne.

Dôležitým faktorom pri celkovom hodnotení vzdelávacieho procesu je aj
návratnosĢ investícii. Ide o porovnanie finanþného prínosu zo vzdelávania s nákladmi
vynaloženými na vzdelávací proces. Náklady zahĚĖajú mzdy všetkých zúþastnených,
náklady na materiál, pomôcky a zariadenie použité pri vzdelávaní, cestovné náklady
a pod. Prínosom je všetko, þo organizácia vzdelávaním získa (BartoĖková, 2006).
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PreukázaĢ úþinok vzdelávania na tieto faktory je veĐmi obtiažne, preto sa
používa aj vzorec pre návratnosĢ investícií (RoI), ktorý porovnáva vynaložené
náklady s príjmami:
RoI = ((p – n)/n) * 100 [%],
kde p = príjmy, n = náklady (BartoĖková, 2010).

Vyþíslenie nákladov a príjmov pre získanie þo najpresnejšieho výsledku, ktorý
by vypovedal reálnu hodnotu, je veĐmi zložité. Na základe získaných informácií
z odbornej literatúry sa najviac prikláĖam k definovaniu nákladov a príjmov od
autorov Vodáka a Kucharþíkovej (2007), ktorí ich podrobne definujú:
Náklady:
•

priame osobné náklady na úþastníkov a školiteĐov, náklady na stravu
a cestovné, náklady na poistenie a pod.,

•

náklady na stanovenie analýzy vzdelávacích potrieb,

•

náklady na vývoj uþebných aktivít,

•

náklady na ubytovanie, prenájom miestnosti a vybavenie technikou,

•

náklady na prípravu a kopírovanie uþebných materiálov,

•

náklady na externých školiteĐov a moderátorov,

•

tzv. alternatívne náklady, ktoré by sa mohli investovaĢ do iných aktivít ak by
sa nerealizovala vzdelávacia akcia.

Príjmy:
•

zvýšenie produktivity, rentability, kvality produkcie,

•

zníženie nákladov, chybovosti, poþtu sĢažností od zákazníkov,

•

získanie nových zákazníkov,

•

výroba nových produktov,

•

skrátenie doby zavádzania nových technológií a procesov,

•

eliminovanie potreby externých konzultantov,

•

menší poþet úrazov atć.
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V praxi však takéto poþítanie efektivity vzdelávania využíva veĐmi málo
podnikov. Svedþí o tom aj prieskum autorky BabeĐovej (2008) uverejnený
v mesaþníku Moderní Ĝízení, ktorý sa zameriava na vybrané slovenské firmy a ich
hodnotenie efektivity investícií do vzdelávania zamestnancov. Autorka uvádza, že iba
1 zástupca oddelenia HR z 31 oslovených, dokáže preukázaĢ návratnosĢ investícií do
rozvoja Đudských zdrojov. Na hodnotenie vzdelávania sa reálne najþastejšie používajú
dotazníky pre školiteĐov aj úþastníkov alebo testy. Dôvodom je zložitosĢ
a komplikovanosĢ podrobnej analýzy nákladov a príjmov a vysoká þasová nároþnosĢ
vyhodnocovania. V rôznych publikáciách sa stretávame aj s názorom, že efektivita
vzdelávania sa Ģažko a nepresne meria, pretože skutoþné prínosy sa prejavujú až po
urþitom þase a majú naĖ vplyv viaceré faktory, ktoré treba tiež zohĐadĖovaĢ.

Pri hodnotení je potrebné zameraĢ sa na podstatné ciele vzdelávacieho
programu. A aj keć vzdelávaním ide predovšetkým o zvýšenie podnikovej
efektívnosti, cestu k nej môže ukázaĢ i hodnotenie prínosov vzdelávania na nižších
úrovniach. Preto by sa malo postupovaĢ od najnižšej úrovne hodnotenia k vyšším
úrovniam a využívaĢ pritom kritériá adekvátne podmienkam podniku a pracoviska
(KachaĖáková, 2003).

1.6 Metódy vzdelávania
Každý þlovek sa poþas života stretáva s rôznymi metódami a formami
vzdelávania, prostredníctvom ktorých získava nové poznatky, informácie, nadobúda
nové zruþnosti alebo sa uþí správaĢ.

Výber formy vzdelávania znamená rozhodnúĢ sa, þi bude vzdelávanie
prebiehaĢ priamym kontaktom úþastníka a lektora alebo diaĐkovo, þo znamená, že
lektor a úþastník sú þasovo a priestorovo oddelení. Ćalšou možnosĢou je
kombinované a distanþné vzdelávanie, kedy je základom vzdelávania individuálne
štúdium doplnené o seminár alebo tréning (Mužík, 2010).

Metódy vzdelávania možno definovaĢ ako prostriedky a spôsoby využívané pri
prenose a osvojení vedomostí, informácií, myšlienok, zruþností, pocitov a hodnôt
uþiacimi sa. Existuje veĐa foriem a metód vzdelávania a preto aj rôzne rozdelenie.
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Výber

vhodnej

metódy

závisí

od

finanþných,

materiálnych,

organizaþných

a personálnych možností. Obsah vzdelávacej aktivity môže výrazne ovplyvniĢ výber
metód aj to, ako a kde sa vzdelávanie uskutoþní (Urban, 2011).

Hlavným cieĐom plánovania vzdelávacieho procesu je zabezpeþiĢ jeho
efektívnu realizáciu. Práve efektívnosĢ vzdelávacieho procesu je vo veĐkej miere
podmienená výberom vhodných metód vzdelávania zamestnancov. Niektoré metódy
sú zamerané na získavanie nových informácií a rozširovanie vedomostí a iné na
osvojovanie a zdokonaĐovanie zruþností. Je preto dôležité k jednotlivým potrebám
vzdelávania správne stanoviĢ najvhodnejšie a najúþinnejšie metódy, ktorými budú
tieto potreby naplnené. Základné delenie metód vzdelávania je podĐa Bajzíkovej
a kol. (2011) delenie do dvoch veĐkých skupín – metódy vzdelávania na pracovisku
pri výkone práce a metódy vzdelávania mimo pracoviska.

1.6.1 Metódy vzdelávania na pracovisku
Metódy vzdelávania na pracovisku (on the job) predstavujú metódy, pri
ktorých je vzdelávanie realizované na konkrétnom pracovnom mieste, pri vykonávaní
bežných pracovných povinností, prípadne sa sem radia metódy, pri ktorých sa þo
najviac simuluje skutoþné pracovné prostredie. Tieto metódy sú zamerané na
praktickú stránku vzdelávania.

Inštruktáž je základnou metódou vzdelávania na pracovisku, ktorá sa využíva
najmä pri prijímaní nových zamestnancov a zaškoĐovaní menej skúsených
zamestnancov. Ide o jednorazový zácvik, pri ktorom skúsenejší pracovník predvádza
pracovný

postup

a vzdelávaný

pracovník

si

tento

postup

pozorovaním

a napodobĖovaním osvojuje (Koubek, 2009).

Mentorovanie (mentoring) predstavuje neformálne vedenie a vzdelávanie
zamestnancov. Mentorom je zvyþajne osoba postavená vyššie v hierarchii ako
školený zamestnanec, ktorá pomáha zamestnancovi pochopiĢ neformálne väzby
a vzĢahy v organizácii, spôsob práce, þi prácu samotnú (Bajzíková a kol., 2011).
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Kouþovanie

(coaching)

znamená

dlhodobé

plánované

podnecovanie

a smerovanie školeného zamestnanca k požadovanému výkonu. Celý proces prebieha
v pracovnom prostredí na základe plnenia špeciálnych úloh v priebehu urþitého
þasového intervalu. Plnenie týchto úloh je následne hodnotené na základe správy,
ktorá je východiskom k plánovaniu aktivít a úloh na ćalšie obdobie (Reddy, 2004).

Rotácia práce (cross training) je podĐa Mužíka (2010) metóda, ktorá sa
používa najmä pri vzdelávaní riadiacich pracovníkov a taktiež pri prijímaní nových
zamestnancov a ich zoznamovaním sa s organizáciou. Vzdelávaný pracovník je pri
tejto metóde postupne vždy na urþité þasové obdobie poverovaný pracovnými
úlohami v rôznych þastiach organizácie, vćaka þomu komplexnejšie spoznáva
organizáciu a stáva sa flexibilnejším.

Simulácia je metódou, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku, ale je
zameraná na praktické vzdelávanie a snaží sa þo najrealistickejšie napodobniĢ
skutoþné pracovisko a skutoþnú situáciu, s ktorou sa pracovník stretne v praxi. Je ju
preto možné zaradiĢ k obom typom metód vzdelávania – on the job aj off the job.
CieĐom vzdelávania pomocou simulácie je uĐahþenie prenosu teoretických poznatkov
do pracovného správania bez rizika vzniku škôd z dôvodu chybného konania
vzdelávaných zamestnancov.

Medzi najväþšie výhody „on- the- job“ metód patrí skutoþnosĢ, že nie je nutné,
aby zamestnanci kamkoĐvek odchádzali a rekvalifikácii sa venovali popri svojej
práci. Pri tomto spôsobe sa dá uplatniĢ individuálny prístup k zamestnancom, þím sa
dosiahne oveĐa väþšia efektívnosĢ. Je dôležitý správny výber školiteĐov, pretože
kvalita vzdelávania závisí od ich schopností a môže tu dôjsĢ k odovzdaniu zlých
návykov, þo je jednou z hlavných nevýhod (Tináková, 2005). Taktiež rizikom môže
byĢ podĐa môjho názoru nevyhovujúce uþené prostredie a technika.

1.6.2 Metódy vzdelávania mimo pracoviska
Metódy vzdelávania mimo pracoviska (off the job), ako z názvu vyplýva, sú
metódy realizované mimo pracoviska, priþom môžu byĢ vykonávané v organizácii ale
aj mimo nej. Slúžia prevažne na rozvoj teoretických vedomostí zamestnancov
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a využívajú sa najmä pri vzdelávaní vedúcich pracovníkov a špecialistov (Durai,
2010).

Prednáška je verbálna prezentácia veĐkého množstva informácií veĐkým
skupinám poslucháþov, priþom však absentuje možnosĢ vzájomnej interakcie
prednášajúceho s úþastníkmi. Prednášky sú zamerané na zdokonaĐovanie vedomostí,
teda na predávanie teoretických informácií. Nevýhodou je nízka efektivita z hĐadiska
uchovania informácií, ktorá môže byĢ zlepšená využitím moderných multimediálnych
prostriedkov (Piškanin a kol., 2010).

Seminár je podobne ako prednáška metódou zameranou na sprostredkovanie
vedomostí. Hlavnou výhodou oproti prednáškam je vyššia interakcia vzdelávaných
pracovníkov a väþší priestor na diskusiu (Plamínek, 2010).

Diskusia je podĐa Mužíka (2010) zameraná na menší poþet vzdelávaných
pracovníkov, þím je možná efektívnejšia diskusia ako pri väþšom poþte úþastníkov.
Dôležitá je aktivita školených a vzájomná interakcia. Táto metóda je orientovaná na
to, aby sa úþastníci delili o vlastné skúsenosti a uþili sa sami od seba.

Prípadová štúdia je založená na konkrétnej situácii, s ktorou sú úþastníci
školenia oboznámení, musia ju zanalyzovaĢ, identifikovaĢ problém, diskutovaĢ
o Ėom, hĐadaĢ možné riešenia a urþiĢ to najefektívnejšie. Slúži k posilneniu
schopnosti analyzovaĢ, posúdiĢ a diagnostikovaĢ problém, hĐadaĢ a aplikovaĢ jeho
optimálne riešenie v daných podmienkach (Barták, 2015).

Hranie rolí je zamerané najmä na rozvoj interpersonálnych a komunikaþných
zruþností, ktoré je možné využiĢ v situáciách ako výberové pohovory, hodnotiace
rozhovory, komunikácia so zákazníkmi, predaj, kouþovanie, vedenie Đudí, skupín,
þi vedenie pracovných porád. Podstatou tejto metódy je vytvorenie situácie, v ktorej
každý úþastník dostane urþitú rolu, následne sa táto situácia zahrá a úþastník zisĢuje
ako sa v danej situácii Đudia správajú, aké okolnosti môžu nastaĢ a ako by mal
správne reagovaĢ (KrystoĖ, Šatánek, 2010).
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Assessment/development centre – assessment centrá sú nástrojom výberu
vhodných kandidátov na voĐné pozície, predovšetkým manažérske. Development
centrá slúžia na hodnotenie zamestnancov a ich potenciálu a sú pomôckou pri
plánovaní ich kariérneho rastu a rozvoja, slúžia tiež na identifikáciu ich vzdelávacích
potrieb a využívajú sa i na odhaĐovanie talentov. Obe metódy odhaĐujú schopnosti,
zruþnosti, vedomosti, skúsenosti a postoje zamestnancov a odhaĐujú ich slabé i silné
stránky (Koubek, 2009).

Outdoor training – táto metóda sa nazýva aj „uþenie sa hrou“, formou hry
a športovej aktivity v otvorenom priestranstve sa zamestnanci uþia spoznávaĢ povahu
manažérskej práce, riešia urþité problémy, hĐadajú spoloþné riešenia. Po skonþení
programu nasleduje diskusia medzi jednotlivými úþastníkmi tréningu o tom, aké boli
k plneniu úloh potrebné vedomosti, ako sa uplatnili, þo by sa dalo zlepšiĢ, za
nevýhodu sa považuje þasová a organizaþná nároþnosĢ prípravy (Koubek, 2009).

Vzdelávanie v modernom svete je zamerané nielen na distribúciu informácií
zamestnancom, ale dôraz kladie na aktívne vzdelávanie a metódy vzdelávania, ktoré
vedú k sebarozvoju zamestnancov (Aswathapra, 2005). CieĐom moderných
spoloþností je vytvorenie konceptu tzv. uþiacej sa organizácie. Ide o koncept,
v ktorom by organizácia mala podporovaĢ proces sebavzdelávania, pomáhaĢ
zamestnancom so sebavzdelávaním a utváraĢ také podmienky, aby všetko þo sa deje
v organizácii, bolo príležitosĢou na uþenie (KachaĖáková a kol., 2007).

Pre efektívne sebavzdelávanie je potrebné zabezpeþiĢ dostupnosĢ informácií
a možností vzdelávania a práve na tento úþel sú vhodné moderné technológie –
poþítaþe a internet. Druhou základnou potrebou pre vytvorenie uþiacej sa organizácie
je zabezpeþenie efektívneho fungovania tímov a skupín v organizácii. Je preto
potrebné využívaĢ metódy, ktoré podporujú spoluprácu, interakciu a zlepšujú
interpersonálne zruþnosti zamestnancov.

Vzdelávanie pomocou poþítaþov – e-learning je podĐa KrystoĖa a Šatáneka
(2010) modernou metódou vzdelávania v organizáciách, ktorá je neustále na
vzostupe. Poþítaþe umožĖujú vytvoriĢ rôzne typy vzdelávacích aktivít, ktoré môžu
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byĢ dostupné zamestnancom ako v práci tak aj v domácom prostredí prostredníctvom
internetu. Poþítaþové vzdelávacie programy dokážu poskytovaĢ vzdelávajúcim sa
osobám veĐké množstvo informácií, uĐahþujú vzdelávanie prostredníctvom grafov
a schém, umožĖujú simulovaĢ pracovné situácie, ponúkajú rôzne cviþenia a testy a
tým umožĖujú priebežné hodnotenie procesu osvojovania si nových informácií.
Vzdelávanie

prostredníctvom

e-learningu

môže

prebiehaĢ

samostatne

alebo

v kontakte s inými þlenmi organizácie. Pri samostatnom vzdelávaní sa osoba vzdeláva
bez kontaktu s lektormi, þi inými osobami a môže sa teda vzdelávaĢ podĐa vlastného
tempa v þase kedy jej to vyhovuje. Pri druhom type e-learningu je vzdelávaný
pracovník prostredníctvom technológie v kontakte s lektormi, ktorí riadia proces
výuþby, alebo s inými vzdelávajúcimi sa pracovníkmi, s ktorými si odovzdávajú svoje
informácie a znalosti formou diskusných fór, þi chatu.

Outdoor learning predstavuje metódu, ktorá sa zameriava na rozvoj
interpersonálnych zruþností vzdelávaných pracovníkov a je vhodná najmä pre
vzdelávanie manažérov a zefektívnenie interakcie a spolupráce v tímoch. Outdoor
vzdelávanie nemusí prebiehaĢ len vonku v prírode, ale kdekoĐvek mimo pracovného,
þi školiaceho prostredia. Malo by byĢ tvorené sériou aktivít, ktoré sú pre úþastníkov
takéhoto školenia nové, ešte nezažité a vyvolávajú subjektívne prežívané riziko. To
vedie ku koncentrovanejším emóciám a silnejšiemu zážitku. Ćalšou charakteristikou
outdoor programov je skupinový proces, nejde teda o program, v ktorom je hlavným
bodom individuálne riešenie urþitých situácií, ale aktivity vyžadujúce skupinovú
spoluprácu (Horník, 2007).

1.7 Bariéry vzdelávania
Dôležitú oblasĢ pre riadenie Đudských zdrojov z hĐadiska stability organizácie
predstavuje využitie pracovného potenciálu a rozvoj organizácie zamestnancov.
Zamestnanci, ktorí majú pocit, že sa v organizácii nerozvíjajú a nevzdelávajú,
nemôžu naplno využiĢ svoje schopnosti a ich práca sa stáva rutinnou. Nepoznanie
a neodstraĖovanie

bariér,

ktoré

vzdelanie

zamestnancov

nebezpeþné, ako nevykonávaĢ dôkladné analýzy v podniku.
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brzdia

je

rovnako

Medzi základné bariéry vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku patrí
jednorázovosĢ, kampaĖovitosĢ a nesystémovosĢ. Strach je psychologická bariéra Đudí
v tom, že daný proces vzdelávania je nad ich sily a nezvládnu ho. Celková atmosféra
v podniku degradujúca vzdelávanie býva ćalšou Ģažko zvládnuteĐnou prekážkou
z pohĐadu zamestnancov (Mihalþová, 2007).

Najþastejšími bariérami, ktoré môžu ovplyvniĢ vzdelávanie zamestnancov
v podnikoch podĐa BartoĖkovej (2010) predstavujú:
a) nedostatoþné prepojenie zamestnancov s cieĐmi organizácie,
•

neschopnosĢ „rozpoznania vhodných riešení, ktoré sa nevzĢahujú priamo na
vzdelávanie,

•

neschopnosĢ pripraviĢ prostredie vhodné pre vzdelávanie,

•

nedostatoþná podpora zo strany vedenia,

•

vysoko nákladné riešenie pre“ organizáciu,

•

pohĐad na vzdelávanie ako jednorazovú udalosĢ,

•

prehliadanie zodpovednosti úþastníkov vzdelávacieho procesu,

•

neschopnosĢ poskytovaĢ spätnú väzbu a využívanie informácií o výsledkoch.

Nedostatok þasu tvorí snáć najmenej ospravedlniteĐnú bariéru v procese
vzdelávania. Nevzdeláva sa totiž len ten, ktorý sa vzdelávaĢ nechce. ýas znaþí vzácnu
devízu jednotlivca, nie je však prekážkou pre vzdelávanie. Uvedené bariéry môžeme
uviesĢ pod spoloþným menovateĐom, ktorým je slabá motivácia na vzdelávanie
zamestnancov. Zamestnancov najþastejšie motivuje možnosĢ uplatnenia sa na trhu
práce aj napriek osobným prekážkam, istota zamestnania, možnosĢ mzdového
príplatku, odbúranie bariér tvorivosti a príþin pracovnej nespokojnosti. Zvyšuje sa tak
ich individuálna výkonnosĢ, ktorá priamo vplýva na celkový výkon, efektívnosĢ
a konkurencieschopnosĢ.

1.8 Motivácia zamestnancov vzdelávaĢ sa
Vzdelávanie má význam iba vtedy, keć zamestnanec vidí zmysel svojho
vzdelávania a tým sa aj snaží osvojiĢ si nové vedomosti, þi zruþnosti a bude ich
využívaĢ vo svojej práci. Úþastníci vzdelávacích kurzov by mali byĢ informovaní
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o výhodách vyplývajúcich z daného kurzu. Taktiež je vhodné zabezpeþiĢ podporu
úþastníkov zo strany spolupracovníkov, þi podriadených zamestnancov, pretože ak sa
uþiaci stretnú s výsmechom z dôvodu vzdelávania, môžu stratiĢ záujem o samotné
vzdelávanie. To znamená, že dané vzdelávanie sa stane neefektívne pre organizáciu
a aj pre samotných školených. Ćalší dôvod neefektívneho školenia je, keć školiaci
pracovník nenájde so školenými zamestnancami spoloþnú reþ (Prusáková. 1997).

Obrázok 2. Vplyvy na transfer vzdelávania
Zdroj: Bajzíková, 2011, s. 105.

Individuálne vzdelávacie ciele zamestnancov sú rovnako dôležité ako
vzdelávacie ciele organizácie. Zamestnanci majú vlastnú predstavu o svojom
vlastnom pôsobení v organizácii, majú predstavy, ktoré im urþité vzdelávacie
programy môžu naplniĢ. Najideálnejšie by bolo, keby boli ciele organizácie identické
s cieĐmi zamestnancov. Ciele zamestnancov vychádzajú prevažne z presvedþenia, že
absolvovanie vzdelávacieho podujatia im pomôže v nasledovnom ako napr.:
•

udržaĢ si zamestnanie

•

dosiahnuĢ zvýšenie mzdy, platu

•

služobný postup

•

zlepšenie výkonu pri zmenšení námahy

•

spoloþenské uznanie, rodiny, priateĐov

•

osobnostný rozvoj, uznanie

•

zlepšia sa jeho vzĢahy s ostatnými spolupracovníkmi, nadriadenými
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•

zmena profesie, funkcie ( napr. z osobných dôvodov ) a iné (Frk, 2005).

Výhody plynúce zo vzdelávania zamestnanca, ktoré prinášajú výhody aj
organizácii predstavujú:
•

napomáha k získavaniu sebadôvery

•

zabezpeþuje sebarozvoj

•

umožĖuje napĎĖaĢ osobné ciele zamestnanca

•

ponúka odborný rast a istotu do budúcnosti

•

pomáha odstrániĢ obavy z plnenia nových pracovných úloh, funkcie

•

pomáha zlepšovaĢ pracovný výkon pri zmenšovaní fyzickej, þi duševnej
námahy

•

zvyšuje mieru spokojnosti z vykonanej práce

•

umožĖuje spoloþenské uznanie

•

motivuje zamestnanca k vytyþovaniu ambicióznejších vzdelávacích cieĐov
(napr. štúdium na vysokej škole)

•

zlepšovaĢ vzĢahy medzi spolupracovníkmi a k nadriadeným

•

pomáha zamestnancovi kvalifikovanejšie sa rozhodovaĢ a efektívnejšie riešiĢ
pracovné problémy

•

poskytuje informácie, námety pre zlepšenie riadiacich (manažérskych)
schopností, komunikaþných zruþností

•

napomáha zamestnancom zvládnuĢ stres, frustráciu, konflikty (Frk, 2005).

SpokojnosĢ zamestnancov v organizácii je základným predpokladom ich
lojality a výkonnosti. Miera spokojnosti zamestnancov závisí do veĐkej miery od ich
vlastných potrieb, oþakávaní a prostredia v ktorom pracujú. ZisĢovanie úrovne
spokojnosti zamestnancov má zabezpeþiĢ poznanie možností organizácie pri
vytváraní

motivaþných

podmienok

a

zabezpeþovaní

stability

kmeĖových

zamestnancov, þím je možné dosiahnuĢ vysokú kvalitu produkcie a následne
predajnosĢ výrobkov a prosperitu firmy. Medzi základné požiadavky týkajúce sa
spokojnosti zamestnancov s prácou sú vyššia mzda, spravodlivý systém odmeĖovania,
reálna príležitosĢ k povýšeniu, ohĐaduplné a participatívne riadenie, dostatoþný
39

stupeĖ sociálnej interakcie pri práci, zaujímavé a rozmanité pracovné úlohy a vysoký
stupeĖ autonómie, t.j. kontroly nad tempom a metódami práce. Medzi hlavné kritéria
spokojnosti zamestnancov patria: žiaduca stabilita zamestnancov, spokojnosĢ
s odmeĖovaním, medziĐudské vzĢahy na pracovisku, hodnotenie starostlivosti
o bezpeþnú prácu, hodnotenie istoty pracovného miesta, informovanosĢ o hodnotení
kvality práce zamestnancov a možnosĢ zamestnancov zvyšovaĢ si svoju odbornú
kvalifikáciu (Frk, 2005).
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2 EMPIRICKÁ ýASġ
Hlavným cieĐom diplomovej práce je analyzovaĢ proces vzdelávania
zamestnancov v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o., identifikovaĢ jeho nedostatky
a odporuþiĢ možnosti jeho zlepšenia.
ýiastkové ciele:
•

prostredníctvom pološtruktúrovaného rozhovoru s riaditeĐom pre Đudské
zdroje identifikovaĢ všetky formy a metódy vzdelávania, ktoré spoloþnosĢ
využíva a celkový prístup k vzdelávaniu,

•

prostredníctvom exkurzie na vzdelávacej aktivite analyzovaĢ priebeh školenia
v spoloþnosti,

•

prostredníctvom dotazníka získaĢ pohĐad zamestnancov na proces vzdelávania
v skúmanej spoloþnosti a analyzovaĢ ho,

•

analyzovaĢ mieru využitia interných a externých školiteĐov v procese
vzdelávania v spoloþnosti,

•

identifikovaĢ nedostatky vzdelávania v spoloþnosti,

•

nájsĢ vhodné riešenia na uvedené nedostatky.
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2.1 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA
2.2 Charakteristika objektu skúmania
Skúmaná spoloþnosĢ si neželala zverejniĢ skutoþné obchodné meno, preto ju
budem v práci nazývaĢ ako XY MEDICAL, s.r.o. SpoloþnosĢ XY Medical bola
založená ako rodinná firma v roku 1996. Venuje sa vývoju, výrobe, predaju a servisu
v oblasti ortopédie. Hlavným predmetom podnikania je výroba zdravotníckych
prístrojov a zdravotníckych prostriedkov, veĐkoobchod, aplikácia, výroba a oprava
ortopedickej obuvi a výroba a oprava protéz, konþatinových ortéz, mäkkých bandáži,
predaj a distribúcia zdravotníckych prostriedkov.

Produktové portfólio spoloþnosti
•

protézy: adaptéry, chodidlá, kolenne kĎby,

•

ortézy: sériovo vyrobené ortézy, ortopedické vložky,

•

zákazková výroba: silikónové protézy a epitézy, kranialné nemodelaþné
ortézy, protetické lôžka, ortopedické vložky,

•

výrobný materiál: materiál potrebný k výrobe,

•

diagnostické prístroje: OrthoLaser.

Obrázok 3 Produktové portfólio spoloþnosti XY Medical s.r.o.
Zdroj: interný materiál.
SpoloþnosĢ sídli v Prahe, kde sa nachádza vývojové centrum, výroba a sklady.
Vćaka vysokej špecializácii, moderným postupom a medziodborovému prístupu sa
42

spoloþnosĢ dostala medzi špiþku v obore ortopédia. SpoloþnosĢ je taktiež výhradným
distribútorom svetových znaþiek zaoberajúcich sa ortopédiou.

SpoloþnosĢ XY s.r.o. patrí medzi malé podniky, zamestnáva 65 zamestnancov.
V spoloþnosti sa kladie veĐký doraz na vysoko kvalifikovaných pracovníkov, od
ktorých sa oþakáva profesionálny prístup, lojalita a zodpovednosĢ. Pracovníkom je
umožnené kontinuálne odborné vzdelávanie a školenie sa v oboru.

Na þele spoloþnosti je generálny manažér. SpoloþnosĢ je rozdelená na dve
divízie:
•

Výrobná divízia – výroba zdravotníckeho materiálu a výrobkov,

•

Obchodná divízia – nákup a predaj špeciálnych zdravotnícky výrobkov pre
oblasĢ ortopédie.

CieĐ a vízia spoloþnosti
Víziou XY MEDICAL, s.r.o. je staĢ sa popredným poskytovateĐom
výnimoþných výrobkov a služieb v oblasti ortopédii na trhu ýR a SR, vytvoriĢ
stabilnú a silnú spoloþnosĢ, ktorá naplno a efektívne využíva svoje výrobné kapacity
a má stabilný výrobný program. SpoloþnosĢ, ktorá bude maĢ dostatok finanþných
zdrojov na splácanie svojich záväzkov a na ćalšie investície do zvyšovania
konkurencieschopnosti. SpoloþnosĢ sa snaží o dosiahnutie þo najvyššej kvality
a spokojnosti zákazníkov, produkovanie nových kvalitných výrobkov a rozširovanie
existujúcej výroby.

CieĐom spoloþnosti je ponúknuĢ za prijateĐnú cenu výrobky a služby, ktoré sú
technicky a kvalitatívne zrovnateĐné s výrobkami svetových firiem. V spoloþnosti je
od roku 2004 zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2000, ktorý je uplatĖovaný
v celom rozsahu þinností – vývoj, výroba, predaj a servis.

Pre dosiahnutie svojho základného cieĐa si spoloþnosĢ stanovila niekoĐko
þiastkových:
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•

využívaĢ pri výrobe zdravotníckych pomôcok najmodernejšie technické
vybavenie,

•

v najväþšej miere zamestnávaĢ vysokokvalifikovaných pracovníkov,

•

pracovaĢ s maximálnou pridanou hodnotou,

•

dosahovaĢ maximálnu efektivitu výroby,

•

maĢ stabilný výrobný program,

•

vytváraĢ þo najlepšie pracovné podmienky,

•

neustále pracovaĢ na hĐadaní nových zdravotníckych trhov (Strategický plán
spoloþnosti, 2015).

2.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje
Pred zaþatím písania diplomovej práce bolo potrebné si rozšíriĢ vedomosti
z oblasti

vzdelávania

zamestnancov

prostredníctvom

preštudovania

odbornej

literatúry. Na základe tejto literatúry bola ćalej spracovaná teoretická þasĢ
diplomovej práce a vypracované podklady pre empirickú þasĢ – otázky dotazníku a
štruktúra rozhovoru.

Teoretická þasĢ diplomovej práce je spracovaná podĐa odbornej literatúry
zaoberajúcej sa personálnym manažmentom, resp. konkrétne rozvojom a vzdelávaním
zamestnancov. Väþšina tejto literatúry bola dostupná ako knižné publikácie, niektoré
zdroje boli dostupné prostredníctvom internetu. Kećže je v oblasti personálneho
manažmentu dostatok zdrojov, boli využité predovšetkým publikácie slovenských
a þeských autorov, prípadne preložené publikácie zahraniþných autorov.

Charakteristika spoloþnosti je spracovaná na základe informácií dostupných
z internetovej stránky spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. a jej interných materiálov,
ktoré mi boli poskytnuté. V rámci výsledkov práce boli využité tri hlavné zdroje –
pološtruktúrovaný rozhovor s riaditeĐom pre Đudské zdroje, exkurzia na vzdelávacej
aktivite a dotazník predložený zamestnancom spoloþnosti.
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Pološtruktúrovaný rozhovor
Ako uvádza Gavora (2007, s. 87), rozhovor sa vyznaþuje „priamym kontaktom
obidvoch aktérov, teda ide o komunikáciu tvárou v tvár. Nie je to len striedanie
otázok a odpovedí zameraných na získanie informácií, je to zároveĖ sociálny vzĢah
dvoch Đudí v konkrétnom þase.“

Zvolil som pološtruktúrovaný rozhovor, v ktorom som mal vopred pripravené
otázky, medzi ktoré som poþas rozhovoru pripájal ćalšie, v závislosti od odpovedí.
Rozhovor bol nahrávaný a následne som z neho pre potreby diplomovej práce vybral
tie najdôležitejšie þasti. Informácie získané prostredníctvom rozhovoru boli využité
najmä na všeobecnú charakteristiku procesu vzdelávania v spoloþnosti a upresnenie
poznatkov o spoloþnosti, ktoré neboli dostupné z jej interných materiálov a
internetovej stránky.

Rozhovor bol vykonaný s riaditeĐom pre Đudské zdroje. Rozhovor slúžil na
získanie informácií o celom procese vzdelávania v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o.
Týmto spôsobom boli získané informácie o spôsoboch identifikácie potrieb
vzdelávania, o jeho plánovaní a realizácii, jednotlivých typoch školení, ktoré
prebiehajú v organizácii a taktiež o hodnotení vzdelávacích aktivít. V rámci
rozhovoru boli tiež získané informácie o tom ako spoloþnosĢ pristupuje k vzdelávaniu
zamestnancov, aké sú hodnoty spoloþnosti, aké sú ciele vzdelávania, aké metódy sú
využívané a kto vykonáva školenia, teda do akej miery sú využívané interné, resp.
externé školenia.

Exkurzia na vzdelávacej aktivite
V rámci spracovávania témy diplomovej práce v spoloþnosti XY MEDICAL,
s.r.o. mi bolo umožnené byĢ prítomný na vzdelávacej aktivite v spoloþnosti.
Konkrétne išlo o školenie týkajúce sa komunikácie so zákazníkmi. Na tejto exkurzii
bolo mojim cieĐom analyzovaĢ priebeh školenia v spoloþnosti. Zameral som sa na
niekoĐko základných faktorov vzdelávacej aktivity. Analyzoval som þas a miesto
konania školenia, školiteĐa, úþastníkov a samotný priebeh školenia, teda na þo boli
zamerané jednotlivé prednášané témy.
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Dotazník
Jeho podstatu vysvetĐuje Gavora (2000, s. 78) nasledovne: „...ako už názov
nasvedþuje, slovo dotazník sa spája s dotazovaním, s otázkami. Je to spôsob
písomného

kladenia

otázok

a získavania

písomných

odpovedí.

Dotazník

je

najfrekventovanejšou metódou zisĢovania údajov. Táto frekventovanosĢ je þasto daná
(zdanlivo) jednoduchým zostavením dotazníka.“ Ako citovaný autor ćalej doplĖuje,
dotazník je predovšetkým urþený k hromadnému získavaniu údajov. Môžeme ním
získaĢ veĐké množstvo informácií pri malej þasovej investícii. Preto som sa vo
výskumnej þasti rozhodol pre metódu dotazníka.

Každý dotazník má presne stanovenú štruktúru – skladá sa z troch þastí.
Vstupná þasĢ vysvetlila význam dotazníka, þím som motivoval respondentov k jeho
vyplneniu. V tejto þasti som v záujme motivovania respondentov zdôraznil ich
anonymitu. Druhá þasĢ obsahovala logicky usporiadané otázky a v závere som
uviedol poćakovanie za þas a ochotu pri vypĎĖaní dotazníka.

Dotazník slúžil na analýzu procesu vzdelávania v spoloþnosti z pohĐadu jej
zamestnancov. Obsahoval štatistické otázky pohĐadom zamestnancov, ktoré zisĢovali
základné informácie ako pohlavie, vek, vzdelanie, pracovnú pozíciu, þi dobu
pôsobenia v

spoloþnosti.

Hlavnou

þasĢou

dotazníku

boli otázky ohĐadom

vzdelávacích aktivít v spoloþnosti, teda ako þasto a koĐko školení absolvujú
zamestnanci, kto je školiteĐom pri jednotlivých vzdelávacích aktivitách, ako vnímajú
využiteĐnosĢ informácií získaných na školeniach v praxi a akým spôsobom sú
hodnotené nadobudnuté vedomosti. Dotazník bol rozposlaný prostredníctvom
internetového odkazu poskytnutého elektronickou komunikáciou a taktiež bol
rozdaný zamestnancom v tlaþenej forme priamo v sídle spoloþnosti.

Spolu bolo s prosbou o vyplnenie dotazníka oslovených 36 zamestnancov
spoloþnosti XY Medical, s.r.o. Riadne vyplnených a pre prieskum použiteĐných sa mi
vrátilo 27 dotazníkov, þo predstavuje 75 % návratnosĢ. Respondenti boli oboznámení
o zámere dotazníka, jeho anonymite a úþele, na ktorý budú použité výsledky
prieskumu.
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Analýza skúmanej vzorky zamestnancov
V rámci dotazníku boli položené štatistické otázky, ktoré zisĢovali základné
údaje o respondentoch. Tieto boli umiestnené na konci dotazníku pre zabezpeþenie
úprimnosti pri odpovediach, kećže bol takto ešte povzbudený pocit úplnej anonymity.

Zo štatistických otázok som získal informácie o zložení respondentov.
Základnou otázkou bolo pohlavie respondenta.

WƌĞĚĂũ͖
ǎĞŶĂ͖ϭϱ͖
ϭϱй
ǎĞŶĂ
ŵƵǎ
WƌĞĚĂũ͖ŵƵǎ͖
ϴϱ͖ϴϱй

Graf 1 Pohlavie respondentov
Zdroj: vlastné spracovanie.

Na dotazník odpovedali väþšinou muži, konkrétne až 85,2% a teda len 14,8%
žien. Tento pomer je však v spoloþnosti oþakávaný, kećže aj v spoloþnosti je prevaha
mužských zamestnancov. Ženské zamestnankyne, ktoré odpovedali na dotazník
pracujú len na administratívnych a manažérskych pozíciách. Druhou základnou
otázkou bol vek respondentov, v rámci možností boli vymedzené 4 rozmedzia vekov,
do ktorých sa mali respondenti zaradiĢ.
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Graf 2 Vek respondentov
Zdroj: vlastné spracovanie.

Prvým rozmedzím bolo 18-30 rokov, ćalej 31-40 rokov, 41-50 rokov a viac
ako 51 rokov. Väþšina zamestnancov spoloþnosti, ktorí odpovedali na dotazník sú
v mladom veku – 55,6 % uviedlo svoj vek v rozmedzí 18-30 rokov. Vek 31-40 má
takmer 26 % respondentov, vek 41-50 necelých 15 % respondentov a v rámci
rozmedzia nad 51 rokov bol dotazník vyplnený len jedným zamestnancom, þo
predstavuje 3,7 % respondentov.

Výsledky prieskumu najvyššieho dosiahnutého vzdelania respondentov
potvrdili ciele spoloþnosti v prijímaní vzdelaných zamestnancov, kećže sa medzi
respondentmi nenachádzal ani jeden zamestnanec bez maturity.
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Graf 3 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie respondentov
Zdroj: vlastné spracovanie.

Väþšina zamestnancov, konkrétne 40,7 % má ukonþené stredoškolské
vzdelanie s maturitou. Druhou najväþšou skupinou sú zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním II./III. stupĖa (t.j. magisterské, inžinierske alebo doktorandské), táto
skupina predstavuje 33,3 % respondentov. Zvyšných 26 % zamestnancov má
ukonþené vysokoškolské vzdelanie I. stupĖa (t.j. bakalárske).
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Graf 4 Pracovná pozícia v organizácii
Zdroj: vlastné spracovanie.
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Pri výbere respondentov som sa snažil o rôznorodosĢ a zastúpenie všetkých
oblastí v rámci organizácie. Respondenti sú tak z rôznych pracovných pozícií, priþom
väþšinu (55,6 %) tvoria obchodní zástupcovia, ktorí predstavujú najväþšiu þasĢ
zamestnancov v rámci celej spoloþnosti. Druhou najpoþetnejšou skupinou sú
sales/marketingoví manažéri (26 %), ćalej 14,8 % pracovníci zákazníckeho servisu a
1 respondent z manažmentu (3,7 %).
Poslednou štatistickou otázkou bola dĎžka pracovného pomeru v spoloþnosti
XY MEDICAL, s.r.o.
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ǀŝĂĐĂŬŽϲƌŽŬŽǀ

Graf 5 DĎžka pracovného pomeru respondentov
Zdroj: vlastné spracovanie.
Väþšina respondentov pracuje v spoloþnosti 1-3 roky, þo je pravdepodobne
spôsobené tým, že spoloþnosĢ otvárala nové priestory a prijímala nových
zamestnancov práve v tomto období. Konkrétne je v tomto rozmedzí v spoloþnosti
zamestnaných

59%

zamestnancov.

Ćalším

rozmedzím

sú

naopak

dlhodobí

zamestnanci, ktorí v spoloþnosti pracujú viac ako 6 rokov, táto skupina predstavuje
26% respondentov a väþšina z týchto pracovníkov zastáva vedúce pozície v
spoloþnosti, teda ide prevažne o vedúcich pracovníkov a manažment. V rozmedzie 36 rokov pracuje v spoloþnosti 15 % respondentov.

Z výsledkov štatistických otázok je možné urþiĢ niekoĐko informácií ohĐadom
zamestnancov v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. Prvou z nich je fakt, že ženy
pracujú len v administratívnej oblasti a v oblasti manažmentu. Naopak na pozície
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radových a vedúcich pracovníkov vo výrobe sú obsadzovaní prakticky výhradne
muži, priþom vedúcimi pracovníkmi sú až na jednu výnimku zamestnanci vo veku
nad 31 rokov s dlhodobou praxou v spoloþnosti, vo väþšine prípadov sa jedná o viac
ako 6 roþnú prax v XY MEDICAL, s.r.o.

2.4 ýasový manažment výskumu
Spracovanie diplomovej práce bolo þasovo nároþným procesom, ktorého
jednotlivé fázy znázorĖuje TabuĐka 1.
TabuĐka 1 ýasový manažment výskumu
Etapa

ýasové trvanie

štúdium literatúry a vypracovanie

september - október 2015 (2 mesiace)

teoretickej þasti
projekt výskumu, predvýskum

november 2015 (1 mesiac)

zber dát

december 2015 – február 2016 (3
mesiace)

vyhodnotenie dotazníkov a analýza

marec – apríl 2016 (2 mesiace)

výsledkov výskumu
formulovanie záverov
finálna úprava
SPOLU

8 mesiacov

Zdroj: vlastné spracovanie

Z TabuĐky 1 vyplýva, že spracovanie výskumu trvalo 9 mesiacov. Jednotlivé
položky tabuĐky možno kategorizovaĢ do troch, na seba nadväzujúcich etáp:
1. Prípravná etapa trvala v období september - november 2015, t.j. 3
mesiace. V rámci tejto etapy som na základe literárneho rešeršu preštudoval
teoretické súvislosti skúmanej problematiky. SúþasĢou etapy bola aj informaþná
príprava výskumu, ktorá nám poskytla širokú poznatkovú základĖu na riešenie
väþšiny problémov od plánovania výskumu po jeho ukonþenie.
2. Etapa získavania empirického materiálu bola realizovaná v mesiacoch
december – február 2016 (t.j. 3 mesiace). V úvode tejto etapy som uskutoþnil
predvýskum.
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3. Etapa spracovania výskumného materiálu, jeho rozbor a koncipovanie
záverov sa uskutoþnila v mesiacoch marec – apríl 2016 (t.j. 2 mesiace). V tejto etape
som použil matematicko-štatistické metódy (percentuálne výpoþty, súþet). V tejto
etape sa uskutoþnila aj jazyková korektúra zameraná na odstránenie gramatických
a štylistických nedostatkov.

2.5 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie údajov
Poþas vypracovávania práce boli využité viaceré metódy vyhodnotenia
a interpretácie údajov. Pre podrobné rozpracovanie témy bola v rámci celej práce
využívaná

analýza.

Výsledky

dotazníkového

prieskumu

boli

vyhodnotené

deskriptívnou štatistikou a ich zhrnutie vyvodené indukciou a dedukciou. Indukcia
a dedukcia boli rovnako ako syntéza využité pri zhodnotení výsledkov práce, zhrnutí
výsledkov v závere a tiež pri tvorbe odporúþaní. V rámci zhrnutia výsledkov boli tiež
porovnávané

výsledky

pološtruktúrovaného

rozhovoru,

exkurzie

na

školení

a výsledkov dotazníkového prieskumu, pri tomto porovnávaní bola využitá
komparatívna analýza.
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3 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
V tejto þasti budem postupne rozoberaĢ výsledky jednotlivých metód skúmania
využitých pri mojom prieskume.
Snažil som sa hĐadaĢ odpovede na nasledujúce otázky:
•

Ako dochádza k identifikovaniu potrieb vzdelávania?

•

Ako sa plánuje a uskutoþĖuje vzdelávanie zamestnancov?

•

Ako sa hodnotia vzdelávacie aktivity?

•

Aký je pohĐad zamestnancov na vzdelávanie v organizácii?
Najskôr sú uvedené výsledky pološtruktúrovaného rozhovoru zameraného na

všeobecnú charakteristiku vzdelávania v XY MEDICAL, s.r.o. následne výsledky
exkurzie, ktorej cieĐom bola analýza priebehu vzdelávacej aktivity v organizácii a
napokon

výsledky

dotazníkového

prieskumu,

ktorým

som

zisĢoval

pohĐad

zamestnancov na proces vzdelávania v spoloþnosti. Závereþná þasĢ tejto kapitoly
obsahuje diskusiu, teda zhrnutie výsledkov mojej analýzy, identifikáciu nedostatkov a
nakoniec odporúþania, teda možnosti odstránenia nedostatkov procesu vzdelávania v
skúmanej spoloþnosti.

3.1 Výsledky pološtruktúrovaného rozhovoru
SpoloþnosĢ XY MEDICAL, s.r.o. zamestnáva 65 zamestnancov, ktorí pracujú
vo výrobnej divízii, ktorá sa zaoberá výrobou zdravotníckeho materiálu a výrobkov
alebo v obchodnej divízii zameranej na nákup a predaj špeciálnych zdravotníckych
výrobkov pre oblasĢ ortopédie. Vedenie spoloþnosti je spoloþné pre obe divízie,
vćaka þomu prebiehajú v oboch divíziách rovnaké procesy. Pre moju prácu boli
zaujímavé predovšetkým procesy v oblasti vzdelávania zamestnancov, ktoré sú
rovnaké a sú riadené spoloþným vedením. Túto skutoþnosĢ je potrebné spomenúĢ
kvôli tomu, že náš prieskum prebiehal len v jednej z týchto divízií, a to v divízii
obchodnej.

Zamestnanci XY MEDICAL, s.r.o. pracujú na rozliþných pracovných
pozíciách, ktoré sa dajú rozdeliĢ do 4 základných skupín – najväþšou skupinou je
skupina Obchodní zástupcovia, druhou Sales a marketingoví manažéri a následne
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Zákaznícky servis a Vedenie spoloþnosti, teda manažment. Jednotlivé skupiny majú
rozliþné plány vzdelávania v spoloþnosti. Pre obchodných zástupcov je hlavnou
témou vzdelávacích aktivít efektívne vykonávanie pracovných þinností v rámci ich
pracovného miesta, þo predstavuje najmä praktické školenia a školenia na nové
výrobky. Sales a marketingoví manažéri majú okrem školení taktiež školenia
personálnych a komunikaþných zruþností, kećže musia viesĢ urþitý pridelený poþet
Đudí. Taktiež musia svojich zamestnancov školiĢ v urþitých technických otázkach.
Pracovníci zákazníckeho servisu musia ovládaĢ informaþné systémy, s ktorými
pracujú v organizácii, þasĢ administratívneho oddelenia je zodpovedná za finanþnú
þinnosĢ a teda musia ovládaĢ legislatívne normy a iné informácie potrebné k správnej
þinnosti finanþného oddelenia. Vedenie spoloþnosti absolvuje školenia manažérskych
zruþností a taktiež sa zúþastĖuje na školeniach externých partnerov, u ktorých sa
snaží získaĢ informácie o najnovších technológiách a postupoch využívaných vo
svojom sektore.

Pri nábore a výbere zamestnancov sa spoloþnosĢ sústrećuje na vzdelanie
a prax uchádzaþov v odbore. Väþšina zo zamestnancov spoloþnosti má zdravotnícke
vzdelanie, k ćalším zamestnancom patria absolventi stredných odborných škôl
s ekonomickým zameraním. Obdobné vzdelanie má aj väþšina zamestnancov vo
vedení spoloþnosti, výnimku tvorí len administratívne oddelenie, v ktorom sú
zamestnanci s rôznym vzdelaním, najmä ekonomickým. SpoloþnosĢ sa pri získavaní
kvalitnej pracovnej sily snaží vychovávaĢ si nových zamestnancov už poþas ich
štúdia, preto spolupracuje s vybranými strednými odbornými školami. Spolupráca má
podobu praktickej výuþby vybraných študentov tejto školy priamo na pracovisku pod
dohĐadom skúsených zamestnancov. Študenti tak získavajú cenné skúsenosti a XY
MEDICAL,

s.r.o.

má možnosĢ

pripraviĢ do

praxe v spoloþnosti

budúcich

zamestnancov ešte poþas ich štúdia.

Proces

vzdelávania v

spoloþnosti

nie je

systematicky organizovaný,

spoloþnosĢ nemá stanovený presný plán vzdelávacích programov. Vzdelávacie
aktivity sú vykonávané predovšetkým pri prijímaní nových zamestnancov, teda pri
zaškolení zamestnanca a doplnení chýbajúcich vedomostí z odboru. Ćalším dôvodom
vzdelávania sú nové zdravotnícke výrobky, ich zavádzanie neprebieha náhodne, ale
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vždy po ich zavedení na trh. Povinné školenia ako školenie o bezpeþnosti a ochrane
zdravia pri práci sú plánované vtedy keć sú potrebné, nie je presne stanovený
harmonogram takýchto typov školení. Pri potrebe BOZP školenia sa kontaktuje
externý partner, ktorý takéto školenie vykonáva a následne je dohodnutý termín
školenia. Ostatné vzdelávacie aktivity vychádzajú z hodnotenia pracovných výkonov
a

školenia

sú

vykonávané

pri

zistení

urþitých

nedostatkov

vo

výkonoch

zamestnancov.

Vzdelávacie aktivity realizované v spoloþnosti XY Medical, s.r.o.
Prístup spoloþnosti XY Medical, s.r.o. ku vzdelávaniu sa nedá definovaĢ ako
organizovaný. Nemá vytvorený kompletný plán dlhodobého vzdelávania, sþasti si
však osvojila filozofiu vzdelávania, ktorá má motivovaĢ zamestnancov k aktívnemu
prístupu k práci. V predstihu plánuje iba návštevy výstav týkajúcich sa zdravotníctva.
SúþasĢou týchto výstav sú aj workshopy, ktorých sa zamestnanci aktívne zúþastĖujú.
Kećže ich predbežný program a termíny sú známe v dostatoþnom þasovom predstihu,
v plánoch spoloþnosti sa takéto aktivity objavia aj s dvojroþným predstihom.

Ak podnik prijíma uchádzaþa do zamestnania, riaditeĐ pre Đudské zdroje na
základe analýzy životopisu, metódou rozhovoru a pozorovaním, identifikuje rozdiel
medzi jeho požadovaným vzdelaním a súþasnými vedomosĢami, ktorými disponuje.
Na elimináciu tohto rozdielu zamestnávateĐ poskytne novému zamestnancovi vhodné
študijné materiály a je už na Ėom, aký prístup ku vzdelávaniu zvolí. Ak zamestnanec
nepreukáže dostatoþnú ochotu uþiĢ sa, zamestnávateĐ sa so zamestnancom rozlúþi
ešte v skúšobnej dobe.

Každý uchádzaþ prijatý do zamestnania absolvuje povinné školenia v rozsahu
stanovenom zákonmi. Školenia zo zákona sú zabezpeþované externými vzdelávacími
organizáciami podĐa príslušnej legislatívy. Medzi povinné školenia, ktoré spoloþnosĢ
zabezpeþuje pre zamestnancov, patrí školenie BOZP, s ktorým je spojené aj
poskytovanie prvej pomoci. Prvýkrát teda zamestnanci absolvujú školenie už pri
nástupe do práce, následne sa periodicky opakuje podĐa potreby.
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Školenia vykonávajú výluþne certifikované spoloþnosti, a to v priestoroch
spoloþnosti XY Medical, s.r.o. SpoloþnosĢ spravuje databázu publikácií, manuálov,
elektronických odborných þasopisov a kníh, ktoré sú zamestnancom kedykoĐvek
k dispozícii a taktiež má prístupy do on-line elektronických databáz. Práve tieto
zdroje predstavujú vedomostnú základĖu pre samostatné vzdelávanie jednotlivých
zamestnancov. Popri vstupnom vzdelávaní riaditeĐ pre Đudské zdroje odporuþí
zamestnancovi publikácie na preštudovanie, a to najmä preto, aby sa mohol
zamestnanec þo najlepšie zorientovaĢ v danej oblasti a mohol plnohodnotne
vykonávaĢ svoju prácu. Ak v rámci podniku dôjde k zmene používaných postupov,
riaditeĐ zváži potrebu a spôsoby vhodného vzdelania zamestnancov. PokiaĐ ide len
o nevýznamné þi nepatrné zmeny, uprednostĖuje podnik na doplnenie potrebných
vedomostí využitie vlastnej zdrojovej základne. RiaditeĐ vyberie vhodné študijné
podklady a poverí zamestnancov ich naštudovaním. V tomto prípade hovoríme
o priebežnom vzdelávaní zabezpeþovanom interne.

Odlišné vzdelávacie aktivity realizuje podnik v prípade, že plánuje zavádzanie
nových výrobkov. Vtedy školenie zamestnancov zabezpeþuje väþšinou externá
spoloþnosĢ, ktorá danú technológiu poskytuje, a to buć v priestoroch spoloþnosti
alebo v školiacej miestnosti dodávajúcej firmy. Predpokladom pre zaškolenie
zamestnancov je podpísanie zmluvy o vzdelávaní medzi spoloþnosĢami. V nej si
spoloþnosti dohodnú podmienky vzdelávania. Celý ćalší priebeh vzdelávania je v
réžii dodávajúcej firmy. Školení zamestnanci sú väþšinou aktívne zapájaní do
priebehu vzdelávania, teda kedykoĐvek, keć sa im nieþo zdá nejasné, môžu školiteĐa
prerušiĢ a ten im následne problematické miesta ozrejmí. Vždy po prebraní urþitých
celkov prichádza priestor na skupinové ústne zopakovanie, priþom školiteĐ aj v tomto
okamihu vyžaduje od zamestnancov aktívnu úþasĢ. Z hodnotenia externého
vzdelávania zamestnancami spoloþnosti vyplýva, že najpozitívnejšie sú prijímané
práve tie þasti vzdelávania, ktoré sú venované opakovaniu už odprednášanej látky,
pretože poskytujú priestor na širšiu diskusiu a vyjasnenie si þastí, ktorým
neporozumeli.

Okrem zmluvy o prvotnom zaškolení spíšu spoloþnosti v niektorých prípadoch
aj zmluvy o doškoĐovaní þí preškoĐovaní zamestnancov. V prípade potreby sa
56

rovnako podpisujú dodatky k pôvodným zmluvám, kde sa upravujú napr. konzultácie,
ktoré budú poskytované v istých þasových intervaloch po absolvovaní školenia.

Aby bola spoloþnosĢ schopná využívaĢ a ćalej distribuovaĢ niektoré výrobky,
prípadne poskytovaĢ im servis, dodávajúce spoloþnosti majú svoju politiku nastavenú
tak, že na tieto þinnosti je nevyhnutné, aby podnik získal certifikáciu od domovskej
spoloþnosti. Podnik dodávajúci daný výrobok v takýchto prípadoch urþí zamestnanca,
prípadne zamestnancov, ktorí absolvujú vzdelávanie potrebné pre získanie potrebných
certifikátov. Vzdelávanie však v takomto prípade neplánuje spoloþnosĢ vysielajúca
zamestnancov, ale spoloþnosĢ vydávajúca certifikáty. Je to pochopiteĐné z toho
dôvodu, že vzdelávanie prebieha pre zamestnancov viacerých spoloþností súþasne a
väþšinou len niekoĐkokrát roþne. Obsahovú stránku a rozsah potrebného vzdelávania
urþuje vydávajúca spoloþnosĢ a závisí od konkrétneho certifikátu a þinností, ku
ktorým ju oprávĖuje. Vzdelávanie z pochopiteĐných dôvodov prebieha v priestoroch
certifikaþnej spoloþnosti, a to v špecializovaných miestnostiach s potrebným
vybavením.

Osobitnú formu vzdelávania v rámci spoloþnosti XY Medical, s.r.o.
predstavujú konferencie, ktorých navštevovanie predstavuje spôsob, akým sa
dozvedajú o novinkách þi iných možnostiach týkajúcich sa ich pracovnej þinnosti.
Zamestnanci sa v priebehu roka zúþastĖujú približne troch takýchto konferencií
zameraných na novinky v zdravotníctve.

Okrem domácich þi medzinárodných

konferencií majú možnosĢ navštevovaĢ rôzne výstavy, na ktorých zároveĖ spoloþnosĢ
ponúka svoje produkty.

3.1.1 Identifikácia potrieb vzdelávania
Pre identifikáciu potreby vzdelávania zamestnancov spoloþnosĢ využíva
niekoĐko procesov. Základnou potrebou vzdelávania je potreba vzdelávania novo
prijatých zamestnancov. Vedomosti, ktoré je potrebné u nových zamestnancov
doplniĢ sú zisĢované na základe porovnania vedomostí a skúseností zamestnanca
zistenými pri pracovnom pohovore a vedomostí a skúseností potrebných pre
vykonávanie pracovnej þinnosti podĐa popisu pracovného miesta. ÚroveĖ získaných
vedomostí sa zisĢuje nielen rozhovorom, ale aj ich overením priamo na pracovisku
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(napr. ukážka þinnosti). Prvým procesom identifikácie potrieb vzdelávania je teda
analýza pracovného miesta. Pri novo prijatých zamestnancoch je ćalej potrebné
zauþenie zamestnanca v rámci fungovania procesov v organizácii a tiež školenia
BOZP. Analýza pracovného miesta je východiskom pre potreby vzdelávania aj pri
povyšovaní zamestnancov. V prípade zmeny pracovného miesta v rámci organizácie,
predovšetkým povýšenia zamestnanca na vedúcu pozíciu, je potrebné identifikovaĢ
a posúdiĢ existujúce vedomosti a skúsenosti zamestnanca a porovnaĢ ich s potrebami
nového pracovného zaradenia. Z tohto porovnávania vychádzajú napríklad potreby
vzdelávania v oblasti vedenia Đudí, þi komunikaþných a prezentaþných zruþností
pracovníkov.

Ćalším faktorom vplývajúcim na potrebu vzdelávania je zavádzanie nových
zdravotníckych výrobkov na trh. V spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. základné
školenie vykonáva externý školiteĐ z dodávateĐskej firmy, a to tak, že školí product
managera, ktorý následne zaškoĐuje obchodných zástupcov. U produktového
manažéra prebieha kontrola zo strany dodávateĐa a product manager vykonáva
kontrolu u obchodných zástupcov.

Dôležitým procesom pri identifikácii potrieb vzdelávania v organizácii je
hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov. Na základe hodnotenia výkonov
(metódou

plnenia

noriem

a výkonu

zamestnanca) a

pozorovania

vedúcimi

pracovníkmi sa identifikujú nedostatky v práci jednotlivých zamestnancov a následne
sú identifikované vedomosti, ktoré je u daných zamestnancov potrebné doplniĢ
vzdelávacou aktivitou.

V neposlednom rade potreby vzdelávania sú definované taktiež zákonom, ide
o povinné školenia, ktoré musia absolvovaĢ všetci zamestnanci. K tomuto typu
školení patrí predovšetkým školenie BOZP, teda BezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri
práci. Bez absolvovania tohto školenia nie je možné vpustiĢ nových zamestnancov do
výrobných priestorov spoloþnosti.
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3.1.2 Plánovanie vzdelávania
Po identifikácii vzdelávacích potrieb nastáva plánovanie vzdelávacieho
procesu, pri ktorom je definované, ktorí zamestnanci sa zúþastnia jednotlivých
školení, koĐko osôb bude prítomných pri jednej vzdelávacej aktivite, kde sa školenie
uskutoþní, kedy sa školenie uskutoþní a kto bude danú vzdelávaciu aktivitu
vykonávaĢ. Nevyhnutnou a dôležitou súþasĢou plánovania vzdelávania v organizácii
je stanovenie finanþného rozpoþtu. Plánovanie vzdelávania v spoloþnosti je v
kompetencií

personálneho

oddelenia,

zodpovedný

zamestnanec

vytvorí

plán

vzdelávacej aktivity a ten je následne schválený vedením spoloþnosti.

3.1.3 Realizácia vzdelávania
Školenia sú naplánované pre menšie poþty zamestnancov, pre zvýšenie
efektivity procesu vzdelávania. Školenia prebiehajú vo väþšine prípadov poþas
pracovnej doby zamestnancov. ŠkoliteĐ a miesto školenia sú rozliþné, spoloþnosĢ má
priestory, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity mimo práce, ćalšie vzdelávacie
aktivity sú vykonávané priamo na pracovisku a sú aplikované do praxe a niektoré
aktivity sú realizované v externom prostredí s externými školiteĐmi.

Zaškolenie nových zamestnancov
Pred zaþatím pracovnej þinnosti sa novo prijatí zamestnanci musia zúþastniĢ
školenia o bezpeþnosti práce. Toto prebieha v areáli spoloþnosti, konkrétne
v zasadacej miestnosti, kde je dostupná dostatoþná kapacita miest pre vykonanie
takéhoto typu školenia. ŠkoliteĐom pri tejto vzdelávacej aktivite je externý partner,
konkrétne externá organizácia zaoberajúca sa vzdelávaním zamestnancov v oblasti
bezpeþnosti práce. Školenie prebieha poþas pracovnej doby, priþom sa využíva
metóda prednášky.

Po

absolvovaní

BOZP

školenia

nasleduje

školenie

novo

prijatých

zamestnancov, hlavne obchodných zástupcov priamo na mieste výkonu práce.
Obchodný zástupca je školený priamo v praxi, interný supervízor alebo produktový
manažér mu ukáže jeho pracovnú þinnosĢ a následne ju vykoná školený zamestnanec.
Supervízor alebo produktový manažér s ním navštevuje zákazníkov a hodnotí jeho
správanie. Na konci vzdelávacej aktivity prebieha hodnotenie nadobudnutých
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vedomostí a to pozorovaním zamestnanca pri výkone tejto pracovnej þinnosti.
V prípade oþakávanej výkonnosti zamestnanca je vzdelávanie ukonþené, ak sa zistia
nedostatky prebieha ćalšie doškolenie.

Zavádzanie nových výrobkov
Nové výrobky sú dodávané externými partnermi, ktorí priamo pri ich dodaní
zauþia product manažéra, ktorý následne zaškoĐuje obchodných zástupcov. Školenie
prebieha obsiahlejšie ako pri bežnom zauþení zamestnancov v spoloþnosti. Pozostáva
z niekoĐkých krokov, pri ktorých sú využívané rôzne metódy vzdelávania.
Zamestnanci absolvujú prednášku o nových výrobkoch, aby sa oboznámili so
všetkými jeho vlastnosĢami, spôsobmi práce a pod. Následne prebieha školenie
priamo v praxi, zamestnanci sú oboznámení s funkþnosĢou výrobku. ýasto pod
dozorom externého partnera zamestnanci pracujú s výrobkom priamo v praxi, priþom
im sú vysvetlené jednotlivé postupy. Školení pracovníci sú nakoniec hodnotení
v praxi pri využívaní tohto výrobku, identifikujú sa prípadné nedostatky a v prípade
potreby nasleduje doškolenie na ich odstránenie.

Vzdelávanie na základe hodnotenia pracovných výkonov
Pracovné výkony zamestnancov v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. sú
pravidelne

hodnotené

supervízorom,

ktorý

nastaví

s obchodným

manažérom

jednotlivé plány pre obchodných zástupcov. Indikátormi sú plnenie noriem a kvalita
výstupov pracovnej þinnosti, na základe ktorých sa identifikujú nedostatky v práci
zamestnancov. V prípade ich zistenia sa identifikuje príþina a následne prebieha
vzdelávanie, doškolenie zamestnancov na odstránenie všetkých nedostatkov.

3.1.4 Hodnotenie vzdelávania
Hodnotenie vzdelávania prebieha rôznymi

spôsobmi,

závisí

od

typu

vzdelávania a cieĐu vzdelávania, napr. na základe predajných výsledkov. Vo väþšine
prípadov je vzdelávanie hodnotené priamo v praxi, prvotné hodnotenie prebieha
v rámci vzdelávacej aktivity, avšak realizuje sa len skupinovo, na základe rozhovoru.
Ćalšie hodnotenie vzdelávania prebieha po ukonþení vzdelávacej aktivity, sledujú sa
výkony školených zamestnancov a porovnávajú sa s oþakávanými výkonmi. V
prípade zistenia nedostatkov nasleduje doškolenie. Pri niektorých typoch vzdelávania
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sú využívané iné metódy hodnotenia vzdelávacieho procesu a to napríklad hodnotenie
testom. Takto sa zisĢujú teoretické znalosti nadobudnuté zamestnancami pri
vzdelávacej aktivite. Tento typ hodnotenia je využívaný najmä externými partnermi,
kećže väþšina interných školení v spoloþnosti je hodnotená v praxi.

3.1.5 Interné vs. Externé vzdelávanie
RiaditeĐ pre Đudské zdroje spoloþnosti uviedol, že jeden z cieĐov spoloþnosti
v oblasti vzdelávania je v súþasnosti minimalizácia externého vzdelávania a zvýšenie
objemu vzdelávania vykonávaného v internom prostredí internými školiteĐmi. To
znamená,

že

zamestnanec

sa

zaškolí

externe,

a následne

školí

ostatných

zamestnancov v spoloþnosti. SpoloþnosĢ tým chce dosiahnuĢ minimalizáciu nákladov
na vzdelávanie pri zvyšovaní efektivity vzdelávacích programov, kećže interné
školenia umožĖujú efektívnejšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti aplikácie
nadobudnutých vedomostí v praxi. Externé vzdelávanie by podĐa plánov spoloþnosti
malo byĢ využívané len pri školeniach povinných zo zákona, ktoré musia byĢ
realizované externým školiteĐom, ćalej pri školeniach ohĐadom nových výrobkov,
ktoré spoloþnosĢ bude zavádzaĢ a školenia þlenov vedenia spoloþnosti v oblasti
nových postupov v manažérskej praxi, ktoré je možné získaĢ len z externého
prostredia.
V oblasti zavádzania nových výrobkov sa pritom spoloþnosĢ snaží od
externého školiteĐa zauþiĢ svojich zamestnancov, a to hlavne product manažéra
takým spôsobom, aby mohol ćalej školiĢ ostatných zamestnancov spoloþnosti, ktorí
budú s výrobkami tiež pracovaĢ. Takýmto spôsobom chce spoloþnosĢ získaĢ
zamestnancov, z ktorých sa zároveĖ stanú interní lektori a umožnia naplniĢ ciele
v oblasti maximalizácie objemu interného vzdelávania v spoloþnosti.

3.2 Výsledky exkurzie na vzdelávacej aktivite
Exkurzia „Komunikácia so zákazníkmi“ priniesla niekoĐko poznatkov
z priebehu školenia v organizácii XY MEDICAL, s.r.o. Základné informácie, ktoré
som získal, sa týkali þasu vzdelávacej aktivity, miesta konania, školiteĐa, úþastníkov
a samotného priebehu. Na základe týchto informácií som identifikoval niekoĐko
nedostatkov vzdelávania.
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ýas vzdelávacej aktivity
Školenie prebiehalo poþas pracovnej doby, konkrétne sa konalo v utorok o 9:00 ráno.
Školenie trvalo približne 1 a pol hodiny, z þoho väþšina þasu bola využitá na
prednášku ohĐadom komunikácie so zákazníkmi.

Miesto konania
Vzdelávacia aktivita prebiehala priamo v priestoroch spoloþnosti. Má vysokú
kapacitu a tak je tu možné realizovaĢ aj školenia s väþším poþtom zamestnancov.
Nevýhodou je absencia akýchkoĐvek uþebných pomôcok, ako sú poþítaþe, tabule
a iné vizuálne pomôcky.

VykonávateĐ vzdelávacej aktivity – školiteĐ
ŠkoliteĐom pri tomto type vzdelávania bola externá školiteĐka, zamestnankyĖa
školiaceho strediska zameraného na manažérske systémy a zruþnosti, komunikaþné
a obchodné zruþnosti, projektový a procesný manažment, marketing a Đudské zdroje.
Táto školiteĐka realizuje väþšinu školení v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o.

Úþastníci
Poþet vzdelávaných pracovníkov bol pomerne nízky, konkrétne sa školenia
zúþastnilo 12 Đudí z obchodnej divízie.

Priebeh školenia
Na úvod školenia bola vykonaná prezencia prítomných zamestnancov,
následne školiteĐka predstavila seba a spoloþnosĢ, pre ktorú pracuje, taktiež uviedla
cieĐ a úþel školenia. Po úvodnej þasti nasledovalo jadro vzdelávacej aktivity, teda
školenie o komunikácii so zákazníkmi. Školenie prebiehalo formou prednášky,
priþom školiteĐka uvádzala nielen teoretické informácie, ale tiež prezentovala urþité
situácie, ktoré sa udiali v spoloþnostiach zameraných podobne ako XY MEDICAL,
s.r.o., a s ktorými sa môžu obchodní zástupcovia pri obchodných stretnutiach
spoloþnosti stretnúĢ. ŠkoliteĐka niekoĐkokrát zdôraznila dôležitosĢ prípravy na
obchodný rozhovor a odporuþila postupovaĢ podĐa bodov ako napr.: dokonale poznaĢ
produkty spoloþnosti, poznaĢ klienta, t.j. vopred si o Ėom zistiĢ potrebné informácie,
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stanoviĢ si priority a pod. Osobitne poukázala na chyby pri aktívnom poþúvaní
a zdôraznila dôležitosĢ prvého dojmu.

Zhodnotenie školenia
V rámci školenia boli zamestnancom prezentované základné informácie
o komunikácii so zákazníkom, taktiež im boli poskytnuté informácie o tom, kde môžu
získaĢ o tejto problematike viac vedomostí. Informácie poskytnuté zamestnancom
považujem za dostatoþné, aj vzhĐadom na to, že zamestnancom boli poskytnuté aj
študijné materiály vo forme brožúrky, v ktorých si mohli v prípade potreby
prezentované informácie znovu vyhĐadaĢ.

Z hĐadiska spoloþnosti hodnotím pozitívne menší poþet zamestnancov
prítomných pri vzdelávacej aktivite a tak vyššiu efektivitu tejto vzdelávacej aktivity.
Negatívne však hodnotím miesto výkonu školenia, ktoré nie je prispôsobené na tento
úþel. Treba uviesĢ, že podĐa riaditeĐa pre Đudské zdroje sa v týchto priestoroch
vykonávajú všetky vzdelávacie aktivity v spoloþnosti.

Z hĐadiska hodnotenia školiteĐa, hodnotím prezentované informácie ako
dostatoþné, pozitívne hodnotím aplikáciu teoretických informácii na situáciách
z praxe. Negatívne však hodnotím prezentovanie informácií, ktoré nie sú pre
zamestnancov spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. relevantné (najmä príliš odborných
definícií

a teoretického

prezentovania

informácií).

Ćalším

nepreverenie nadobudnutých vedomostí u školených zamestnancov.
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negatívom

bolo

3.3 Výsledky dotazníkového prieskumu
1. otázka – Kedy ste sa naposledy zúþastnili školenia, ktoré Vám poskytol Váš
zamestnávateĐ?
WƌĞĚĂũ͖ǀŝĂĐĂŬŽϭ
ƌŽŬ͖ϳ͖ϳй
WƌĞĚĂũ͖ϲͲϭϮ
ŵĞƐ͖͘ϭϭ͖ϭϭй

ϬͲϯŵĞƐ͘
ϯͲϲŵĞƐ͘

WƌĞĚĂũ͖ϯͲϲ
ŵĞƐ͖͘ϭϵ͖ϭϵй

WƌĞĚĂũ͖ϬͲϯ
ŵĞƐ͖͘ϲϯ͖ϲϯй

ϲͲϭϮŵĞƐ͘
ǀŝĂĐĂŬŽϭƌŽŬ

Graf 6 Termín posledného absolvovaného školenia poskytnutého
zamestnávateĐom
Zdroj: vlastné spracovanie.

2. otázka – KoĐko školení ste absolvovali za posledný rok?
WƌĞĚĂũ͖ǀŝĂĐĂŬŽ
ϭϬ͖ϳ͖ϳй

WƌĞĚĂũ͖ϬͲϭ͖ϭϱ͖
ϭϱй

WƌĞĚĂũ͖ϱĂǎϭϬ͖
ϭϮ͖ϭϮй

ϬͲϭ
ϮĂǎϰ
ϱĂǎϭϬ
WƌĞĚĂũ͖ϮĂǎϰ͖ϲϳ͖
ϲϲй

Graf 7 Poþet školení absolvovaných za posledný rok
Zdroj: vlastné spracovanie.
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ǀŝĂĐĂŬŽϭϬ

Z analýzy odpovedí všetkých respondentov vyplýva, že väþšina zamestnancov
absolvovala školenie v priebehu posledných 3 mesiacov (63 %), priþom až 82 %
respondentov školenie absolvovalo v priebehu posledných 6 mesiacov. V rámci
druhej otázky som zistil, že väþšina respondentov absolvuje v priebehu roku 2 - 4
školenia, priþom len 15 % respondentov uviedlo, že v priebehu posledného roku
absolvovala len 1 resp. menej ako 1 školenie. Domnievam sa, že pravidelná úþasĢ
zamestnancov na vzdelávaní je vzhĐadom na zameranie spoloþnosti nevyhnutná. Ide
o oblasĢ, ktorá sa vyznaþuje rýchlym pokrokom, þo si vyžaduje neustálu aktualizáciu
vedomostí.

3. otázka – Kto vykonával väþšinu absolvovaných školení?

WƌĞĚĂũ͖ĞǆƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖ϰϭ͖ϰϭй

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
WƌĞĚĂũ͖ŝŶƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖ϱϵ͖ϱϵй

ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű

Graf 8 VykonávateĐ väþšiny absolvovaných školení
Zdroj: vlastné spracovanie.

Z analýzy odpovedí respondentov na 3. otázku vyplýva, že väþšina
vzdelávacích aktivít bola vykonávaná interným školiteĐom. Výsledky však boli
vyrovnané a preto som spravil analýzu odpovedí s ohĐadom na pracovnú pozíciu
respondenta v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. Táto analýza priniesla výrazné
rozdiely v školeniach zamestnancov na rôznych pozíciách.

Ako je možné vidieĢ na grafe þ. 3, vykonávatelia školení sú rozdielni pri
školeniach urþených pre jednotlivé pracovné pozície. Respondenti zamestnaní na
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pozícii obchodných zástupcov uviedli až v 73 % ako vykonávateĐa väþšiny školení
interného školiteĐa, táto skutoþnosĢ je daná predovšetkým tým, že pre obchodných
zástupcov sú školiteĐmi aj ich vedúci pracovníci v spoloþnosti a taktiež skúsenejší
spolupracovníci, ktorí zaúþajú nových zamestnancov a vysvetĐujú jednotlivé þinnosti
v spoloþnosti.

Naopak pre sales a marketingových manažérov vykonáva väþšinu školení
externá organizácia. Ako vykonávateĐa väþšiny školení uviedlo externého školiteĐa
až 86 % respondentov. Sales a marketingoví manažéri sú pri nových technológiách
zaúþaní externými školiteĐmi a následne sa stávajú sami školiteĐmi pre obchodných
zástupcov. Okrem toho absolvujú aj ćalšie školenia zamerané na zruþnosti v oblasti
vedenia Đudí.

V administratívnej oblasti, t.j. zákaznícky servis, uviedli všetci respondenti
ako hlavného interného školiteĐa. V tejto oblasti je potrebné zauþiĢ zamestnancov
presne do systému administratívy využívanej v spoloþnosti a preto je táto vzdelávacia
aktivita vykonávaná takmer výhradne internými zamestnancami.

Z vedenia spoloþnosti mi dotazník vyplnil len jeden respondent, ktorý pri tejto
otázke uviedol ako vykonávateĐa väþšiny školení externého školiteĐa. Pre tento sektor
platia podobné podmienky ako pre sales a marketingových manažérov, je potrebné
ovládaĢ množstvo zruþností a znalostí, ktoré je nutné sa uþiĢ z externého prostredia a
následne ich zavádzaĢ do spoloþnosti. Môžem teda konštatovaĢ, že sa potvrdilo to, þo
uviedol riaditeĐ pre Đudské zdroje, a síce, že v spoloþnosti sa snažia o minimalizáciu
externého vzdelávania a zvýšenie objemu vzdelávania vykonávaného v internom
prostredí internými školiteĐmi. SpoloþnosĢ sa takto snaží eliminovaĢ náklady na
vzdelávanie. Na druhej strane je potrebné poukázaĢ na riziko, že ak poverený
zamestnanec, nie je zaškolený dostatoþne, bude nedostatoþne zaškoĐovaĢ iných, þo
v koneþnom dôsledku môže spôsobiĢ dodatoþné náklady na vzdelávanie.
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ŽďĐŚŽĚŶş
ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ͖
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
Ϯϳ͖Ϯϳй

ŽďĐŚŽĚŶşǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű

ŽďĐŚŽĚŶş
ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ͖
ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
ϳϯ͖ϳϯй
ƐĂůĞƐͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ
ƐĂůĞƐͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ͖
ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
Ϯϰ͖ϮϮй
ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ƐĂůĞƐͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ͖
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
ϴϲ͖ϳϴй

ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇƐĞƌǀŝƐ
ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇ
ƐĞƌǀŝƐ͖ĞǆƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖Ϭ͖Ϭй

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇ
ƐĞƌǀŝƐ͖ŝŶƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖ϭϬϬ͖
ϭϬϬй

Graf 9 VykonávateĐ väþšiny absolvovaných školení podĐa pracovnej pozície
respondenta
Zdroj: vlastné spracovanie.
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ĞǆƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖ϰϴ͖
ϰϴй

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
ϱϮ͖ϱϮй

Graf 10 Preferencie respondentov pri vykonávateĐovi školenia
Zdroj: vlastné spracovanie.

Výsledky všeobecnej analýzy v súhrne všetkých pracovných pozícií boli veĐmi
vyrovnané, keć 52 % respondentov uprednostĖuje interného školiteĐa a naopak 48 %
externého školiteĐa. Podobne ako pri 3. otázke sa rozdiely prejavili medzi
jednotlivými pracovnými pozíciami.
ŽďĐŚŽĚŶşǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ

ŽďĐŚŽĚŶş
ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ͖
ĞǆƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖ϰϳ͖
ϰϳй

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ŽďĐŚŽĚŶş
ǌĄƐƚƵƉĐŽǀŝĂ͖
ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
ϱϯ͖ϱϯй
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ƐĂůĞƐͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ

ƐĂůĞƐͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ͖
ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
ϭϰ͖ϭϰй
ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű

ƐĂůĞƐͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ŽǀşŵĂŶĂǎĠƌŝ͖
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű͖
ϴϲ͖ϴϲй

ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇƐĞƌǀŝƐ

ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇ
ƐĞƌǀŝƐ͖ĞǆƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖Ϭ͖Ϭй

ŝŶƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ĞǆƚĞƌŶǉƓŬŽůŝƚĞű
ǌĄŬĂǌŶşĐŬǇ
ƐĞƌǀŝƐ͖ŝŶƚĞƌŶǉ
ƓŬŽůŝƚĞű͖ϭϬϬ͖
ϭϬϬй

Graf 11 Preferencie pri vykonávateĐovi školenia podĐa pracovnej pozície
respondenta
Zdroj: vlastné spracovanie.
Výsledky pri sales a marketingových manažéroch a zákazníckom servise boli
rovnaké ako pri predchádzajúcej otázke, títo respondenti uviedli, že preferujú
rovnaký spôsob vzdelávania aký je im poskytovaný.

Zmena však nastala pri obchodných zástupcoch, výsledky pri tejto otázke boli
u respondentov z tejto oblasti vyrovnané, keć si ich však porovnáme s predošlou
otázkou, zistíme, že viacero respondentov by namiesto interného školiteĐa uvítalo
vzdelávacie aktivity vykonávané externou organizáciou.

Na ohodnotenie ich využiteĐnosti som použil škálu od 1 do 5, priþom 1
znamenala, že vedomosti rozhodne nie sú využiteĐné v praxi a naopak 5 znamenala
rozhodne áno.
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5. otázka – Sú pre Vás vedomosti nadobudnuté na školeniach s INTERNÝM
školiteĐom využiteĐné v praxi?

Graf 12 VyužiteĐnosĢ vedomostí nadobudnutých na školeniach s interným
školiteĐom v praxi
Zdroj: vlastné spracovanie.

Z Grafu 12 vyplýva, že pre 40,7 % respondentov sú vedomosti nadobudnuté na
školeniach s interným školiteĐom urþite využiteĐné v praxi a pre 33,3 % respondentov
sú skôr využiteĐné. Naopak, možnosĢ „rozhodne nie“ uviedlo len 3,7 %
respondentov. Z uvedeného teda vyplýva, že školenia považujú zamestnanci
spoloþnosti za dôležité, pretože nadobudnuté vedomosti využívajú v praxi. OpäĢ
zdôrazĖujem, že spoloþnosĢ pôsobí v sfére, v ktorej dochádza k rýchlemu pokroku,
preto je nevyhnutné sa permanentne vzdelávaĢ. Kvalitný môže byĢ len taký
zamestnanec, ktorý sa obore, v ktorom pracuje, dostatoþne vyzná a reflektuje
novinky.
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6. otázka - Sú pre Vás vedomosti nadobudnuté na školeniach s EXTERNÝM
školiteĐom využiteĐné v praxi?

Graf 13 VyužiteĐnosĢ vedomostí nadobudnutých na školeniach s externým
školiteĐom v praxi
Zdroj: vlastné spracovanie.

Otázka využiteĐnosti získaných vedomostí v praxi ukazuje, že pri interných
školiteĐoch je vyššia spokojnosĢ s využiteĐnosĢou vedomostí ako pri školeniach
s externým školiteĐom. Konkrétne až takmer 75 % respondentov považuje vedomosti
nadobudnuté na školeniach s interným školiteĐom za využiteĐné v praxi, naopak len
1 respondent uviedol že tieto vedomosti nie sú využiteĐné v praxi.
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Graf 14 Porovnanie externých a interných školiteĐov z pohĐadu využiteĐnosti
vedomostí v praxi
Zdroj: vlastné spracovanie.

Pri externom školiteĐovi sú výsledky vyrovnanejšie, 59 % respondentov
uvádza, že sú vedomosti nadobudnuté na externých školeniach využiteĐné v praxi, 11
% ich považuje za nevyužiteĐné a 30 % odpovedalo nerozhodne. Interné školenia sú
vo väþšine prípadov zaškolenia na prácu s novými výrobkami, takéto školenia bývajú
aplikované priamo v praxi a preto je využiteĐnosĢ v praxi základným cieĐom takýchto
školení. Na druhej strane, externé školenia zahĚĖajú všeobecnejšie poznatky, patria
k nim napr. školenia BOZP a iné zákonom vyžadované vzdelávacie aktivity, ktoré
nemusia byĢ vnímané ako využiteĐné v praxi.

7. otázka – Akým spôsobom školiteĐ (alebo zamestnávateĐ) preveruje Vami
nadobudnuté vedomosti po skonþení školenia?
Posledná otázka prieskumu mimo štatistických otázok sa týkala hodnotenia
vzdelávacieho procesu v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o. Konkrétne zisĢovala,
akým spôsobom sú preverované nadobudnuté vedomosti u zamestnancov po ukonþení
vzdelávacej aktivity.
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WƌĞĚĂũ͖
ŶĞƉƌĞǀĞƌƵũĞ͖ϮϮ͖
ϮϮй

WƌĞĚĂũ͖ƚĞƐƚ͖ϭϵ͖
ϭϵй

ƚĞƐƚ
ǀƉƌĂǆŝ

WƌĞĚĂũ͖ǀ
ƉƌĂǆŝ͖ϰϰ͖ϰϰй

WƌĞĚĂũ͖ŝŶǉŵ
ƐƉƀƐŽďŽŵ͖ϭϱ͖
ϭϱй

ŝŶǉŵƐƉƀƐŽďŽŵ
ŶĞƉƌĞǀĞƌƵũĞ

Graf 15 Spôsob preverovania nadobudnutých vedomostí po skonþení školenia
Zdroj: vlastné spracovanie.

Najvhodnejší spôsob preverovania vedomostí je priamo v praxi, tento spôsob
uvádza 44 % respondentov, pri podrobnejšej analýze a rozdelení výsledkov tejto
otázky podĐa školiteĐa vykonávajúceho väþšinu školení, som zistil veĐké rozdiely pri
spôsobe preverovania nadobudnutých vedomostí. Pri internom školiteĐovi uviedlo až
69 % respondentov preverovanie vedomostí v praxi, pri externom školiteĐovi táto
hodnota predstavovala len 9 %. Externí školitelia podĐa môjho prieskumu využívajú
na testovanie nadobudnutých vedomostí najþastejšie test, túto možnosĢ oznaþilo 46 %
respondentov, druhou najþastejšou odpovećou (27 %) bolo nepreverovanie
nadobudnutých vedomostí. Na tomto mieste však považujem za dôležité podotknúĢ,
že v prípade nepreverovania mohlo ísĢ napr. o tréning, ktorého úþelom mohlo byĢ
získavanie zruþností alebo zmena postojov.

Nepreverovanie nadobudnutých vedomostí po ukonþení vzdelávacej aktivity je
zastúpené vo vysokej miere aj v celkovom hodnotení, túto možnosĢ oznaþilo až 22 %
respondentov, þo indikuje možnú slabú stránku vo vzdelávacom procese v spoloþnosti
(ak nešlo o vyššie spomenutý tréning).
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3.4 Diskusia
Z rozhovoru s riaditeĐom pre ďudské zdroje som si vytvoril obraz o celkovom
prístupe spoloþnosti k vzdelávaniu zamestnancov. Pre spoloþnosĢ je dôležité prijímaĢ
už kvalifikovaných a skúsených zamestnancov, o þom svedþí fakt, že všetci
zamestnanci majú úplné stredoškolské vzdelanie zdravotníckeho alebo ekonomického
zamerania, teda vzdelanie z odboru pôsobenia spoloþnosti. Väþšina zamestnancov má
pritom ukonþené vysokoškolské vzdelanie, þo dokazuje význam prikladaný
kvalitnému personálnemu obsadeniu v spoloþnosti.

Proces vzdelávania v spoloþnosti však podĐa zistení z rozhovoru s riaditeĐom
pre ďudské zdroje nie je systematicky organizovaný. SpoloþnosĢ realizuje
vzdelávacie aktivity väþšinou vtedy, keć je identifikovaná urþitá aktuálna potreba
vzdelania. Jej prístup by sme teda zaradili k náhodnému prístupu, ktorý je definovaný
ako prístup využívajúci náhodné, neplánované školenia podĐa momentálnej potreby.
Väþšinou ide o školenia novo prijatých zamestnancov, školenia nových výrobkov, þi
povinné školenia. Ćalším typom þastých školení v spoloþnosti sú školenia
vyplývajúce z hodnotenia pracovných

výkonov

zamestnancov,

teda školenia

zamerané na odstránenie nedostatkov vo výkonoch zamestnancov.

V rámci rozhovoru som sa venoval tiež otázke interného a externého
vzdelávania v organizácii. SpoloþnosĢ sa podĐa riaditeĐa pre Đudské zdroje snaží
znižovaĢ objem externých školení, ktoré považuje za nákladné a málo efektívne.
Preto vidí potrebu v skvalitĖovaní a zvyšovaní objemu interného vzdelávania.
ZaškoĐovaĢ sa má jeden zamestnanec externe a následne má zaškoĐovaĢ ostatných.
Tu je však dôležité, aby sa tento zamestnanec zaškolil naozaj dôkladne, pretože
v opaþnom prípade môže nedostatoþne zaškoliĢ ostatných zamestnancov. PodĐa plánu
vedenia spoloþnosti majú byĢ externé školenia zachované len v nevyhnutných typoch
školeniach, teda pri zavádzaní nových výrobkov od externých partnerov, školenia
manažérskych a komunikaþných zruþností u vedenia spoloþnosti, þi povinné školenia
vyplývajúce z legislatívy štátu.

Po rozhovore mi bolo umožnené absolvovaĢ exkurziu týkajúcu sa komunikácie
so zákazníkmi, ktoré bolo organizované pre zamestnancov obchodnej divízie. Moje
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zistenia na exkurzii odhalili niekoĐko nedostatkov pri tomto type školenia. Ako som
zistil, miesto konania nebolo prispôsobené potrebám školenia a absentovali tu
akékoĐvek uþebné pomôcky. Ćalším nedostatkom zisteným pri tejto exkurzií bolo
nepreverovanie vedomostí nadobudnutých na školení, tento nedostatok bol odhalený
taktiež pri dotazníkovom prieskume, kde vysoký poþet respondentov uviedol, že
nadobudnuté informácie nie sú preverované po ukonþení školení.

Úvodné otázky dotazníka boli zamerané na frekvenciu školení absolvovaných
zamestnancami. Z výsledkov tejto þasti som zistil, že priemerný zamestnanec
spoloþnosti absolvuje školenie v priemere raz za 3 mesiace, kećže väþšina (66,7 %)
respondentov uviedla, že za rok absolvuje 2-4 školenia, priþom na otázku termínu
posledného absolvovaného školenia väþšina (63 %) uviedla 0-3 mesiace. Frekvencia
školení je podĐa týchto výsledkov nízka a v tejto oblasti vidím možnosĢ na zlepšenie.
Domnievam

sa totiž

a v práci

som

to

niekoĐkokrát

zdôraznil,

že

pokrok

v zdravotníctve je natoĐko rýchly, že si vyžaduje neustále dopĎĖanie vedomostí.
Navyše,

jedným

z cieĐov

vysokokvalifikovaných

spoloþnosti

je

pracovníkov“,

þo

„v

najväþšej

opätovne

miere

poukazuje

zamestnávaĢ
na

potrebu

permanentného vzdelávania zamestnancov.

Z odpovedí respondentov vyplýva, že väþšina školení je vykonávaná interným
školiteĐom, ktorý je taktiež preferovaný medzi zamestnancami. Rozdiely som zistil
pri

analýze

interných

a externých

školení

z

pohĐadu

pracovných

pozícií

zamestnancov. U obchodných zástupcov je väþšina školení realizovaná internou
formou, najjednoduchšie sa aplikuje snaha spoloþnosti minimalizovaĢ externé
vzdelávanie, inštruktáže bežne vykonávajú skúsenejší zamestnanci spoloþnosti
a školenia nových technológií je možné realizovaĢ interným školiteĐom, ktorý má
absolvované externé školenie ohĐadom danej technológie. Z tejto skutoþnosti vyplýva
prevaha externých školení u sales a marketingových manažérov. Tieto zistenia sú v
súlade

s informáciami

poskytnutými

riaditeĐom

pre

Đudské

zdroje.

Sales

a marketingoví manažéri absolvujú aj školenia manažérskych zruþností, ktoré
realizujú externí školitelia. Pri administratívnych pracovníkoch bola jednoznaþne
urþená prevaha interných školení.

75

V otázke využiteĐnosti nadobudnutých vedomostí v praxi s ohĐadom na
vykonávateĐa školenia, bola podporená hlavná myšlienka vedenia spoloþnosti
v oblasti vzdelávania zamestnancov, teda vyššia efektivita interného školenia oproti
externému. Za zaujímavé považujem zistenie, že takmer 75 % respondentov uvádza,
že informácie z interných školení sú využiteĐné v praxi, priþom pri externých
školiteĐoch je to len necelých 59 %. Z toho vyplýva, že zamestnanci sú
pravdepodobne spokojnejší s internými ako externými školeniami, þo môže pôsobiĢ
na mieru osvojenia si prezentovaných informácií, a teda možno takéto vzdelávanie
považovaĢ za efektívnejšie. Na druhej strane však pri interných školeniach vzniká už
spomínané riziko, že nedostatoþne zaškolený zamestnanec môže nedostatoþne
zaškoliĢ ćalších zamestnancov, þím môžu spoloþnosti vzniknúĢ dodatoþné náklady na
vzdelávanie.

Dotazníkom som tiež zistil, že vo väþšine školení sú podĐa výsledkov
prieskumu nadobudnuté vedomosti preverované v praxi. Negatívom však je, že
druhou najþastejšou odpovećou bolo nepreverovanie nadobudnutých vedomostí.
najmä zo strany externých školiteĐov. Domnievam sa, že ak školiteĐ nepreveruje
mieru osvojenia si nových vedomostí, nemusí byĢ takéto vzdelávanie efektívne, t.j.
nemusí priniesĢ oþakávané výsledky, þo opäĢ môže zvýšiĢ náklady na ćalšie
vzdelávanie. Len zamestnanec, ktorý je naozaj odborníkom vo svojej profesii, môže
byĢ pre podnik užitoþný a môže predstavovaĢ konkurenþnú výhodu. Taktiež je to
nevyhnutné vzhĐadom na ciele spoloþnosti.

3.5 Odporúþania
Z výskumu som zistil niekoĐko základných nedostatkov, ktoré je potrebné
odstrániĢ pre zefektívnenie procesu vzdelávania v spoloþnosti:
•

proces vzdelávania je náhodný, školenia prebiehajú väþšinou len v prípade
momentálnej potreby, pri prijímaní nových zamestnancov, resp. zavádzaní
nových technológií, þi nedostatkoch vo výkonnosti pracovníkov,

•

frekvencia školení je nízka, v priebehu roku sa zamestnanci zúþastĖujú veĐmi
malého poþtu školení,

•

absencia vhodného miesta na vzdelávanie v organizácii (mimo vzdelávania
priamo na pracovisku),
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•

neefektívnosĢ externých školení,

•

veĐa školení bez preverovania nadobudnutých vedomostí.

Na odstránenie týchto nedostatkov je potrebné zlepšiĢ organizáciu vzdelávania
a zvýšiĢ pozornosĢ venovanú vzdelávaniu zamestnancov. SpoloþnosĢ by mala zaviesĢ
organizovaný proces vzdelávania, v ktorom by školenia neprebiehali len náhodne
v prípade potreby ale zaviedli by sa aj preventívne školenia, školenia obohacujúce
zamestnancov aj mimo ich pracovných kompetencií, školenia zamerané na celkový
rozvoj zamestnancov.

Zavedením organizovaného systému školení založenom na pravidelnosti
vzdelávacích aktivít by sa zvýšila aj frekvencia školení a zefektívnil by sa tak
celkový proces vzdelávania. Takto by bolo možné zabezpeþiĢ, aby sa zamestnanci
pravidelne zúþastĖovali vzdelávacích aktivít, þím by im zároveĖ bolo umožnené, aby
si aktualizovali existujúce vedomosti, nadobúdali nové zruþnosti, postoje a pod.
SpoloþnosĢ by nemala byĢ zameraná len na znižovanie nákladov na vzdelávanie ale
na reálne zefektívnenie procesu vzdelávania. Mala by hĐadaĢ správne rozloženie
interných a externých školení tak, aby informácie (resp. zruþnosti, postoje a pod.)
poskytnuté zamestnancom boli þo najkompletnejšie, najpresnejšie a najrelevantnejšie.
Pri zavádzaní nových výrobkov by bolo vhodné absolvovaĢ prvotné školenie
s externým školiteĐom a následné opakované školenia s internými školiteĐmi pre plné
zvládnutie u všetkých zamestnancov. Takýmto spôsobom by sa mohli znižovaĢ poþty
školení potrebných kvôli nedostatkom vo výkonoch zamestnancov, kećže by tieto
nedostatky boli odstránené ešte pred vyhodnocovaním výkonnosti.

SpoloþnosĢ by mala taktiež v rámci nového prístupu k vzdelávaniu vytvoriĢ
vhodné miesto na vzdelávacie aktivity, ktoré by uĐahþilo prácu školiteĐom
a zefektívnilo výsledky školení. Toto odporúþanie však musí zvážiĢ vedenie
spoloþnosti, vzhĐadom na priestorové kapacity.

Na zvýšenie relevantnosti a efektívnosti externých školení by mala spoloþnosĢ
vytvoriĢ program spolupráce interných a externých školiteĐov, þím by sa vytvoril
jasný plán školení, jednotlivé školenia by boli prispôsobené potrebám spoloþnosti
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a nedochádzalo by k prezentovaniu nerelevantných informácií. Napríklad pri
školeniach ako je BOZP je možné jednoducho unifikovaĢ obsah školenia tak, aby
zodpovedal potrebám podniku.

Každé školenie by malo byĢ ukonþené preverením nadobudnutých vedomostí
a taktiež by mala spoloþnosĢ zaviesĢ hodnotenie školenia z pohĐadu jeho absolventa,
aby bolo možné zistiĢ názory školených zamestnancov na jednotlivé témy školení,
metódy využívané pri školení a taktiež kvalitu školiteĐov.....
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Záver
Aby boli zamestnanci schopní podávaĢ maximálny pracovný výkon, je
potrebné poskytnúĢ im okrem vhodných technických prostriedkov a organizaþného
zabezpeþenia aj kvalitné vzdelávanie. Preto je dôležité vzdelávanie zamestnancov,
ktoré má zabezpeþiĢ nielen získanie potrebných vedomostí a zruþností, ale aj
vytvorenie a udržiavanie zdravých medziĐudských vzĢahov medzi zamestnancami.
SpoloþnosĢ je schopná dosahovaĢ konkurenþné výhody predovšetkým vćaka vysokej
kvalite Đudí, ktorej predpokladom je práve zabezpeþenie vhodného vzdelávania. Tým
vo veĐkej miere napomáha odstraĖovaniu nedostatkov v kvalifikácii, ktoré by
v koneþnom dôsledku mohli ohroziĢ prosperitu spoloþnosti ako takej.

Moderné
zamestnancov

spoloþnosti
a

výkonnosĢou

si

uvedomujú
þi

súvislosĢ

medzi

konkurencieschopnosĢou

celej

vzdelanosĢou
organizácie.

Vzdelávacie programy organizácií sú zamerané na rozvoj pracovného potenciálu,
ktorý je charakterizovaný nadobudnutím nových vedomostí, osvojením si zruþností,
prehlbovaním sociálneho cítenia a motiváciou. Vzdelávacie programy sa odvíjajú
od strategických cieĐov organizácie podĐa premysleného komplexného systému
vzdelávania, ktorého nespornou výhodou je vychovávanie si vlastných zamestnancov
so širokým záberom vedomostí a zruþností, ktorí sú univerzálne použiteĐní na rôzne
pozície v rámci jedného úseku jedného organizaþného stupĖa, þím eliminujú
aj prípadný nedostatok uchádzaþov vhodnej kvalifikácie z vonkajších zdrojov.

Hlavným cieĐom diplomovej práce bolo analyzovaĢ proces vzdelávania
zamestnancov v spoloþnosti XY MEDICAL, s.r.o., identifikovaĢ jeho nedostatky
a odporuþiĢ možnosti jeho zlepšenia. Pri vypracovávaní tejto témy som postupoval
podĐa zvolených þiastkových cieĐov, vćaka þomu sa mi podarilo všetky þiastkové
ciele naplniĢ a tým som naplnil aj hlavný cieĐ diplomovej práce.

Prvá kapitola diplomovej práce obsahuje teoretické informácie z oblasti
vzdelávania zamestnancov v organizáciách. Tieto informácie predstavovali teoretické
východisko pre vypracovanie diplomovej práce. V rámci tejto kapitoly som
charakterizoval vzdelávanie, definoval jednotlivé metódy a formy vzdelávania
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a rozobral vzdelávací proces. Na základe informácií o vzdelávacom procese som
v rámci empirickej þasti analyzoval proces vzdelávania v skúmanej spoloþnosti.

Prvým

þiastkovým

cieĐom

diplomovej

práce

bolo

prostredníctvom

pološtruktúrovaného rozhovoru identifikovaĢ všetky formy a metódy vzdelávania,
ktoré spoloþnosĢ využíva a celkový prístup k vzdelávaniu. V rámci výskumu sa mi
podarilo absolvovaĢ rozhovor s riaditeĐom pre Đudské zdroje a získaĢ tak informácie
o celkovom prístupe spoloþnosti k vzdelávaniu. Zameral som sa tiež na formy
vzdelávania, ktoré spoloþnosĢ využíva a rozobral interné a externé vzdelávanie v jej
vzdelávacom procese. Navyše sa mi podarilo absolvovaĢ jedno zo školení
spoloþnosti, þím som získal ešte viac informácií o vzdelávaní v skúmanej organizácii.

Druhým þiastkovým cieĐom bolo prostredníctvom exkurzie na vzdelávacej
aktivite analyzovaĢ priebeh školenia v spoloþnosti. Zúþastnil som sa školenia
o komunikácii so zákazníkom, ktoré bolo realizované priamo v spoloþnosti
a vykonával ho externý školiteĐ. Na tejto exkurzii som hodnotil priebeh školenia
a zistil niekoĐko nedostatkov.

Ćalším þiastkovým cieĐom bolo prostredníctvom dotazníku získaĢ pohĐad
zamestnancov na proces vzdelávania v skúmanej spoloþnosti a analyzovaĢ ho. Tento
cieĐ bol taktiež naplnený, dotazník a analýza jeho výsledkov je súþasĢou diplomovej
práce. Metódou dotazníka bolo získaných množstvo dôležitých informácií ohĐadom
procesu vzdelávania v spoloþnosti. Taktiež boli prostredníctvom neho identifikované
niektoré nedostatky.

Ćalšie ciele boli identifikovaĢ nedostatky vzdelávania v spoloþnosti a následne
nájsĢ vhodné riešenia na uvedené. Nedostatky boli identifikované v rámci všetkých
metód skúmania procesu vzdelávania v spoloþnosti, ktoré som využil. Na všetky
nedostatky som sa pokúsil poskytnúĢ odporúþania na možnosti ich odstránenia, ktoré
sú závereþnou þasĢou kapitoly „Výsledky práce“.

Závereþné zhodnotenie procesu vzdelávania v spoloþnosti však nie je tak
pozitívne ako som pred zaþatím písania práce predpokladal. SpoloþnosĢ dokáže
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vzdelávaĢ svojich zamestnancov vo veĐkej miere aj z interných zdrojov, avšak proces
vzdelávania je celkovo málo organizovaný a školenia prebiehajú predovšetkým
v prípade aktuálnej potreby.

Ako som však uviedol v odporúþaniach, spoloþnosĢ by sa nemala zameraĢ len
na minimalizáciu nákladov ale hĐadaĢ ideálny mix interných a externých školení,
ktoré by mali byĢ rozumne organizované s cieĐom zabezpeþiĢ maximálny úžitok
vzdelávacích aktivít absolvovaných zamestnancami spoloþnosti. Na to je potrebné
vybudovaĢ kvalitné zázemie pre vzdelávanie, zabezpeþiĢ pravidelnú spoluprácu
medzi internými a externými lektormi (napr. v súvislosti s novinkami na trhu
zdravotníckych potrieb), zaviesĢ jednotné spôsoby hodnotenia vzdelávacieho procesu
ako aj preverovania výsledkov vzdelávania, teda nadobudnutých vedomostí
u školených pracovníkov.
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