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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v neškolské organizaci. Práce 

je segmentována na dvě části, do části teoretické a části praktické. Teoretická část je 

zaměřena na to, jakým způsobem by mělo být vzdělávání nastavené v neškolských 

organizacích, jak konkrétně vzdělávací potřeby identifikovat a posléze, jak je aplikovat do 

praxe. Konkrétněji je tato práce v teoretické části zaměřena především na firemní 

vzdělávání obecně, na zdroje a charakteristiky firemního vzdělávání, strategie, cíle, metody 

a také kompletní proces od identifikace vzdělávacích potřeb, plánování, realizace až po 

samotné vyhodnocení vzdělávání. Praktická část této diplomové práce je zaměřena na 

vybranou organizaci XY, která je v celé této práci popisována jako organizace „Jádro a. 

s.“, jelikož si tato organizace přála zůstat v anonymitě. V organizaci Jádro a.s. došlo 

ke zhodnocení, jakým způsobem probíhá identifikace vzdělávacích potřeb, jak se plánuje 

vzdělávání, realizuje a následně vyhodnocuje. Všechny tyto informace byly vyhodnoceny 

na základě interní směrnice o vzdělávání a také na základě dat získaných metodou 

dotazníkového šetření od náhodných zaměstnanců zkoumané společnosti. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 81 respondentů. Posléze se práce zabývá zhodnocením a porovnáním 

rozdílů mezi teorií a skutečností ve vybrané organizaci Jádro a.s.. Cílem této diplomové 

práce je zhodnocení současného procesu vzdělávání a následné navrhnutí opatření pro 

zlepšení vzdělávání ve zkoumané organizaci.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Analýza, analýza vzdělávacích potřeb, dovednosti, kompetence, rozvoj, vzdělávání, 

znalosti 



 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the education of employees in non-school organization. The 

thesis is divided into two parts, part of theoretical and practical part. The theoretical part 

focuses on how education should be set up in non-school organizations, how to identify 

educational needs and how to apply them to practice. More specifically, this theoretical 

part focuses primarily on corporate education in general, on resources and characteristics 

of company education, strategy, goals, methods and also the complete process from 

identification of educational needs, planning, implementation to evaluation of education 

itself. The practical part of this diploma thesis is focused on the selected organization XY, 

which is described throughout this work as the "Kernel a." Organization, as it wished to 

remain anonymous. In the Kernel a.s. an assessment has been made of how learning needs 

are identified, how the education is planned, implemented and subsequently evaluated. All 

this information has been evaluated on the basis of the Internal Education Directive and 

also on the basis of data obtained through the questionnaire survey method from the 

random staff of the company under investigation. The questionnaire survey was attended 

by 81 respondents. Finally, the thesis deals with evaluation and comparison of the 

differences between the theory and reality in the selected organization Core a. s .. The aim 

of this diploma thesis is to evaluate the current process of education and to subsequently 

propose measures for improvement of education in the examined organization. 
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Analysis, analysis of educational needs, skills, competencies, development, education, 

knowledge 
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1 Úvod  

V dnešní době, kdy je poměrně velká konkurence na trhu, je velké množství neobsazených 

pracovních míst a málo kandidátů na jejich obsazení, není pro organizace nic lepšího, než 

kvalitně investovat do svých zaměstnanců a potencionální zaměstnance přesvědčit, aby se 

přidali k nim na základě dobře postavené strategie vzdělávání. Každá schopná organizace 

ví, že rozvoj svých současných či budoucích zaměstnanců je velmi důležitým nástrojem 

z hlediska jejího fungování a rozvoje.   

Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného procesu vzdělávání a následné 

navrhnutí opatření pro zlepšení vzdělávání ve zkoumané organizaci.  

V teoretické části jsem prováděla rešerši literatury, která se zabývá firemním vzděláváním 

a systémem vzdělávání zaměstnanců. Konktrétně jsem se zaměřila na pojem vzdělávání 

dospělých a dále na samotný proces vzdělávání v organizacích neboli jak správně 

postupovat, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.  

V praktické části jsem porovnala a následně navrhla opatření ve vybrané organizaci, v jaké 

míře se proces vzdělávání liší od teorie na základě empirického šetření. V závěru jsem 

popsala současný stav vzdělávání ve vybrané organizaci a odpověděla na výzkumné 

otázky.  

Pro zjištění hlavního výzkumného cíle jsem definovala dílčí deskriptivní výzkumné 

problémy: 

Jakým způsobem hodnotí zaměstnanci vzdělávání v organizaci Jádro a.s.? 

Jaká jsou možná opatření ke zlepšení vzdělávání v organizaci Jádro a.s.?  

Jaký je obsah vzdělávání na základě popisu pracovního místa v organizaci Jádro a.s.? 
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2 Vzdělávání dospělých 

Vzdělávání dospělých je celoživotním procesem, který umožňuje každému z nás být 

součástí změn, které jsou například v oblasti kulturní, ekonomické, společenské a politické. 

Tento proces zahrnuje všechny vzdělávací aktivity, které jsou realizované dospělými 

osobami na základě jak formálního či neformálního vzdělávání.  

V České republice dělíme vzdělávání dospělých jakožto součást celoživotního vzdělávání 

na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání, zájmové vzdělávání, vzdělávání 

seniorů. Dále potom na formální, neformální a informální vzdělávání.  

Formálním vzděláváním je vzdělávání ve vzdělávací instituci což je škola. Díky tomuto 

vzdělávání získá každý člověk, který úspěšně zakončí studium určitý stupeň vzdělání, na 

základě kterého dostaneme vysvědčení, výuční list či diplom. Na základě vymezených 

právních předpisu jsou stanoveny přesné cíle, obsahy, hodnocení, funkce, ale také 

organizační formy formálního vzdělávání. Tudíž formální vzdělávání na rozdíl od 

neformálního a informálního vzdělávání nespadá do firemního vzdělávání. (Barták, 2008, 

s. 10-11; Průcha, Veteška, 2014, s. 301-302; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

2007, s. 9) 

Neformálním vzděláváním je vzdělávání, které nespadá do formálního vzdělávacího 

systému. Toto vzdělávání neorganizují školské instituce, ale například instituce pro 

vzdělávání dospělých, různé zájmové kluby, neziskové organizace, knihovny aj., které 

nabízejí rozvoj zaměřený na životní vědomosti, zkušenosti, postoje a dovednosti v rámci 

celoživotního vzdělávání. Toto vzdělávání napomáhá lidem k úspěšnějšímu pracovnímu, 

ale také společenské životu a především dalším uplatnění. Způsob, jakým je dosaženo 

lepšího uplatnění je na základě získávání nových vědomostí, kompetencí a dovedností, 

které právě neformální vzdělávání nabízí. Oproti formálnímu vzdělávání nevede 

neformální vzdělávání k získání žádného stupně vzdělávání, jedná se například pouze o 

vzdělávání v rámci soukromých vzdělávacích institucí, nestátních organizacích, také ve 

školském zařízení atd. Do skupiny neformální vzdělávání můžeme zařadit rekvalifikační 

kurzy, různé školení a přednášky, jazykové kurzy, počítačové kury a jiné volnočasové 

aktivity, které jsou vedeny kvalifikovanými osobami, jako jsou lektoři, učitelé a vedoucí. 
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(Barták, 2008, s. 10-11; Průcha, Veteška, 2014, s. 301-302; Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, 2007, s. 9) 

Informální vzdělávání neboli učení je specifikováno, jako sebevzdělávání. Toto vzdělávání 

je spontánní a probíhá v podstatě všude a pořád, jelikož je získané na osvojování si 

dovedností, znalostí, vědomostí z každodenního života, z prostředí ve kterém se daný 

člověk vyskytuje, z kontaktů, které udržuje aj. V organizacích to může být například 

společný brainstorming, nebo například jen porada, jelikož je snadnější pronikat k podstatě 

věci, více se zapojovat, řešit problémy a tím se člověk sám učí samostatně jednat, myslet a 

chovat.  Oproti vzdělávání formálním a neformálním, je informální vzdělávání 

nekoordinované a především neorganizované (Barták, 2008, s. 10-11; Průcha, Veteška, 

2014, s. 301-302; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007, s. 9-10) 
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3 Firemní vzdělávání  

3.1 Charakteristika a zdroje firemního vzdělávání 

V oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů je cílem každé organizace utváření, 

rozšiřování a zdokonalování zaměstnanců, jejich schopností, dovedností a znalostí ve 

vztahu k jejich práci, kterou vykonávají a k požadavkům, které jsou na ně kladeny na 

základě jejich výkonu.  Firemní vzdělávání je souhrnem vzdělávacích aktivit, které vedou 

ke zvýšení, prohloubení nebo rozšíření jejich znalostí. Možností firemního vzdělávání je i 

rekvalifikační kurz zaměstnanců. (Veteška, 2014, s. 217, Tureckiová, 2009. s. 82) 

Podnikové vzdělávání zahrnuje:  

1. vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

2. normativní vzdělávání (povinné, vyplívající z právních předpisů), 

3. doplňování kvalifikace, 

4. změnu kvalifikace (tzn. změnu rekvalifikace), 

5. individuální rozvoj pracovníků. (Průcha, Veteška, 2014, s. 218) 

 

Teorie podnikového/firemního vzdělávání rozlišuje: 1. trénink, tedy výcvikové a vzdělávací 

akce, které jsou zaměřeny na získávání a rozvoj odborných a specifických kompetencí 

(znalostí a dovedností, ale i postojů a chování, a jsou nezbytné pro odpovídající očekávaný 

výkon. 2. rozvojové aktivity, zaměřené na budoucí požadavky trhu práce a možnosti 

uplatnění v podniku. (Průcha, Veteška, 2014, s. 217-218) 

Ve vzdělávání zaměstnanců vychází většina organizací právě z teorie výše zmíněné. 

Firemní vzdělávání zabezpečuje oddělení Personalistiky, popřípadě jeden určený 

personalista, většinou se jedná o HR Specialistu vzdělávání popřípadě HR Specialistu. 

V případě, že se jedná o menší organizaci, která nemá své HR oddělení neboli personální 

oddělení, vzdělávání zajišťuje osoba odpovědná.  

Role specialistů vzdělávání má za úkol analyzovat potřeby vzdělávání a rozvoje a následně 

navrhovat, jakým způsobem má být nejlépe těchto cílů dosaženo. Specialisté doporučují, 

jaké zdroje jsou pro vzdělávání a rozvoj nejvhodnější, zároveň organizují veškerá školení, 
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jak normativní, tak i nenormativní, přináší návrhy na zlepšování procesů ve vzdělávání a 

jsou nápomocni při outsourcingu vzdělávání jinou organizací. Každá organizace si musí 

také určit odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských 

zdrojů. Většinou jsou odpovědnosti a pravomoci rozděleny mezi HR speciality vzdělávání, 

vedoucí zaměstnance a řadové zaměstnance. Dříve bývala odpovědnost za vzdělávání 

zaměstnanců vyloženě v rukou personalistů, současné trendy však tuto odpovědnost 

přesměrovávají spíše k vedoucím zaměstnancům. Tato tendence vychází z přesvědčení, že 

za všechny záležitosti svých podřízených (nejedná se pouze o personální záležitosti, ale 

například i bezpečnost práce) jsou odpovědni právě vedoucí zaměstnanci, proto i 

odpovědnost za vzdělávání podřízených padá na ně. Je to logické, protože vedoucí 

zaměstnanci odpovídají za výsledný produkt vytvářený podřízeným zaměstnancem a 

kvalitní produkt může vyrobit pouze kvalifikovaný a řádně vyškolený zaměstnanec. 

(Armstrong, 2015, s. 371)  

Nejdůležitější rolí každého HR specialisty na vzdělávání a rozvoj je pak navádění 

liniových manažerů správným směrem a podporovat je. Liniový manažeři mají mnoho 

povinností v oblasti vzdělávání, proto podporu od specialistů vzdělávání považují a 

vnímají za pozitivní. Tím však nelze opomenout nemalou míru odpovědnosti samotných 

řadových zaměstnanců. Ti sami by měli mít vnitřní motivaci ke svému rozvoji a 

vzdělávání. Realitou však bývá, že se zaměstnanci často zajímají maximálně o striktní 

požadavky na jejich pracovní pozici a o vzdělávání a rozvoj nad jejich požadovanou 

úroveň nejeví zájem. To se týká většinou zaměstnanců zastávající nižší dělnické profese. 

Lze pozorovat korelaci mezi výší dosaženého vzdělání a motivací ke svému rozvoji. Čím 

vyšší dosažený stupeň vzdělání, tím má zaměstnanec vyšší motivaci k dalšímu vzdělávání 

a růstu. (Armstrong, 2015, s. 371)  

„Jenže skutečnost je taková, že mnoho specialistů na vzdělávání a rozvoj se stále zabývá 

hlavně realizací běžného výcviku. Jak konstatoval Poell (2005, s. 85): „Přestože se dnes 

běžně tvrdí, že zaměstnanci sami zodpovídají za své vlastní vzdělávání a kariéru, v praxi 

specialisté na vzdělávání a rozvoj stráví většinu svého času zabezpečováním výcviku 

zaměstnanců.“ (Armstrong, 2015, s. 371)  



12 

 

Můžeme také rozlišovat organizace podle jejich způsobů a postoji ke vzdělávání 

zaměstnanců, jedná se například o organizace, které jsou o menším počtu zaměstnanců, 

kteří nechtějí investovat prostředky do zaměstnanců a vybírají si zaměstnance tzv. hotové, 

tedy zaměstnance, kteří již mají potřebné schopnosti, dovednosti, praxi, vzdělání, školení 

aj. na danou pracovní pozici. V dnešní době je však velice těžké najít zaměstnance, který 

přesně splňuje požadavky dané organizace na dané pracovní místo.  

Dále jsou organizace, které zajišťují svým zaměstnancům školení a další vzdělávání 

potřebné na jejich pracovní pozici jen v případě, že je například školení nezbytně nutné 

nebo v případě, kdy organizaci zbydou finanční prostředky, se kterými nepočítali a na 

základě toho své zaměstnance na školení či jinou vzdělávací aktivitu zašlou. Nicméně 

většina středně velkých až velkých organizací se velice pečlivě zaměřuje na vzdělávání 

svých zaměstnanců. Jedná se o výše zmíněné HR oddělení neboli oddělení personalistiky, 

kde je určený zaměstnanec či skupina zaměstnanců, kteří mají na starosti vzdělávání ve své 

organizaci, a své zaměstnance pečlivě vzdělává formou, kdy zaměstnance vysílá na 

školení, kurzy a jiné vzdělávací aktivity popřípadě větší korporátní organizace mají přímo 

své interní oddělení, kde jsou zaměstnanci jako trenéři, školitelé aj., kteří proškolují či 

vzdělávají zaměstnance ze své organizace.  

Jak jsem již uvedla,  firemní vzdělávání zaměstnanců spadá do činnosti personálního 

oddělení. Oddělení personalistiky má mimo jiné na starosti i analýzy pracovních míst, 

personální plánování, personální marketing, nábor, výběr a následné získávání 

zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a jejich následnou adaptaci v organizaci, 

hodnocení pracovního výkonu, odměňování zaměstnanců a veškerou související 

pracovněprávní dokumentaci. (Armstrong, 2015 s. 371 a Veteška, 2016, s. 119-121)  

„Podpora a povzbuzování zaměstnanců ze strany Personálního oddělení je důležitá 

z důvodu, aby u zaměstnanců i nadále zůstávala motivace a nepřicházela demotivace. Je 

potřeba stále rozvíjet možnosti školení a dovedností na základě nových stylů a přístupů.“ 

(vlastní překlad z anglického jazyka, Wilson, 2005, s. 52)  
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3.2 Strategie vzdělávání 

K vytvoření dobré strategie vzdělávání je nejdůležitější a velmi podstatné znát strategii a 

cíle dané organizace, jedná se o nejvýznamnější nástroj vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Při tvorbě strategie se zaměříme na definování schopností a strategie rozvoje, strategické 

získávání a výběr pracovníků, formování pracovní síly, vzdělávání a výcvik, řízení 

pracovního výkonu a koučování pracovníků, plánování následnictví ve funkcích. (Ulrich, 

2009, s. 238) 

Strategie je velmi podstatná pro každou organizaci vzhledem k dalšímu bytí organizace a 

především rozvoje. Vychází z teorie, že lidský kapitál je hlavním a jedinečným zdrojem 

organizace a zároveň tvoří významnou konkurenční výhodu. (Veteška, 2016, s. 120)  

Důvod, proč mít perfektně sestavenou strategii organizace je snadný, pomáhá organizaci 

určit, čeho chce dosáhnout, jakou formou toho chce dosáhnout, má vliv na dlouhodobý 

směr organizace, může organizaci vyzdvihnout o nějaké její výhody, například 

konkurenční výhody aj. Pokud má organizace svou strategii dobře zpracovanou a ví, co od 

ní očekává a vyžaduje, poté může přesně určit firemní procesy a následně určit nutné 

způsoby a zdroje. (Bartůňková, 2010, s. 13)  

Cílem a účelem každé strategie vzdělávání je, aby měla organizace dostatečný počet 

kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou uspokojovat jak současný stav 

potřeb, tak ale i budoucí, proto je investice do zaměstnanců nejlepší investicí každé 

organizace. Organizace by měla mít nastavenu takovou úroveň firemní kultury, aby své 

zaměstnance podporovala a podněcovala k dalšímu vzdělávání a rozvoji. Nelze opomenout 

také individuální rozvojové potřeby zaměstnanců, které by měli být také součástí strategie 

vzdělávání.  

Základní cyklus formování profesních kompetencí a kvalifikací pracovníků v rámci 

systematického vzdělávání a rozvoje se skládá ze čtyř fází: 

1. Identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje; 

2. Plánování vzdělávání a rozvoje pracovníků (příp. učení se jedince); 

3. Realizace vzdělávacího či rozvojového programu; 
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4. Vyhodnocení efektů vzdělávání a učení se pracovníků, včetně vyhodnocení 

vzdělávacího programu.“ (Veteška, 2016, s. 120) 

 

Obrázek 1 - Strategie a organizační předpoklady vzdělávání 

(Obr. Koubek, 2015, s. 260)  

3.3 Cíle vzdělávání  

Cíle vzdělávání vychází hlavně z toho, jakých změn chování či postojů svých zaměstnanců 

chce organizace dosáhnout. Poté, co má organizace nastavené cíle, může přejít 

k následujícím krokům, jako je identifikace vzdělávacích potřeb, následné plánování, 

realizování a vyhodnocování.  Jde především o získání určitých znalostí, dovedností, 

schopností, nových informací apod., které povedou ke změně, jelikož jak jsem uváděla 

výše, vzdělávání tvoří organizaci a bez vzdělaných a kvalitně proškolených zaměstnanců 

nemůže být organizace nikdy konkurenceschopná. V organizacích se vzdělávání odvíjí od 

rozvoje lidských zdrojů a jsou zaměřeny na strategii organizace. Cíle se dělí na vnitřní a 

vnější. Vnitřní jsou tzv. autonomní, vnější jsou heteronomní. Vnitřní cíle má každý uvnitř 

sebe, jedná se o své vnitřní přesvědčení, o vlastní motivaci, o to umět sám sebe motivovat 

a také jde samozřejmě o vlastní potřeby. Vnější cíle určuje organizace na základě strategie, 

kterou má na oblast vzdělávání sestavenou. Aby cíle vzdělávání v organizaci byly dobře 

stanovené a funkční, je zapotřebí dodržovat pravidla aby byly cíle stabilní, adekvátní, 

komplexní a dobře sledovatelné. Pro to, aby byly cíle vzdělávání dobře stanovené a 
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funkční, je potřeba při jejich tvorbě dodržet principy stability, adekvátnosti, komplexnosti 

a dobré sledovatelnosti.  (Průcha, Veteška, 2014, s. 63-64) 

3.4 Metody vzdělávání  

Aby mohlo být vzdělávání úspěšné, je nutné zvolit správné metody, na základě, kterých 

získají zaměstnanci požadované vědomosti, schopnosti, dovednosti, informace a znalosti, 

potřebné pro výkon jejich pracovní pozice. Metody se dají dělit na metody na pracovišti či 

metody mimo pracoviště. Metodou na pracovišti je například rotace práce, mentorování, 

asistování aj. Metodou mimo pracoviště je například outdoorová aktivita, seminář, 

přednáška aj. Způsob, jak správně vybrat metodu vzdělávání je určen na základě toho o 

jakou skupinu zaměstnanců se jedná, co má být potřebou a cílem vzdělávání. Velmi 

důležité je definovat u každého zaměstnance, který má absolvovat vzdělávací aktivitu, jak 

dokáže zvládnout nové znalosti, dovednosti, schopností a zda je bude umět uplatnit při 

výkonu své práce. „Účinná aplikace jednotlivých metod vzdělávání vyžaduje kontrolu 

dodržování plánu vzdělávání, stejně jako vyhodnocení výsledků vzdělávání.“ (Šikýř, 2016, 

s. 141)  

Metoda blended learning pomáhá zlepšovat efektivnost procesu vzdělávání. Tato metoda 

využívá v kombinaci více metod, jako například klasické vzdělávání s e-learningem. Tuto 

metodu představím níže. (Šikýř, 2016, s. 142)  

3.4.1 Vzdělávání na pracovišti  

Jak jsem výše zmiňovala, vzdělávání na pracovišti je převážně určené pro jednotlivé 

zaměstnance a spadá do něj: 

 Instruktáž při výkonu práce: můžeme tím nazvat i stínování. Řadový zaměstnanec 

či manažer názorně ukazuje výkon určité práce a zaměstnanec ho „napodobuje“ a 

pozoruje a tím se určitou práci učí. 

 Asistování: zaměstnanec asistuje při výkonu práce lektorovi či školiteli a tím se učí 

jeho znalostem a dovednostem. Díky asistování získá přehled o postupu při určitém 

pracovním výkonu a tím se sám připravuje k samostatnému jednání. Nevýhodou u 

asistování může být, že si zaměstnanec osvojí nejen dobré návyky, ale bohužel se 

může stát, že si osvojí i návyky nežádoucí.  
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 Pověření úkolem: zaměstnanec je pověřen od lektora či školitele k nějakému 

zadanému úkolu. Zaměstnanec zde prokáže své dosavadní získané znalosti, 

schopnosti a dovednosti, které prokáží, jak je schopen samostatné práce.  

 Rotace práce: rotace práce zlepšuje kvalifikaci a pružnost zaměstnance tím, že ho 

pověřený zaměstnanec různě přemisťuje na různá pracoviště, kde dostává odlišná 

pracovní zadání, než má na své pracovní pozici, a tím získá mnohem větší přehled.  

 Koučování: zaměstnance vzdělává a vede kouč. Práce kouče spočívá v podporování 

a vedení zaměstnance k předem definovanému cíli. Kouč může umožnit 

zaměstnanci najít vhodné řešení situace, podívat se na problém z několika úhlů 

pohledu nebo mu jinak pomoci na cestě k lepším pracovním výsledkům.  

 Mentorování: zaměstnance vzdělává mentor. Mentorem je člověk, který je více 

zkušený než daný zaměstnanec a předává mu své znalosti a zkušenosti, radí mu, jak 

nejlépe dosahovat potřebných výkonů a jak si znalosti a zkušenosti osvojit. (Šikýř, 

2016, s. 142) 

E-learning 

Metodou vzdělávání, která v poslední době narůstá v oblibě je vzdělávání pomocí e-

learningu.  

E-learning představuje samo vzdělávání zaměstnanců online pomocí přístupu 

k elektronickým technologiím, jako je pevný počítač, notebook, smart phone či tablet. 

Velkou výhodou této metody vzdělávání je, že se dá díky online přístupu využívat jak na 

pracovišti, tak mimo něj.  

„E-learning představuje standardizovanou formu vzdělávání, protože se ke každému 

dostává úplně identické sdělení.“ (Hroník, 2007, s. 124)  

Organizace e-learning využívají především z důvodu velkých možností nabízených 

školení, která podporují aktivní přístupy k učení a samostatnému myšlení. Testy či 

dotazníky a jiné formy vzdělávání mohou mít podobu nejrůznějších forem textů, obrázků, 

videí, zvukových nahrávek, grafů apod. Většinou je ukončení e-learningu formou 

znalostního testu získaných informací, které účastník během studování nabyl.  
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E-learning v podstatě plnohodnotně nahrazuje školitele, který by za normálních okolností 

předával informace účastníkům osobně. Nicméně není možné nastavit tuto formu  

vzdělávání na všechny vzdělávací aktivity. Jsou školení, která vyžadují školitele osobně, 

jako je například školení komunikačních dovedností, prezentační dovednosti aj., kde 

dochází k předávání mnoha znalostí, schopností a dovedností, následnému nácviku těchto 

dovedností a zároveň dochází ke zpětné vazbě od školitele či lektora.  Další výhodou je 

časová nenáročnost a individuální nastavení. Zadavatel si vždy může utvořit vzdělávání 

touto formou přesně dle potřeb organizace, nicméně tato forma bývá finančně velmi 

náročná. V případě, že se jedná o normativní školení, tj. zákonná školení, existují už 

vytvořené programy, které jsou pro většinu organizací totožná.  

Je vhodné zaměstnanci stanovit časový harmonogram, do kdy má být školení splněno, 

nicméně výhodou je, že si zaměstnanec školení může v tomto časovém harmonogramu 

uzpůsobit dle své pracovní náplně, aby se školení mohl plně věnovat. Pokud má 

zaměstnanec možnost připojit se odkudkoliv ke školení, je jen na něm, odkud školení splní.  

Některé organizace nevyužívají tuto metodu kvůli počátečním investicím, které bývají 

finančně náročná, jelikož je zde potřeba pořídit technické či programové vybavení, jako je 

například počítač, notebook (hardware) na kterém budou e-learningy probíhat, popřípadě 

operační systémy (software) anebo multimediální vzdělávací program (aplikační software). 

Čím jsou lepší podmínky pro samostudium zaměstnanců, tím roste i jejich motivace.  

 Nevýhodou e-learningu často bývá právě zmiňovaná motivace či odpovědnost. Některé 

zaměstnance nenaplňuje vzdělávání touto formou a raději by absolvovali kontaktní 

vzdělávání, proto může i nastat situace, kdy se zaměstnanci nebudou chtít sami vzdělávat a 

sedět dlouhé minuty či hodiny u počítače. Možností, jak předejít demotivaci a ztrátě vůle 

učit se sám je možnost vytvoření virtuálních tříd. Virtuální třída je možnost setkávání 

zaměstnanců online v určitém čase, kde spolu mohou online diskutovat a probírat určitá 

témata. Podpoří se navzájem a nabydou pocitu, že nejsou na vzdělávání sami, předají si 

s ostatními informace, znalosti, schopnosti, vyřeší spolu problémy týkající se vzdělávání 

aj. a tím, jejich motivace při dalším samostudiu vzroste. (Šikýř, 2016, s. 144, Koubek, 

2015, s. 273)  



18 

 

„I přes neustále se rozšiřující možnosti informačních a komunikačních technologií e-

learning nenahrazuje běžné metody vzdělávání zaměstnanců na pracovišti nebo mimo 

pracoviště, a to zejména v případech, kdy osvojení si nezbytných znalostí vyžaduje vlastní 

výkon práce v reálných pracovních podmínkách.“ (Šikýř, 2016, s. 144)  

Blended learning 

Blended learning je kombinace klasické výuky, e-learningu a přítomnosti školitele. 

„Blended learning představuje kombinování rozmanitých metod vzdělávání s cílem 

zlepšování celkové efektivnosti procesu vzdělávání tím, že se při realizaci vzdělávání budou 

jednotlivé metody vzdělávání navzájem doplňovat a podporovat.“ (Armstrong, 2015, s. 

366)  

Blended learning může být nastaven jak pro skupiny, tak pro jednotlivce, který může být 

realizován externě či interně v rámci organizace. Může se jednat o kombinování 

vzdělávání v souladu s plánem osobního rozvoje či mentorování, koučování, plánováním 

zkušeností aj.  (Armstrong, 2015, s. 366-367)  

3.4.2 Vzdělávání mimo pracoviště 

Vzdělávání mimo pracoviště se často týká celé skupiny zaměstnanců. Pro nejlepší 

výsledky ze vzdělávání je vhodné zvolit místo konání mimo organizaci. Do vzdělávání 

mimo pracoviště se řadí: 

 Přednáška: Školitel či lektor přednáší pro skupinu lidí své poznatky pomocí 

výkladu. Výhodou přednášky je okamžité předání všech informací, znalostí a 

zkušeností zaměstnancům. Nevýhodou může být, že zaměstnanci mohou být po 

čase výkladu unavení a ztrácejí na pozornosti a tím nedochází k osvojování všech 

předaných poznatků, jelikož se jedná o jednostranný výklad, do kterého 

zaměstnanci nevstupují. 

 Seminář: oproti přednášce je seminář založen i na diskusi, kde dochází k aktivnímu 

zapojování účastníků se školitelem. Tím jsou lépe osvojovány poznatky ze 

semináře a motivace vzrůstá, jelikož zaměstnanec musí být soustředěn, vzhledem 

k tomu, že mu může být položena otázka či po něm může být vyžadována 

odpověď či názorná ukázka.   
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 Demonstrování: zaměstnanci názorně vidí daný pracovní postup, jelikož jim ho 

školitel názorně předvádí, zde dochází k demonstrování pracovního postupu. Pro 

zaměstnance je demonstrování velice přínosné, mohou si osvojit všechny 

dovednosti, schopnosti, znalosti, a především mají možnost, jak vše sledovat, tak o 

všem komunikovat a tázat se.  

 Případová studie: zaměstnancům je zadán modelový příklad, ve kterém se společně 

podle zadaných kritérií snaží dosáhnout nejlepšího výsledku ať už reálného či jen 

modelového. Práce na modelových situacích v zaměstnancích rozvíjí a podporuje 

systémové a analytické myšlení, spojuje kolektiv a spolupráci v týmu.  

 Outdoorové aktivity: toto vzdělávání bývá pro zaměstnance nejzábavnější formou, 

jelikož netráví čas v uzavřených prostorech, ale většinou se jedná o venkovní 

vzdělávání v přírodě, kde probíhají sportovní aktivity spojené s řešením zadaných 

úkolů, dovedností či cílů. Outdoorové aktivity podporují přirozené schopnosti 

zaměstnance, jako například týmové spolupráce, plánování, hodnocení, 

rozhodování apod. (Šikýř, 2016, s. 143)    

 

3.5 Identifikace potřeb vzdělávání 

Identifikace potřeby organizace v oblasti formování kvalifikace a vzdělávání pracovníků 

představuje dosti obtížný problém už z toho důvodu, že kvalifikace a vzdělání jsou obtížně 

kvantifikovatelné vlastnosti člověka. (Koubek, 2015, s. 261) 

Každá z organizací, která se věnují školení a rozvoji svých zaměstnanců by se měla 

v prvních krocích před nastavováním vzdělávání naučit, jak správně identifkovat a 

následně posuzovat potřeby odborné přípravy. V tomto případě jde o jednu 

z nejdůležitějších věcí, která je velmi nápomocna všem vedoucím zaměstnancům, kteří 

potřebují řešit mezery mezi aktuálně požadovaným školením a školením, které pro své 

zaměstnance budou potřebovat. Abychom mohli provést identifikaci vzdělávacích potřeb 

mezi aktuálním školením a školením, které po zaměstnanci budeme vyžadovat, je nutné 

vědět všechny aktuální znalosti, dovednosti a schopnosti daného zaměstnance. Další 

nedílnou součástí při identifikaci je znalost podniku, jaké jsou výkonnosti podniku a 

následně porovnat úroveň s cílem zjištěných mezer, které se následně naplní potřebným 
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vzděláváním, školením, rekvalifikací a jinými možnostmi vzdělávání. (Armstrong, 2015, s. 

354 - 355 a Koubek, 2015, s. 261)  

Veškeré vzdělávací aktivity musejí vycházet z poznání a pochopení toho, co se má udělat a 

proč se to má udělat. Proto je třeba nejprve identifikovat a analyzovat potřeby vzdělávání, 

a to jak na úrovni organizace, tak na úrovni skupin i jednotlivců, a následně definovat účel 

vzdělávacích aktivit. (Armstrong, 2015, s. 354) 

Identifikace dává odpověď na takové otázky, jako: 

 Je výkonnost v předmětných dovednostech skutečně nezbytná? 

 Je zaměstnanec skutečně odměňován za ovládání těchto dovedností?  

 Podporuje ve skutečnosti management požadované chování? 

 Jaké další bariéry výkonnosti ještě existují? (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 84) 

 

3.5.1 Vzdělávací potřeby 

Vznik vzdělávacích potřeb je důležitý v případě, kdy v úseku organizace nastane jakákoliv 

změna vnějšího prostředí nebo nastane změna uvnitř organizace, například změna 

organizační struktury nebo změna strategie organizace. (Průcha, Veteška, 2014, s. 300) 

„Vzdělávací potřeby představují určitý, často z hlediska jednotlivce subjektivně pociťovaný 

deficit informací, vědomostí, znalostí či dovedností nezbytných k jeho pracovním i 

mimopracovním aktivitám.“  (Průcha, Veteška, 2014, s. 300)  

V organizacích bývají nejčastěji prováděny analýzy vzdělávacích potřeb, konkrétně 

zaměstnanců na základě empirického zkoumání. Nejčastěji se jedná o dotazníkové šetření 

nebo analýzy interní dokumentace atd. Na základě vyhodnocení vzdělávacích potřeb je 

organizace schopna plánovat a následně realizovat vzdělávací aktivity. (Průcha, Veteška, 

2014, s. 300)  

3.5.2 Zdroje analýzy vzdělávacích potřeb 

Pro potřeby analýzy je možnost využití velkého množství informací. Nelze přesně 

identifikovat, který ze zdrojů informací je nejdůležitější a který má největší váhu, jelikož 

každá organizace má své jasně identifikované předpoklady. Některé organizace se 

zaměřují na sledování a posuzování pracovního výkonu zaměstnance, naopak některé 

organizace se zaměřují na kvalitu služeb či výrobků apod. (Koubek, 2015, s. 262) 
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V organizacích bývá nejčastěji využívána  analýza údajů, která analyzuje užší či širší škálu 

údajů, které získává na základě zvláštních šetření nebo z klasických volně dostupných 

informačních systémů organizací. Většinou se jedná o následující tři skupiny údajů.  

(Koubek, 2015, s. 262) 

1. Údaje týkající se celé organizace, tj. údaje o struktuře organizace, jejím výrobním 

programu či programu činnosti, odpovídajícímu trhu, zdrojích (vybavení, finanční 

zdroje, lidské zdroje a jejich potřeba) atd. Významné místo tu mají údaje o počtu, 

struktuře a pohybu pracovníků, o využívání kvalifikace a pracovní doby, o pracovní 

neschopnosti pro nemoc či úraz, o absenci apod. 

2. Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností, tedy popisy pracovních 

míst a jejich specifikace (požadavky na pracovníky a jejich pracovní schopnosti), 

ale také informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod. Jde v podstatě o 

jakousi inventuru pracovních úkolů a potřeby práce v organizaci. 

3. Údaje o jednotlivých pracovnících, které je možné získat např. z personální 

evidence, ze záznamů o hodnocení pracovníka, záznamů o vzdělání, kvalifikaci 

(plnění kvalifikačních požadavků) a absolvování vzdělávacích programů, 

z výsledků testů, ze záznamů o rozhovorech s pracovníkem či z různých průzkumů, 

v nichž se zobrazují postoje a názory jednotlivých pracovníků a jejich nadřízených. 

(Koubek, 2015, s. 262) 

Na základě těchto údajů si může organizace vytvořit přehled, ve kterém zřetelně vidí a 

následně může ihned porovnat nynější a případný nepoměr mezi požadovanou kvalifikací a 

skutečným vzděláním zaměstnance. Výrazně je zde vidět na straně jedné vzdělání 

zaměstnance, na straně druhé požadavek na pracovní místo. Tyto získané informace 

umožní vytvoření údajů pro potřeby analýzy vzdělávání zaměstnanců organizace. Metod je 

široká škála, jako například analýza získaných informací od vedoucích zaměstnanců, 

zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců, analýza pracovních 

míst, průzkum názorů či požadavků týkajících se vzdělávání aj.  

Při identifikaci potřeby vzdělávání pracovníků se nemůžeme opírat pouze o údaje týkající 

se organizace, ale v každém případě je velmi důležité a prospěšné znát profesně 

kvalifikační strukturu pracovních zdrojů a její vývojové tendence v území, z něhož 



22 

 

organizace čerpá rozhodující množství svých pracovních sil, i preference vyskytující se u 

mládeže v souvislosti s volbou přípravy na povolání. Je nutné brát v úvahu i dosavadní 

zkušenosti s obtížností získávání pracovníků jednotlivých profesně kvalifikačních skupin na 

trhu práce. (Koubek, 2015, s. 262-263)  

Ve většině organizací provádí analýzy personální oddělení, popřípadě liniový manažeři 

s podporou personalistů. Zdrojem pro identifikaci potřeb bývají dokumenty ročního či 

jinak časově nastaveného hodnocení zaměstnanců, konkrétně hodnocení pracovního 

výkonu. Hodnocení se účastní zaměstnanec, jeho přímý nadřízený a v některých případech 

i personalista. Čím specifičtější hodnocení je, tím lépe se vzdělávací potřeby vyhodnocují. 

(Koubek, 2015)  

3.5.3 Analýza mezer ve vzdělávání 

Způsob, jak provést analýzu mezer ve vzdělávání „Co je“ vs. „Co by mělo být“.  

Analýzy mezer ve vzdělání umožňuje identifkovat rozdíly mezi tím co lidé vědí a umí, a tím, 

co by měli umět, takže je možné specifikovat vzdělávací aktivity, které by pomohly existující 

mezery ve vzdělání zaplnit. (Armstrong, 2015, s. 354)  

Důvodem, proč se tato analýza provádí je zjištění mezer ve výkonnosti daného 

zaměstnance, pro odstranění těchto mezer následně slouží školení či jiná vzdělávací 

aktivita, kterou jasně identifikujeme z výsledků analýzy. Nejdůležitějším úkolem analýzy 

je dosažení nejvyšších cílů organizace. Těchto cílů nedosáhne nikdy žádná organizace, 

pokud své zaměstnance nemotivuje a nevede k vyšší výkonnosti. V případě, kdy je 

zvýšena výkonnost zaměstnance, je zvýšena i výkonnost na úrovni oddělení a následně i 

celé organizace.  

Při identifikaci potřeb vzdělávání je třeba porovnávat dvě úrovně výkonnosti, a to 

standardní (požadovanou, optimální, plánovanou) výkonnost Vp a současnou (existující, 

reálnou) výkonnost vs. Rozdíl mezi těmito dvěma úrovni představuje výkonnostní mezeru. 

(Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 85) 
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3.6 Plánování vzdělávání  

„Plány vzdělávání pracovníků reagují na měnící se požadavky pracovních míst a snaží se 

odpovědět na otázku, jaká je perspektivní potřeba vzdělávání pracovníků 

podniku.(Lochmannová, 2016, s. 25) 

Podle Vodáka a Kucharčíkové (2011) plánování vzdělávání vychází z identifikace potřeb 

vzdělávání zaměstnanců. Cílem plánování je stanovení požadavků na vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců v organizaci. Tvorba plánu má několik fází, první z nich je fáze přípravná. 

V této fázi je velice důležité přesně definovat potřeby, analyzovat jakých zaměstnanců se 

má vzdělávání týkat a jakých cílů má být dosaženo na základě vytvořeného plánu. 

Abychom mohli přesně definovat, zda bylo dosaženo požadovaného cíle, je důležité 

stanovit si přesné kritéria, která slouží jako indikátor dosažených výsledků. Zde je velmi 

podstatné umět rozpoznat co je záměrem a co je cílem plánu. Na základě podmínek 

nastavených v organizaci se nastavují požadované cíle výsledného chování zaměstnanců.  

Další nedílnou částí při plánování vzdělávání je fáze realizační. V této fázi je stanoveno, 

jakou formou vzdělávání bude probíhat, jakými technikami se bude řídit. Je nutné stanovit, 

jakých zaměstnanců se vzdělávání bude týkat, brát v potaz jejich znalosti, vzdělání, 

schopnosti, dovednosti, na jakých pracovních pozicích zaměstnanci pracují a také co je pro 

tyto zaměstnance motivující. Nepostradatelným a velmi důležitým bodem realizační fáze 

je, kolik zaměstnanců se bude vzdělávání účastnit, jaká bude kapacita na jeden běh kurzu, 

jestli v daném termínu možní nadřízení zaměstnanci uvolnění zaměstnance od jeho 

pracovních povinností, jaké jsou stanovené přednosti organizace pro plánování. Vzhledem 

k tomu, že pro mnoho zaměstnanců je toto školení stresující, jelikož mohou být silní 

introverti a necítí se při těchto aktivitách komfortně, je důležité informovat lektora o 

struktuře zaměstnanců a podle toho nastavit spolupráci mezi zaměstnancem a lektorem 

během vzdělávací aktivity.  

Poslední fází při plánování vzdělávání je fáze zdokonalování. Na této fázi se podílí 

zaměstnanci, kteří se zúčastnili vzdělávací aktivity, jejich nadřízení, lektor, který 

vzdělávací aktivitu vedl a zaměstnanec, který měl na starosti organizaci. Zde se jedná 

většinou o specialistu vzdělávání z personálního oddělení. Všichni tito zúčastnění zhodnotí 

přínosy, které vzdělávací aktivita přinesla. Jedná se především o zaměstnance, který se 
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vzdělávání zúčastnil, aby vyhodnotil účinnost vzdělávací aktivity, organizaci a spokojenost 

s lektorem. Vedoucí zaměstnanec by měl vyhodnotit, zda si účastník osvojil potřebné 

dovednosti a správně je využívá ve své praxi. Také lektor, který vzdělávací aktivitu vedl, 

by měl zhodnotit, jakým způsobem kurz probíhal a zda bylo dosaženo vytyčeného cíle. Pro 

organizátora akce důležitá zpětná vazba z pohledu toho, jak byl zaměstnanec o celé 

vzdělávací aktivitě informován, zda byly zajištěny všechny potřebné náležitosti, jako je 

ubytování, občerstvení, cestovné, ale také, zda byli účastníci spokojeni s lektorem a jeho 

schopností předávání znalostí a vedením kurzu. Cílem této fáze je nalezení přínosů i 

nedostatků a následné zlepšení vzdělávání jak daného zaměstnance, tak ale i organizátora 

akce, aby věděl, že vzdělávání zorganizoval dostatečně a také pro lektora, jak jsem výše 

zmiňovala.   

„Koncept plánování rozvoje zahrnuje situační analýzy, formalizaci cílů, postupu a jeho 

vyhodnocování. Při tvorbě je třeba nalézt odpovědi na následující otázky: 

 Kde jsme nyní? (situační analýza) 

 Kam se chceme dostat? (formulace cílů) 

 Jak se tam dostaneme? (definice postupu, alokace zdrojů) 

 Směřujeme skutečně tam, kam chceme? (kontrola postupu).“ (Barták, 2011, s. 66) 

Každý plán vzdělávání musí obsahovat následující aspekty: cíl, téma vzdělávání, cílová 

skupina, metody a techniky, lektor, časový horizont, místo, vyhodnocení, náklady.  

Důvodem, proč organizace pro své zaměstnance realizuje vzdělávání je, aby zaměstnance  

naučili nové kompetence, zvyšovali jejich schopnosti a dovednosti, ale také je motivovali. 

Cíle vzdělávání vyplývají ze vzdělávacích potřeb. Pokud je vzdělávání realizováno v rámci 

podniku pro více zaměstnanců, je dobré, když je vzdělávání postavené přímo na míru 

organizace, než když jde zaměstnanec individuálně na školení, které je sice pro více 

uchazečů, ale všichni jsou z jiné organizace. Zde se může vyskytnout problém, jelikož 

každý z účastníků může být na jiné pracovní pozici, tudíž může mít jiné vědomosti, 

znalosti a schopnosti. Proto je vhodné organizovat vzdělávací aktivitu v rámci podniku, 

kde má organizátor možnost zařadit do stejného běhu vzdělávací aktivity zaměstnance, 

kteří pracují na stejných či podobných pracovních pozicích, kteří mají stejné schopnosti, 

vědomosti a v průběhu vzdělávací aktivity bude pro ně snazší pochopení dané věci, o které 
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budou moci více diskutovat, jelikož mají všichni orientačně stejné či podobné pracovní 

zařazení. Další výhodou skupinových kurzů pořádaných v rámci podniku je to, že se 

mohou poznat zaměstnanci z různých útvarů či oddělení a utvoří se tak lepší pracovní 

vztahy.  

 Jakou formou má vzdělávací aktivita probíhat vyhodnotí dle identifikace potřeb nadřízený 

zaměstnanec s osobou pověřenou za organizaci vzdělávání, například s personalistou, 

jelikož vzdělávacích technik je mnoho. Mohou probíhat v rámci organizace nebo také 

mimo organizaci či volnou formou teambuildingu.  

Vhodný výběr lektora či vzdělávací instituce záleží, jak jsem již zmiňovala výše na práci 

organizátora vzdělávání, který se rozhoduje na základě předešlých zkušeností ze 

vzdělávacích aktivit z hodnotících dotazníků, referencí či ochoty a možností poptávaných 

institucí či lektorů. V dnešní době již také existuje mnoho organizací, které mají své interní 

lektory.  

Při tvorbě plánu je důležité vědět, kdy chceme, aby bylo vzdělávání organizováno. Jestli se 

bude jednat o několik běhů vzdělávací aktivity či se bude jednat pouze o jednorázové 

vzdělávání, které bude probíhat po dobu pár hodin, jednoho dnu či několika dní. Podstatné 

je vymezit přesný termín, kdy vzdělávání proběhne. Určitě není vhodné plánovat 

vzdělávání na období, kdy v dané organizaci končí určité projekty, práce či je doba svátků 

a dovolených.  

Nedílnou součástí je místo realizace. Možností, kde organizovat vzdělávání je mnoho, 

záleží mimo jiné na vybavenosti organizace. Pokud má k dispozici v rámci svého areálu 

zasedací místnosti, je vhodné uspořádav vzdělávání tam, ale je zde velká pravděpodobnost, 

že se zaměstnanci během vzdělávací aktivity budou oddalovat na svá pracoviště. Proto je 

dobrou variantou zvolit místo mimo organizaci, kde zaměstnanci přijdou na vzdělávací 

aktivitu a nebudou mít nutkání odcházet ke své práci. Zde budou mít opravdu čas na 

vzdělávání a ne na práci. Tato varianta však sebou nese vyšší náklady.  

Závěrem vzdělávání je vhodné vše zhodnotit. Hodnocení může probíhat přímo po 

vzdělávací aktivitě, ale také na pracovišti s nadřízeným či při příležitosti čtvrtletního, 

půlročního, ročního aj. hodnocení. Z hodnocení by mělo vycházet, jakých přínosů bylo 
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dosaženo a jak bylo efektivní.  Toto je možné zjistit například testováním, kdy uchazečům 

dáme na začátku vstupní test a po vzdělávání test výstupní aj.  

Posledním bodem, který je nedílnou součástí při tvorbě každého plánu vzdělávání, jsou 

náklady na vzdělávání. Do těchto nákladů jsou započítány materiály na studium, dopravné, 

stravné, pronájem prostor, náklady na lektora, ubytování, ale také ušlý zisk zaměstnavatele 

za čas, který zaměstnanec nemohl vykonávat svou práci. „Účinnost vzdělávání hovoří o 

dosahování stanovených cílů a jejich uplatnění v pracovním procesu. Efektivita vzdělávání 

se týká nákladů a času na předávání poznatků až do úrovně s požadovanou účinností.“ 

(Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 96-98) 

3.7 Realizace vzdělávání 

Fáze realizace nastává ve chvíli, kdy má organizace nastavenou fázi plánovací, tj. 

vytvořený plán a všechny procesy s tím spojené, poté je možné začít se plně věnovat 

realizaci vzdělávání. Aby každá organizace mohla realizaci začít realizovat, musí mít 

nastavené cíle, seznam účastníků, lektory, metody, kterými bude vzdělávání probíhat, 

celkový obsah a samozřejmě motivaci pro účastníky. Lidově řečeno, co získají tím, že 

vzdělávací aktivitu absolvují. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 99) Zde bych podotkla, že 

namotivovat účastníky je důležité, jelikož, když účastníci vědí, že jim vzdělávání pomůže 

ve svém profesním životě, rozšíří znalosti nebo dokonce po úspěšném absolvování a 

následném prokázání získaných znalostí, dovedností a zkušeností získají lepší pracovní či 

finanční podmínky, bývá pro ně školení zajímavější.   

 

3.8 Vyhodnocení vzdělávání 

V poslední fázi vzdělávacího procesu zaměstnanců v organizaci je nezbytné 

vyhodnocování, které je velmi důležitou součástí a navazuje na realizaci vzdělávání. 

Vyhodnocování nám přináší zpětnou vazbu na vzdělávací aktivitu, která již proběhla. Na 

základě vyhodnocování je organizace schopná souhrnně změřit přínosy a také celkové 

náklady, které do vzdělávání organizace investovala. K tomu, aby organizace mohla 

správně vyhodnotit vzdělávání je zapotřebí zodpovědět si několik jasně definovaných 

otázek, které nás povedou k správnému cíli vyhodnocení. Například jaká jsou pozitiva a 
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negativa, jaké budou náklady na vyhodnocování, jakými modely se organizace při 

vyhodnocování bude řídit, kdy se vyhodnocování bude realizovat a, kdo jsou subjekty 

tohoto procesu. Veškeré tyto otázky by měli jasně definovat manažer s lektorem. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 126) 

Organizace, které se řídí nejznámějším přístupem Krikpatricka (1991) by měly dodržovat u 

hodnocení vzdělávání následující postup: Reakce – nejlépe na základě dotazníků zjišťovat, 

jak byly účastníci se vzdělávací akcí spokojeni; Vyučování a učení – zjištění, zda si 

účastníci vzdělávací aktivity rozšířili své dovednosti, své dosavadní znalosti a zkušenosti a 

zda změnili svůj názor; Chování – zjištění po ukončení vzdělávací akce v jaké míře 

účastníci po vzdělávání změnili své chování a názory přímo na pracovišti; VÝ – jakých 

výsledků bylo u účastníků dosaženo, například zda zvýšili prodej, obraty, zisk, množství 

odvedené práce aj. (Mužík, 2010, s. 196)  

Vyhodnocování vzdělávání se provádí po vzdělávací aktivitě formou testů, dotazování, 

psaní závěrečných prací a má vliv na pravidelné hodnocení zaměstnanců, které ve většině 

případů provádí vedoucí zaměstnanec s personalistou, kde dochází k zhodnocování 

vzdělávání v rámci organizace v určitém časovém horizontu. (Šikýř, 2016, s. 141) 

Důkladněji jsou přístupy k evaluaci vzdělávání znázorněny v obrázku č. 2 – Přístupy 

k evaluaci vzdělávání. 
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Obrázek 2 - Přístupy k evaluaci vzdělávání 

 

3.8.1 Výhody a nevýhody vyhodnocování  

Velmi důležité při vyhodnocování je zhodnotit, zda je vhodné vyhodnocování vůbec 

realizovat. Možnými nevýhodami při vyhodnocování může být čas, jelikož 

vyhodnocování vyžaduje poměrně velkou časovou náročnost. Další důvod proč organizace 

nerealizují vyhodnocování, může být kvůli náročnému získávání informací, které jsou 

potřebné, dále je zapotřebí vynaložení velké snahy lektora či manažera, finanční 

prostředky aj. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 126) „Není vždy lehké izolovat dopady 

vzdělávání od vlivů vzniklých působením jiných podnikových procesů a některé přínosy 

vzdělávání je obtížné kvantifikovat.“ (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 126) 

Vždy je možné orientačně odhadnout, jaké přínosy, rizika, dopady a náklady by měla 

organizace, která se rozhodla do vzdělávání svých zaměstnanců neinvestovat žádné 

finanční prostředky. Důležité je nezaměřovat se pouze na přínosy finanční, ale také na 
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přínosy nehmotné. Nehmotné a kvalitativní přínosy bývají mnohdy důležitější než 

kvalitativní. Jak jsem zmiňovala výše, v některých situacích bývá těžké vyhodnotit přínosy 

pouze ve finančním vyjádření, někdy je potřebné přínosy oceňovat i jinými způsoby, proto 

by se organizace, které nechtějí mnoho investovat, měli zamyslet, zda se jim nevyplatí 

investovat alespoň menší poměrnou část finančních prostředků a zhodnotit, jaké výhody 

jim vzdělávání může přinést.  

Mezi výhody řadíme mnoho faktorů, jako je například možnost zlepšení vztahů na 

pracovišti mezi zaměstnanci a jejich vedoucími či manažery, ale také mezi manažery a 

oddělením personalistiky. Vyhodnocování pomáhá úzce spojovat cíle vzdělávání a cíle 

podniku, zvyšuje orientaci na potřebné a požadované vzdělávací cíle a jejich dosahování 

jak jednotlivě po zaměstnancích, tak pro celé týmy či oddělení. Dokazuje zaměstnancům, 

kteří se vzdělávání zúčastnili, že vzdělávání není pouze o „volnu“ od práce, ale že se jedná 

i o to, jakou mají zodpovědnost k dosahování výsledků v rámci organizace a tím napomáhá 

i k určení jejich priorit. Bezpochyby nepostradatelnou informací získanou právě 

vyhodnocováním mimo jiné to, že nám vyhodnocování ukáže, jak organizace může 

dosáhnout stejných výsledků, ale jinými a mnohdy i lepšími způsoby. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 126) 

3.8.2 Rizika vyhodnocování 

„Před realizací procesu vyhodnocení je nutné zvážit skutečnosti, na které je třeba si 

v procesu samém dát pozor.“ (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 127)  

Mezi největší rizika můžeme řadit například neinformovanost oddělení personalistiky o 

postojích a názorech zaměstnanců, kteří se vzdělávání mají účastnit, aby personalisté 

věděli, jak tito účastníci vzdělávání vnímají a následně ho mohli dobře vyhodnotit. Je 

důležité znát názory na vzdělávání zaměstnanců, aby se při vyhodnocování neukázalo, že 

účastníci vzdělávání nebrali jen jako ztrátu svého pracovního času, ale jako potřebnou věc 

pro svůj další pracovní rozvoj v rámci organizace. Pokud jsou zaměstnanci/účastníci dobře 

informováni před vzdělávací akcí, mají možnost se připravit a potom budou spokojeni. 

V případě, že účastníky nikdo před samotným konáním neinformuje o průběhu a obsahu 

vzdělávání, může nastat situace, kdy účastníci budou rezignovaní a vynaložený čas a 

finanční prostředky nesplní svůj účel. „Měření dopadu na individuální výkonnost má 
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napomáhat vyhodnocování. Tento prvek zdůrazňuje i to, zda pracovní prostředí, manažer a 

kolegové podporují aplikaci nových prvků chování“. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 127)  

Rozdělujeme několik faktorů, které nám pomáhají při vyhodnocování určit, zda výsledky 

účastníků, jsou dosaženy na základě uskutečněného vzdělávání či k lepší výsledků došlo na 

základě jiných faktorů jako například koupě nových technologií, změna vedení či jiná 

motivace účastníka. Faktory jsou  kontrolní skupiny, analýzy trendů, expertní odhady a 

zpětné vazby od zákazníka.  

 Kontrolní skupina – vytvoří se skupina zaměstnanců, kteří jsou podobní 

zaměstnancům, kteří se vzdělávání účastnili. Poté je tato skupina zkoušena a na 

základě tohoto kontrolování porovnána se skupinou zaměstnanců, kteří se 

vzdělávání účastnili. 

 Analýza trendů – aktuální trendy výkonnosti jsou přiblíženy trendům do 

budoucnosti a poté je porovnána výkonnost po uskutečněném vzdělávání 

v organizaci na základě statistik.  

 Expertní odhady – zaměstnanci, kteří se zúčastnili vzdělávací aktivity, jejich 

nadřízení a popřípadě i kolegové posuzují, jak se zvětšila míra výkonu daného 

zaměstnance po absolvovaném vzdělávání.  

 Zpětné vazby – zde je vytvořen průzkum, který je určen pro interní a popřípadě 

externí zákazníky, kteří posuzují, zda potřebné dovednosti, které byly vyžadovány 

po účastníkovi na základě vzdělávací aktivity byly dosaženy. (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 128)  

Mezi další potíží můžeme řadit při vyhodnocování neschopnost oddělit to, co bylo ve 

vzdělávání špatně a které chyby způsobily další faktory, kterými může být špatné 

specifikování vzdělávání, které poté není správně zaměřeno. Dalším faktorem může 

být fakt, že účastníci vzdělávání nemají poté dostatek možností, aby své získané 

dovednosti využili například kvůli technologiím či systémům, které v organizaci jsou a 

nejsou připraveny tak, aby v nich mohl zaměstnanec promítnout své získané 

dovednosti.  
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„Jestliže podnik neumí správně měřit výkonnost zaměstnanců v jejich práci před 

vzděláváním, nebude schopen určit dopady, které vzdělávání mělo na jejich 

výkonnost“. (Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 129)  

3.8.3 Výsledky – hodnocení investic 

Pro všechny organizace, které vzdělávají své zaměstnance, je velice obtížné změřit vliv 

vzdělávání na firemní ukazatele. „Z hlediska organizace se výsledky vztahují ke 

kvantifikovatelným změnám v oblastech, jako je obrat, produktivita, kvalita, čas, ziskovost, 

stížnosti zákazníků atd.“ (Bartoňková, 2010, s. 188) Důležité je učit čisté výnosy a náklady 

určité vzdělávací aktivity. Efekt určité vzdělávací aktivity může být změněn na základě 

úrokové míry či chování konkurence, tento efekt může změnit výsledky hospodaření a 

následně změnit celkové firemní údaje. (Bartoňková, 2010, s. 188-189) 

 

Při hodnocení investic je v organizacích používán postup:  

 Stanovit náklady na investici 

 Odhadnout budoucí výnosy, které přinese investice 

 Stanovit úrokové míry, náklady na kapitál 

 Vybrání nejvhodnější metod pro hodnocení investic (Armstrong, 2015, s. 172) 

Firemní vzdělávání používá hodnocení návratnosti investic, kde dochází k odpovědi na 

otázku „Vyplatilo se to?“. Zde se porovnávají přínosy finanční a vynaložené náklady. 

(Bartoňková, 2010, s. 188-189)  Mezi nejčastěji používané metody patří ukazatel ROI – 

Return on Investment. (Armstrong, 2015, s. 172).  

 

Kde p = příjmy; n  

 

 

Tuto metodu využívá podnikové účetničtí, dají se zde určit poněkud snadně příjmy i 

náklady a výsledek nám ukáže % návratnost investic. „Aby bylo možné evaluaci 

návratnosti investic úspěšně realizovat, je třeba si uvědomit, že nejde pouze o zpětný 
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pohled na realizovanou vzdělávací akci, ale že je zároveň nástrojem pro plánování a 

realizaci dalšího vzdělávání. (Bartoňková, 2010, s. 189)  
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4 Charakteristika vybrané organizace 

V předchozích kapitolách jsem se zaměřovala na teoretickou část vzdělávání zaměstnanců 

v neškolských organizacích. V této části diplomové práce se věnuji samotnému výzkumu, 

který jsem na základě dotazníkového šetření provedla.  

Tato praktická část včetně dotazníkového šetření byla provedena v organizaci, která se 

zabývá především aplikovaným výzkumem, oblastí energetiky, zdravotnictví aj.  

4.1 Představení organizace 

Mnou vybraná organizace Jádro a.s. byla založena v roce 1955. Zabývá se velmi širokou 

škálou služeb, například mezi hlavní služby patří aplikovaný výzkum, projektové a 

inženýrské činnosti v oblasti energetiky, zdravotnictví a také průmyslu. Po více jak 60 let 

organizace patří mezi špičky na trhu mezi technologickými pracovišti. Vzhledem k tomu, 

že má organizace velké množství zkušených odborníků a specializované technické 

infrastruktury, mohou soutěžit o komplexní zakázky jak v rámci České republiky, tak i na 

úrovni mezinárodní.  

Služby jsou především zaměřené na podporu bezpečného provozu energetických zdrojů, 

chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými 

odpady. Organizace se zabývá i oblastí nukleární medicíny, kde je jedná především o 

vývoj, výrobu a distribuci radiofarmak.  

Organizace 100% vlastní 4 dceřiné společnosti, které jsou spojené spolu s hlavní 

organizací do jedné koncernové skupiny.  

Hlavní sídlo organizace se nachází na okraji Prahy, avšak má ještě detašovaná pracoviště 

ve 3 krajích České republiky a tvoří ji orientačně 750 zaměstnanců.  

Momentálně v organizaci dochází k výrazným personálním změnám, jako je například 

obměna celého Personálního oddělení a také změna vedení organizace v čele s novým 

generálním ředitelem, který má nastoupit v červnu. Vzhledem k těmto změnám mi nebylo 

umožněno využít jiných výzkumných metod než dotazníkového šetření.  
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4.2 Organizační struktura, vize a poslání  

4.2.1 Organizační struktura 

Organizační struktura organizace je složena z menších útvarů zvaných úseků a divizí. 

V čele organizační struktury stojí Generální ředitel společnosti. Úseky jsou režijní složky, 

které zajišťují podporu jednotlivým divizím. Divize jsou výrobní složky organizace, které 

mají přímý vliv na výkony společnosti.. Každý úsek či divizi vede ředitel úseku/divize. 

Úseky a divize se skládají z dalších útvarů zvaných oddělení. V jejich čele stojí vždy 

vedoucí oddělení.  

Kromě ředitelů úseků a divizí vede generální ředitel ještě Výkonného ředitele a manažery 

pro strategický rozvoj.  

4.2.2 Vize a poslání  

Společnost Jádro a.s. předpokládá i v dalších letech, že zůstane u svého primárního 

zaměření, což je jaderná energetika, jak na domácím, tak i zahraničním trhu. Společnost se 

ale také dále bude zaměřovat na své další aktivity jako například klasická energetika, 

teplárenství, obnovitelné zdroje a také zdravotnictví.  

Vizí společnosti je být vyhledávanou mezi zákazníky, ale i zaměstnanci; být dynamickou a 

inovativní společností na trhu; společností, která pracuje s nejlepšími moderními 

technologiemi na trhu a na závěr společností, která bude prospěšnou vlastníkům.  

Posláním společnosti je zabezpečení na základě svých služeb v domácím i mezinárodním 

prostředí podporu vědeckou a analytickou, inženýrskou a projekční při provozu a výstavbě 

energetických zařízení. Dalším posláním společnosti je poskytovat souhrnně vědecko- 

výzkumné služby především pro oblasti zaměřující se na ionizující záření a jaderné 

energie. Posledním bodem poslání pro společnost je být vědeckou autoritou a 

programátorem v oblastech jako je například jaderná energetika a ionizující záření. 

(Výroční zpráva společnosti Jádro a.s., za rok 2016, s. 5) 
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4.3 Systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

V organizaci Jádro a.s. má kompletně na starosti vzdělávání personální oddělení, které má 

pod sebou přímo generální ředitel organizace. Personální oddělení je tvořeno z devíti osob. 

Personální oddělení vede vedoucí, která má pod sebou dva HR specialisty, jednu mzdovou 

účetní, jednoho HR analytika, HR administrátora, HR Experta a dva specialisty náboru. 

Konkrétně vzdělávání se týká HR administrátora, HR Experta a vedoucí. Vedoucí nechává 

volnější pravomoci HR Expertovi, který tvoří za spolupráce s HR administrátorem vše 

týkající se vzdělávání.  

4.4 Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí  

4.4.1 Definice pojmů  

Organizaci Jádro a.s. jsou často používané v oblasti vzdělávání následující pojmy, proto je 

zde podrobně popíši, pro další používání v mé práci. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a 

řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 4) 

Odborný garant  

Osoba, která je odpovědná za identifikaci rozvojové aktivity, která určuje přesný rozsah a 

způsob školení i způsob prokazování nabytých znalostí. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a 

řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 4) 

Normativní rozvojové aktivity 

Jedná se o soubor rozvojových aktivit,  které organizace v rámci uskutečnění požadavků 

jak právních předpisů, tak i systémových norem udržuje. Z popisu pracovního místa 

vyplývají požadavky na normativní rozvojové aktivity. V rámci organizace se jedná 

především o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana, havarijní 

připravenost aj. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 

4) 

Popis pracovního místa 

Konkrétní, jasně definovaný popis činností, úkolů, odpovědností konkrétního zaměstnance. 

Tyto činnosti, úkoly a odpovědnosti vycházejí z typové pracovní pozice a z požadavků na 



36 

 

konkrétní pracovní místo. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 

2016, s. 4) 

HR administrátor 

Osoba, která je zaměstnancem personálního oddělení a má na starosti podporu celého 

procesu rozvoje a řízení znalostí zaměstnanců. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení 

znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 4) 

Typová pracovní pozice 

Jasně a přesně definovaná pracovní činnost, která je vymezená potřebnými dovednostmi, 

odpovědnostmi, pravomocemi a znalostmi. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení 

znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 4) 

4.4.2 Zjištění a identifikace rozvojové aktivity 

Aby organizace mohla zjistit a identifikovat rozvojové potřeby, je zapotřebí vytvořit 

katalog vzdělávání. Tento katalog celofiremního vzdělávání obsahuje oblasti vzdělávání 

normativní rozvojové aktivity, specifické odborné rozvojové aktivity, měkké dovednosti a 

další manažerské dovednost a znalosti, počítačové kurzy, jazykové kurzy a adaptační 

rozvojové aktivity pro nové zaměstnance. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, 

evid. zn. XXX, 2016, s. 10) 

Pro všechny tyto oblasti vzdělávání jsou v Katalogu rozvojových aktivit určeny přesná 

školení, kurzy, rozvojové programy, semináře, přednášky aj. (Směrnice Rozvoj 

zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 10) 

Všichni zaměstnanci mohou tento Katalog najít na intranetovém portále v sekci 

Personalistika. HR administrátor tento Katalog pečlivě aktualizuje a kontroluje, aby 

zaměstnanci měli vždy přesné a správné informace o možných vzdělávacích aktivitách 

v rámci organizace. V katalogu se neuvádí přesné konání školení, kurzu aj. Jedná se pouze 

o obecné informace, které tvoří konkrétní kód školení, název, obsahovou část, kdo je 

garantem a kdo jej zpracovává. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. 

XXX, 2016, s. 10) 
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Organizace v rámci plnění požadavků systémových norem a právních předpisů udržuje a 

podporuje rozvoj efektivního systému pravidelného proškolování zaměstnanců 

normativních rozvojových aktivit. Normativním rozvojovými aktivitami jsou kurzy a 

školení, která vznikají na základě požadavků právních předpisů či předpisů, které souvisejí 

s integrovaným systémem řízení v organizaci či vyplývají z aktuálních priorit organizace. 

Tato školení či kurzy bývají většinou realizovány formou prezenční. (Směrnice Rozvoj 

zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 10) 

Každá oblast vzdělávání má svého garanta, který ručí za obsahovou část. Každý garant 

(většinou se jedná o zástupce z daného oddělení) je odpovědný za identifikaci rozvojové 

aktivity. Identifikace je prováděna popisem v interní dokumentaci. Garant při spolupráci 

s Personálním oddělením stanoví, jaký rozsah a jakou formu bude mít daná rozvojová 

aktivita a jakým způsobem bude prokazování znalostí. U rozvojových aktivit, u kterých 

není uveden garant, je vždy odborným garantem Personální oddělení. Hlavním cílem 

tvorby katalogu je sestavení Popisu pracovního místa. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a 

řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 10-11) 

Zjištění a identifikace kvalifikačních požadavků na pracovní místo  

Aby byl zjištěn a identifikován kvalifikační požadavek na pracovní místo, je zapotřebí 

vytvořit popis pracovního místa. V organizaci XY zpracovává popis pracovního místa 

(dále PPM) vždy vedoucí zaměstnanec. V případě nově nastupujícího zaměstnance je 

zapotřebí, aby vedoucí PPM zpracoval ještě před nástupem, avšak nejpozději 12 

pracovních dní před nástupem nového zaměstnance. V případě, kdy dochází ke změně 

pracovního zařazení či změně popisu pracovních činností, je zapotřebí také tvorby nového 

PPM a to nejpozději 12 pracovních dní před změnou pracovního zařazení nebo v případě 

změny pracovních rizik a požadavků na školení 1 měsíc před účinností popisu pracovního 

místa. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 

Typová pracovní pozice, ze které PPM vychází, určuje obecný druh práce 

z pracovněprávního hlediska a zpravidla bývá tento popis obsazen větší skupinou 

zaměstnanců. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 
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Na intranetu organizace je zveřejněn katalog typových pracovních pozic, do kterého 

mohou volně nahlížet všichni zaměstnanci. Tento katalog spravuje Personální oddělení. Při 

zpracování PPM vedoucí zaměstnanec určuje požadavky, které se týkají části 

kvalifikačních požadavků na pozici na základě platných interních předpisů. (Směrnice 

Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 

Kontrola plnění kvalifikačních požadavků 

Každý vedoucí oddělení provádí kontrolu kvalifikačních požadavků u svých podřízených 

zaměstnanců. Porovnání provádí pomocí skutečně dosaženého vzdělání oproti 

kvalifikačnímu požadavku, který má specifikovaný v popise pracovního místa. K tomuto 

porovnávání slouží vedoucím oddělení interní personální systém, kde HR Administrátor 

všechny tyto údaje zaznamenává. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. 

zn. XXX, 2016, s. 11) 

Pokud vedoucí oddělení zjistí nesrovnalost u kvalifikačních požadavků na normativní 

rozvojové aktivity, požádá HR Administrátora, aby podřízeného zaměstnance pozval na 

hromadně organizovanou rozvojovou aktivitu, a tím dojde k napravení nesrovnalosti. 

(Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 

V případě, že je zjištěna nesrovnalost u kvalifikačních požadavků, které jsou jiné než 

normativní, musí vedoucí oddělení svému podřízenému zaměstnanci navrhnut takovou 

rozvojovou aktivitu, která bude pro něho odpovídající. Tento návrh podá prostřednictvím 

interního formuláře „Žádost o zajištění rozvojové aktivity“ Příloha č. 2 – Žádost o zajištění 

rozvojové aktivity.  

Tato možnost pro individuální rozvojovou aktivitu se také vztahuje na dlouhodobé 

rozvojové aktivity, jako například studium na Vysoké škole  (Směrnice Rozvoj 

zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 

Vedoucí zaměstnanec má možnost v ojedinělých případech  navrhnout svému podřízenému 

zaměstnanci výjimku z plnění daného kvalifikačního požadavku. Tento kvalifikační 

požadavek se musí týkat pouze praxe či vzdělání. V případě, že se vedoucí zaměstnanec 

rozhodne, že svému podřízenému zaměstnanci udělí výjimku z praxe, může být výjimka 

udělena pouze o jeden stupeň vzdělání níže. V případě, že se rozhodne pro výjimku na 
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vzdělání, musí být nahrazena vzdělání minimálně pětiletou praxí v daném oboru. 

Schvalování výjimek probíhá nejdříve na doporučení vedoucího Personálního oddělení a 

až poté tuto výjimku podepisuje ředitel úseku či divize. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a 

řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 

Existuje další druh výjimky, tato výjimka je pouze krátkodobá. Tuto výjimku uděluje HR 

Administrátor, a to jen z organizačních důvodů a týká se pouze normativních školení. 

Organizačními důvody pro udělení výjimky jsou například termín konání rozvojové 

aktivity, který se může zaměstnanci křížit s pracovní cestou, pracovní náplní, dovolenou 

atd. Po dobu, kdy nemá zaměstnanec splněný daný kvalifikační požadavek v oblasti 

normativního školení, vedoucí zaměstnanec nemůžu zaměstnanci přidělovat práci, která 

souvisí s tímto daným školením. Výjimky uděluje a eviduje HR Administrátor 

v personálním informačním systému, vedoucí sám tuto výjimku nemůže udělit. (Směrnice 

Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 11) 

Při nástupu zaměstnance, ale také kdykoliv během zaměstnaneckého pracovního poměru 

má povinnost zaměstnanec dokládat na personální oddělení doklady, které jsou informací o 

dosažené kvalifikaci, jedná se o různá osvědčení, průkazy, certifikáty, prezenční listiny atd. 

Všechny tyto doklady jsou poté předány do rukou HR Administrátora, který je zaeviduje 

k danému zaměstnanci do systému, konkrétně do personálního informačního systému, 

který organizace využívá. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 

2016, s. 11) 

Požadavky na nenormativní rozvojovou aktivitu 

Pokud požaduje vedoucí zaměstnanec po svém podřízeném zaměstnanci nenormativní 

rozvojovou aktivitu, je zapotřebí vyplnit formulář „Žádost o zajištění rozvojové aktivity“. 

Tento formulář je volně dostupný všem zaměstnancům na intranetovém portále organizace 

v kategorii Personalistika – vzdělávání. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, 

evid. zn. XXX, 2016, s. 12) 

Zpracování Žádosti o zajištění rozvojové aktivity  

Vedoucí zaměstnanec zpracovává žádost o zajištění rozvojově aktivity buď na základě ad-

hoc požadavku, který je operativní nebo na základě kontroly plnění požadovaných 
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kvalifikačních požadavků. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. 

XXX, 2016, s. 12) 

4.4.3 Plán vzdělávání  

V organizaci Jádro a.s. je plán vzdělávání zpracováván na každý kalendářní rok. Plán 

vzdělávání v rámci celé organizace zabezpečuje Personální oddělení. Na základě plánu 

vzdělávání je dosahováno stanovených cílů a strategií organizace. (Směrnice Rozvoj 

zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 12) 

Pro tvorbu plánu vzdělávání je zapotřebí mít informace o vypršení platnosti periodických 

normativních kurzů. Tyto informace jsou získávány prostřednictvím personálního 

informačního systému a na základě operativních požadavků na rozvojovou aktivitu. Do 

plánu se zpracovávají pouze ty požadavky, které jsou uvedeny v požadavcích v popise 

pracovního místa. Na základě výstupů z personálního informačního systému zpracuje HR 

administrátor přehled o plánovaných normativních rozvojových aktivitách na následující 

kalendářní rok. Plán zpracování v organizaci je zpravidla vytvořen nejpozději do konce 

června. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 12) 

HR Expert ve spolupráci s vedením divizí či úseků na základě zpracovaných podkladů, 

které dodá HR administrátor vytvoří plán vzdělávání. Plán vzdělávání se zaznamenává do 

předem připraveného formuláře, kde HR Expert zadá přesné rozvojové aktivity s ohledem 

a dosahování stanovených strategií divizí a úseků včetně dosažení stanovených cílů. 

(Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 12) 

4.4.4 Organizace a provedení rozvojové aktivity  

Na základě zjištění kvalifikačních deficitů u normativních rozvojových aktivit, které zjistí 

HR administrátor z personálního informačního systému, konkrétně v popisech pracovního 

místa, zaeviduje požadavek na rozvojovou aktivitu k danému zaměstnanci. V případě, kdy 

se nejedná o rozvojovou aktivitu vycházející z popisu pracovního místa, ale o individuální 

rozvojovou aktivitu, zaeviduje HR administrátor požadavek na základě formuláře „Žádost 

o zajištění rozvojové aktivity“. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. 

XXX, 2016, s. 12-13) 

Výběr dodavatelů  
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Organizace zajišťuje rozvoj svých zaměstnanců buď z interních zdrojů, nebo zdrojů 

externích. Pokud se jedná o externí dodavatele vzdělávání, Personální oddělení provádí 

výběr dodavatele skupinových rozvojových aktivit. V případě, že se jedná o individuální 

vzdělávací aktivitu, dodavatele navrhuje ve většině případů vedoucí zaměstnanec účastníka 

nebo účastník samotný. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 

2016, s. 13) 

Realizace 

Kompletní vzdělávání má v organizaci Jádro a.s. na starosti Personální oddělení. Tudíž 

tedy i samotnou realizaci, avšak hlavní odpovědnost za účast na rozvojových aktivitách 

nemá jen Personální oddělení, ale vedoucí zaměstnanec, který spolupracuje s HR 

administrátorem. Avšak organizačně se toto již vedoucího zaměstnance netýká, organizaci 

má na starosti opravdu jen Personální oddělení. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení 

znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 13) 

Poté co je školení realizováno a účastníky absolvováno, HR administrátor účast 

zaměstnance na rozvojové aktivitě zaeviduje do personálního informačního systému. 

K tomu, aby mohl tyto data zadat, potřebuje nějaký doklad o proběhlém školení, jako je 

například prezenční listina, osvědčení, certifikát atd. Všechny tyto dokumenty v papírové 

podobě jsou naskenovány do osobní složky zaměstnance, tak stejně i dokumenty zaslané 

emailem. Všechny dokumenty jsou v personálním informačním systému uloženy, nahlížet 

do nich můžou zaměstnanci Personálního oddělení, vedoucí zaměstnance a také slouží pro 

potřeby při kontrolách auditů. (Směrnice Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. 

XXX, 2016, s. 13) 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení rozvojové aktivity probíhá na základě personálního informačního systému, 

kde mají všichni zaměstnanci přístup do své složky, kde musejí nejpozději do 1 roka od 

skončení rozvojové aktivity rozvojovou aktivitu vyhodnotit. V případě, že se tak nestane, 

HR administrátor kontaktuje zaměstnance a požádá ho o vyplnění. (Směrnice Rozvoj 

zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 13) 
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U některých vybraných rozvojových aktivit, především tedy u skupinových aktivit 

účastníci po skončení vzdělávací aktivity vyhodnocují na základě dotazníku hodnocení 

kurzu, jak byli spokojeni. Tento dotazník slouží Personálnímu oddělení k vyhodnocení a 

poté následnému dalšímu postupu a spolupráci s dodavateli. Pokud je po vyhodnocení 

dotazníku větší část účastníků nespokojena, tudíž hodnotili negativně, dochází k následné 

revizi organizace rozvojové aktivita a následnému provedení rozvojové aktivity. (Směrnice 

Rozvoj zaměstnanců a řízení znalostí, evid. zn. XXX, 2016, s. 13) 
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5 Výzkumná část  

5.1 Metodologie výzkumného šetření  

5.1.1 Cíl výzkumného šetření  

Cílem výzkumného šetření je dosažení informací od respondentů z mnou zkoumané 

organizace o systému vzdělávání zaměstnanců. Deskriptivní neboli popisný výzkumný 

problém jsem prováděla metodou dotazníku.  

Hlavním cílem výzkumného šetření je porovnání, v jaké míře se proces vzdělávání ve 

vybrané organizaci liší od teorie, a to na základě analýzy interních dokumentů a výsledků 

dotazníkového šetření. 

Pro zjištění hlavního výzkumného cíle jsem definovala dílčí deskriptivní výzkumné 

problémy: 

Jakým způsobem hodnotí zaměstnanci vzdělávání v organizaci  Jádro a.s.? 

Jaká jsou možná opatření ke zlepšení vzdělávání v organizaci Jádro a.s.?  

Jaký je obsah vzdělávání na základě popisu pracovního místa v organizaci Jádro a.s.? 

 

5.1.2 Výzkumná metoda a výzkumný soubor 

Ve své diplomové práci jsem zvolila kvantitativní výzkumné řešení s metodou dotazníku, 

kde jsem vybrala tři typy odpovědí (otevřené, uzavřené a polozavřené).  

Kvantitativní výzkum především pracuje s číselnými údaji, které se dají matematicky 

zpracovat. Filozofickým východiskem kvantitativního výzkumu je pozitivismus. Existenci 

realit je pouze 1 realita. Cílem kvantitativního výzkumu je ověřování si teorie a 

vysvětlování určitých jevů. Mezi přístupy kvantitativního výzkumu řadíme například 

zkoumání většího množství lidí (respondentů), tento výzkum má odstup od zkoumaných 

respondentů, směřuje k zevšeobecnění a především se zabývá čísly ne slovy jako výzkum 

kvalitativní. (Gavora, 2000, s. 31 – 34) 
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Pojem dotazník je spojen s dotazováním, tudíž s otázkami. Použitím dotazníku písemně 

uvádíme dotazy a následně na ně získáváme odpovědi. Nejfrekventovanější metodou 

k zjišťování údajů bývá právě dotazník, který se považuje za ekonomický výzkumný 

nástroj, jelikož můžeme získat velké množství odpovědí v poměrně krátkém časovém 

horizontu, proto je především určen k hromadnému získávání údajů. Respondentem se 

rozumí osoba, která vyplňuje dotazník a odpovídá na otázky. (Gavora, 2000, str. 99) 

K získání odpovědí na mé výzkumné otázky jsem použila z dotazníku 25 otázek, zbylé 3 

otázky jsem použila k zjišťování faktografických údajů, jako byl věk respondentů, délka 

praxe v organizaci a pracovní pozice.  

U svého výzkumného šetření jsem provedla pilotáž u 10 respondentů, kterým jsem zaslala 

připravený dotazník a poprosila je, aby mne informovali poté, co dotazník vyplnili. 

Následně jsem respondenty telefonicky kontaktovala a požádala je o zpětnou vazbu, co se 

srozumitelnosti dotazníku týče a dále je poprosila o informace, zda mají nějaké 

připomínky, či upozornění na chyby, popřípadě, zda se setkali s otázkami, kterým 

nerozuměli. Na základě těchto 10 respondentů jsem mohla dotazník zaslat i na zbylé 

zaměstnance.  

Dotazníkové šetření jsem provedla v organizaci Jádro a.s. v časovém horizontu od 1. 3 do 

2.4 2018. Zde se mi bohužel lhůta pro vyplnění dotazníku mírně prodloužila, jelikož 

návratnost nebyla stále dostačující a musela jsem dotazník znovu rozeslat a poprosit 

zaměstnance o vyplnění. Dotazník jsem zaslala mezi 108 zaměstnanců a vrátilo se mi 81 

vyplněných dotazníků, tj. 75 % návratnost.  

Základním souborem výzkumu je celá organizace XY. Subjekty výzkumu tj. respondenty 

jsem vybrala náhodným výběrem a to tím způsobem, že jsem od organizace získala seznam 

emailových adres a zasílala jsem dotazníky dle náhodného výběru na různé emailové 

adresy.  
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5.2 Prezentace a interpretace zjištěných dat 

Graf  1 - Věkové kategorie 

 

Zdroj: Vlastní  

Do jaké věkové kategorie spadají respondenti, bylo zjišťováno v dotazníku na základě 

přímého dotazu na věkovou škálu. Vytvořila jsem věkové kategorie, aby byly relativně 

vyrovnané. Dle grafu je největší skupinou odpovídajících respondentů věková skupina 26 – 

35 let a to 43,2 %, druhou kategorií je věková skupina 36 – 50 let a to 40,7 %, poté 

následuje kategorie 18 – 25 let s 8,6 %, nejméně respondentů odpovědělo ve věkové 

skupině 51 – 60 let a to 7,4 %. Věkovou skupinou, která se v dotazníku neúčastnila vůbec 

je věk 60 let a výše. Zde nebyly žádní respondenti. 

Graf  2 - Délka pracovní doby 

 

Zdroj: Vlastní  
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V grafu, který specifikuje 4 kategorie byli dotázáni respondenti, jak dlouho pracují v 

organizaci Jádro a.s. s možnostmi výběru 4 daných kategorií. Nejsilnější zastoupení je 

v kategorii zaměstnanců, kteří pracují v organizaci, v rozmezí od 1 roku do 5 let, zde je 

39,5%, další kategorií jsou respondenti, kteří pracují v organizaci 6 až 15 let a to 25,9 %, 

další kategorií jsou zaměstnanci, kteří jsou v organizaci poměrně nově a to pouze v období 

méně než 1 rok s 18,5%. Nejméně respondentů je v kategorii zaměstnanců, kteří jsou v 

organizaci 15 a více let a to 16%.  

Graf  3 - Pracovní pozice 

 

Zdroj: Vlastní 

Na jaké pracovní pozici respondenti pracují, byli tázáni na základě stanovených kategorií 

s možností zvolit odpověď vlastní, tj. odpověď jiné. Do mnou vytvořených 4 kategorií 

spadá 80 respondentů, jeden respondent uvedl kategorii vlastní a to kategorii Zdravotní 

sestra. Tato kategorie není v organizaci silně zastoupena, jedná se o pár zaměstnanců, proto 

jsem tuto kategorii nevytvářela. Dle grafu je viditelné, že hlavní pracovní pozicí jsou 

technické a administrativní pozice a to 67,9 % respondentů, do kategorie vědecko-

výzkumných zaměstnanců spadá 19,8 % respondentů a na vedoucí a řídící pozice je to 11,1 

% respondentů. Zdravotní sestra činí 1,2 % a kategorie výrobní pozice 0 %, kde zde na 

dotazníkové šetření neodpověděl ani jeden respondent.  

5.2.1 Výzkumná otázka č. 1 

Výzkumná otázka č. 1 Jakým způsobem hodnotí zaměstnanci vzdělávání v organizaci 

Jádro a.s? 
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Graf  4- Spokojenost s kvalitou lektorů 

 

Zdroj: Vlastní  

Respondentům byla položena otázka, jak jsou spokojeni s kvalitou lektorů, nebylo zde 

specifikováno, zda se jedná o normativní či nenormativní vzdělávání, jelikož cílem bylo 

získat informace obecné, jak lektory vnímají. Největší část respondentů tvořila skupinu 

s 49,4 %, kteří hodnotí kvalitu lektoru jako dobrou. Další skupinou respondentů byla 

skupina s 28,4 %, která se domnívá, že kvalita lektorů je výborná, tj. nejlepší umístění na 

dané stupnici. Za dostatečnou kvalitu lektorů považují 22,2 % respondentů. Dobrým 

výsledkem tohoto šetření ovšem je, že nikdo z 81 dotazovaných respondentů nehodnotí 

kvalitu lektorů jako nevyhovující, zde neodpověděl ani jeden respondent, tudíž stupnice 

Nevyhovující je s 0 %. Tento graf značí o kvalitních lektorech, které zúčastnění 

respondenti hodnotí velice příznivě.  
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Graf  5 - Hodnocení kvality normativního vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní 

Otázka jak hodnotíte kvalitu vzdělávání normativního (zákonného) vzdělávání měla taktéž 

možnost výběru čtyř odpovědí. Z uvedeného grafu vyplývá, že dotazovaní respondenti 

hodnotí kvalitu normativního vzdělávání jako dobrou s 51,9 %, jako výbornou hodnotí 

30,9 % respondentů, dostatečnou hodnotí 16 % respondentů a jako nevyhovující hodnotí 

1,2% respondentů. Na základě tohoto grafu je zřejmé, že zaměstnanci organizace jsou 

z více jak 50 % spokojeni s tím, jakým způsobem normativní vzdělávání probíhá. Nicméně 

16 % respondentů odpovědělo, že je kvalita pouze dostatečná, domnívám se, že kvalita 

normativního vzdělávání by měla být v budoucnu posílena.  

Graf  6 - Hodnocení kvality nenormativního vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní  
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V další otázce týkající se hodnocení vzdělávání byla respondentům položena otázka, jak 

hodnotí kvalitu vzdělávání nenormativního (např. Obchodní dovednosti, Time 

management aj.) školení. Zde měli respondenti opět na výběr odpovídat ze 4 možností, kde 

nejsilnější kategorií je hodnocení „výborné“ a to s 46,9 %, další kategorií je „dobré“ s 35,8 

%, „dostatečné“ s 11,1 % a poslední kategorií je hodnocení „nevyhovující“ 6,2 %. V této 

otázce je zřejmé, že respondenti hodnotí kvalitu nenormativního vzdělávání pozitivně 

s poměrně dobrým výsledkem hodnocení.  

V případě, že respondenti v předešlých dvou otázkách odpověděli jinak, než 

"výborná", byli vyzváni k tomu, aby napsali, co konkrétního by se mělo změnit, aby 

hodnotili kvalitu vzdělávání na výbornou. 

Na tuto otázku nebylo možné stanovit určitou škálu odpovědí, proto jsem tuto otázku 

nechala s možností libovolné odpovědi pomocí otevřené otázky. Na tuto otázku odpovídali 

pouze respondenti, kteří odpověděli v předešlých 2 otázkách jinak než, že hodnotí kvalitu 

vzdělávání normativního či nenormativního jako „výbornou“. Z 36 odpovědí na tuto 

otázku jsem vytvořila …. Kategorie s nejčastějšími odpověďmi. 

Z uvedených 36 kategorií jsem mohla na základě klíčových slov identifikovat 

převažujících 5 kategorií, kde se nejvíce respondenti shodují. S největším počtem odpovědí 

jsou možné připomínky a komentáře na lektora, kde respondenti uvádějí, že lektoři by 

mohli být lepší a někteří by měli navštěvovat prezentační dovednosti, zde se shodlo 12 

respondentů. Další kategorií jsou sami zaměstnanci, kde 7 respondentů uvedlo, že by se 

lektoři více měli zajímat o své účastníky, aby věděli, z jakých pracovních pozic 

zaměstnanci jsou a podle toho mohli lépe utvořit obsah vzdělávací akce. Třetí kategorii 

tvoří zaměstnanci, kteří uvádějí, že nemají možnost se vzdělávání účastnit, zde se jedná o 

vzdělávání nenormativní, nikoliv normativní, které jsou pro všechny zaměstnance povinná. 

Zde odpovědělo tedy 6 respondentů s tím, jak jsem uvedla výše, že nemají možnost se 

účastnit. Překvapivě další kategorii tvoří 4 respondenti, kteří se domnívají, že nenormativní 

vzdělávání v rámci organizace byla zrušena. Zde bych si dovolila říci, že se jedná o 

špatnou informovanost o možnostech nenormativního vzdělávání buď ze strany vedoucího 

daných zaměstnanců, popřípadě zaměstnance personálního oddělení. Poslední kategorií, 

kde se sešlo, více odpovědí tvoří 3 respondenti, kteří by uvítali lepší vybavenost školící 
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místnosti vč. občerstvení. Ostatní odpovědi tvořili již jednotlivý respondenti, kteří 

například uváděli, že by uvítali více nabízených termínů školení, nějaké inovace v rámci 

vzdělávání, větší nabídku vzdělávání a jiné.  

Graf  7 - Způsob vyhodnocení školení 

 

Zdroj: Vlastní  

Jakým způsobem je školení vyhodnocováno jsem rozvrhla se 4 možnostmi kategorií dle 

interní směrnice, kde se uvádí, že je hodnocení školení prováděno v interním systému, kde 

musejí zaměstnanci rozvojovou aktivitu do 1 roka vyhodnotit. Jakým způsobem přesně 

hodnocení probíhá, jsem nechala na respondentech, kdy jsem jim připravila čtyři kategorie, 

hodnotí se na základě „dotazníků v interním systému“, „na základě slovního hodnocení na 

konci školení“, „na základě hodnocení s mým nadřízeným“, „není vyhodnocováno“ a, 

nebo možnost „jiné“ s možností vlastní odpovědi. Dle odpovědí respondentů je zřejmé, že 

61, 7 % z nich, hodnocení provádějí a také vědí, kde ho provádět na základě dotazníků. 

Další silnou kategorií jsou respondenti s 23,5 %, kteří uvádějí, že školení není 

vyhodnocováno. 4,9 % respondentů uvádí, že hodnocení vzdělávací aktivity probíhá 

s jejich nadřízeným a 2,5 % uvádí, že se jedná pouze o slovní hodnocení, nikoliv písemné. 

Ostatní odpovědi, které jsem umožnila v rámci odpovědi „jiné“ jsou především odpovědi, 

kdy respondenti nevědí, jak se školení vyhodnocuje, další jsou kategorie, kde odpovídají, 

že se školení hodnotí někdy pomocí dotazníku, někdy vůbec a někdy s nadřízeným. Dle 

velkého procenta respondentů s počtem 61,7 % je zřejmé, že vyhodnocení vzdělávacích 

aktivit probíhá skutečně na základě dotazníku.  
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Graf  8 - Parametry hodnocení: celý kurz vs. splnění očekávání 

 

Zdroj: Vlastní  

V této otázce jsem umožnila stejně jako v otázce předešlé odpovědět na čtyři možné 

kategorie tudíž „hodnotí se pouze samotný kurz“, „hodnotí se pouze splnění očekávání“, 

„hodnotí se oboje“, „nehodnotí se“ nebo možnost „jiné“ s možností vlastní odpovědi. Více 

jak 50 procent respondentů, konkrétně 53,1 % odpovědělo, že se hodnotí vzdělávání jak 

kurz, tak ale i splněné očekávání. Poměrně silnou kategorií jsou respondenti, kteří 

odpověděli, že ne „nehodnotí“ ani jedna z možností a to s 27,2 %. Respondenti, kteří 

uvádějí, že se hodnotí pouze samotný kurz tvoří 11,1 % a respondenti s 4,9 % tvoří 

kategorie, která odpovídá, že se hodnotí pouze splnění očekávání kurzu. Dle tohoto grafu 

není zcela jasné, že by organizace opravdu kladla velký důraz na hodnocení samotného 

školení, jelikož necelá polovina respondentů se v podstatě neshodla na odpovědi. Zde bych 

doporučila organizaci, aby své zaměstnance informovala o tom, jakým způsobem mají 

absolvované školení vyhodnocovat.  
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Graf  9 - Informovanost o možnostech vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní  

Poslední otázkou, která se týká hodnocení vzdělávání v organizaci je otázka, jak 

respondenti vnímají informovanost o vzdělávání. Zde jsem uvedla pouze čtyři možné 

kategorie bez možnosti vlastní odpovědi, jelikož se domnívám, že zde není zapotřebí další 

tudíž vlastí odpovědi respondentů. 49,4 % respondentů uvedlo, že hodnotí kvalitu 

informovanosti jako „dobrou“. Jako „dostatečnou“ jí hodnotí 21 % respondentů, 

„výbornou 18,5 % respondentů a jako „nevyhovující“ hodnotí informovanost o vzdělávání 

11,1 % respondentů. Skoro většina respondentů hodnotila informovanost jako dobrou, což 

značí o tom, že v rámci organizace je zaměstnancům poskytováno ohledně vzdělávání 

poměrně velké procento informací.  

5.2.2 Výzkumná otázka č. 2  

Druhá výzkumná otázka zní „Jaké jsou možnosti opatření ke zlepšení vzdělávání 

v neškolské organizaci.“  
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Graf  10 - Nejdůležitější oblasti vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní  

Respondentům byl položen dotaz, jaké oblasti vzdělávání v organizaci vnímají, že patří 

mezi nejdůležitější. Respondentům byly navrženy čtyři možné odpovědi s tím, že si mohli 

zvolit i odpověď „jiné“, kde mohli vepsat svůj názor. Poměrně vyrovnané hodnocení 

respondentů dosáhlo u zákonných školení a odborných rozvojových školení, kde zákonná 

školení mají 43,2 % a odborné rozvojové školení 42 %, menší skupina respondentů se 

domnívá, že důležité jsou měkké dovednosti a to s 9,9 %, pouze 1 zaměstnanec se 

domnívá, že mezi nejdůležitější oblasti vzdělávání jsou počítačové a jazykové kurzy a 3,7 

% tj. 3 zaměstnanci se domnívají, že jsou nejdůležitější pouze počítačové kurzy. Zde je 

viditelná srovnatelnost mezi zákonnými školeními a odbornými rozvojovými školeními.  

Graf  11 - Nejlépe vyhovující formy vzdělávání 
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Zdroj: Vlastní  

Respondentům byl položen dotaz, jaké formy vzdělávání jim nejvíce vyhovují. 

Respondenti mohli zaškrtnout všechny nabízené varianty forem vzdělávání, v této otázce 

nebyla omezena kapacita odpovědí pouze na jednu vybranou variantu. Dle zpracovaného 

grafu je viditelné, že více jak 50 % převahu má u zaměstnanců vzdělávání formou 

seminářů s 61 %. Neméně respondentů odpovědělo, že jim vyhovuje forma vzdělávání 

přednáškou s 46,9 %. Poté 39,5 % respondentů vyhodnotilo jakou nejpříznivější formu      

e-learning, 24,7 % samostudium, 19,8 % workshop, pouhých 6, % rotace a jen jeden 

respondent, tj. 1,2 % uvedl, že mu vyhovuje forma vzdělávání stínování. Z tohoto grafu je 

zřejmé, že respondentům opravdu nejvíce vyhovuje seminář, jako forma vzdělávání. Je 

zajisté pravdou, že semináře mohou být pro respondenty zajímavé z důvodu toho, že se na 

rozdíl od přednášky aktivně podílejí při výuce, mohou vnášet své poznatky, dotazy, a 

seminář v lidech rozvíjí samostatné myšlení a také samostatnou práci. Také bych 

zdůraznila vysoká procenta e-learningu a samostudia, jelikož i tyto formy vzdělávání 

vyhodnotili respondenti jako žádané. Je v tomto případě předvídatelné, že některým 

zaměstnancům tato forma vyhovuje z časových důvodů, jelikož ve většině případů jak u 

samostudia či u e-learningu mají zaměstnanci možnost splnit školení v určitém časovém 

horizontu, především se jedná o dny, proto je tato forma pro zaměstnance vyhovující 

z důvodu, že si čas na vzdělávání mohou v rámci pracovního dne rozvrhnout dle náplně 

daného dne.  

Graf  12 - Nedostatky dalších možností vzdělávání 
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Zdroj: Vlastní  

Na dotaz, zda chybí respondentům v organizaci nějaké další možnosti vzdělávání, měli 

respondenti možnost pouze dvou uzavřených odpovědí -  „Ano“ či „Ne“. Dle výsledku 

grafu se domnívám, že většině respondentů, konkrétně 57 z nich, tj. 70,3 % vyhovuje 

stávající možnost vzdělávání a nemají potřebu nějakých dalších změn. Respondentů, kteří 

odpověděli „Ano“ je 24, tj. 29,6 % s tím, že by uvítali další možnosti vzdělávání v rámci 

organizace. V případě, že respondent zaškrtl tuto odpověď, měl možnost se k ní blíže 

vyjádřit v následující otevřené otázce.  

Graf  13 - Nejčastější požadované rozvojové aktivity 

 

Zdroj: Vlastní  

Tato otázka je navázána na předešlou otázku, kde jsem se dotazovala respondentů, kteří 

odpověděli, že jim chybí nějaké další možnosti vzdělávání. Tato otázka je otevřená 

s libovolnou možností odpovědí. Odpovědělo 23 respondentů. Na základě odpovědí jsem 

stanovila 4 kategorie, jelikož se respondenti většinou velmi shodovali. 11 respondentů, tj. 

40,7 % odpovědělo, že jim v organizaci chybí více měkkých dovedností, 10 respondentů, 

tj. 37 % odpovědělo, že jim chybí více jazykových kurzů, že kurzy jsou opravdu v malém 

počtu, další skupinou respondentů jsou s 18,5 %, tj. 5 osob, kterým chybí v organizaci 

možnosti vzdělávání se v rámci počítačových kurzů. Pouze jeden respondent nebyl zařazen 

ani do jedné kategorie a vytvořila jsem mu kategorie vlastní s 1,2% s tím, že se domnívá, 

že by v rámci organizace měla být školení na aktuální trendy recruitmentu, tj. náboru 
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zaměstnanců. Z těchto odpovědí je bohužel patrné, že se organizace opravdu moc 

nezaměřuje ne vzdělávání pomocí měkkých dovedností, jazyků a počítačových znalostí.  

Graf  14 - Školení, které by zaměstnance nejvíce oslovilo 

Zdroj: Vlastní  

Dotaz na respondenty, zda je nějaké školení, které by je či jejich kolegy oslovilo, vyplnilo 

všech 82 respondentů, jelikož tato otázka byla povinná s možností vlastní odpovědi. 

Nejvíce respondentů jsem zařadila do kategorií s odpovědí „nevím“, „nic“ a „žádné“. Tito 

respondenti tedy uvedli, že nevědí, či nic nenamítají a nemají ani žádné návrhy na školení, 

které jim v rámci organizace chybí. Výsledkem může být varianta, že jsou tito respondenti 

spokojeni a nemají potřebu dalších možností vzdělávání. Pouze 6 respondentů napsalo, že 

jsou se stávajícími možnostmi vzdělávání spokojeni. Překvapivě nejsilnější kategorií 

respondentů s 8 odpověďmi jsou ti, kteří by uvítali školení na zvládání stresu, tento fakt 

značí o možné situaci v rámci organizace, kdy je například na zaměstnance vyvinut tlak, ve 

kterém pociťují právě zmiňovaný stres. Dalšími návrhy respondentů jsou především měkké 

dovednosti, tj. nenormativní vzdělávání buď zmíněno obecně se 3 respondenty, nebo 

konkrétně s požadavky na zmíněný stress management, komunikační dovednosti se 4 

respondenty a Time management s 6 respondenty. Požadavky respondentů se 4 hlasy jsou 
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také na možnost vzdělávání formou Teambuildingu, kde dochází jak k samotnému školení, 

tak ale také pohybu, a především prohloubení vztahů na pracovišti. Tato otázka přesně 

navazuje a potvrzuje otázku předešlou, kde se výsledky orientačně shodují s otázkou touto. 

Je zde opět kladen důraz na přání respondentů, aby se mohli vzdělávat v rámci jazykových 

kurzů, počítačových kurů a měkkých dovedností.  

Graf  15 - Jsou školení pro zaměstnance přínosem 

 

Zdroj: Vlastní 

Otázka týkající se informace, zda respondenti využívají či využili získané vědomosti 

v rámci jakéhokoliv školení či kurzu ve své práci z 95,1 %, tj. 77 respondentů odpovědělo, 

že ano. Pouhých 4,9 % respondentů, tj. 4 odpověděli, že vědomosti nevyužili ve své práci. 

Dle tohoto grafu je viditelně jasné, že organizace má vzdělávání zaměstnanců nastavené 

správně a obsahová část opravdu navazuje na pracovní pozici zaměstnanců a získané 

vědomosti a znalosti opravdu mohou na své pracovní pozici aplikovat a dostatečně je 

využívat.  



58 

 

Graf  16 - Rozvoj znalostí a dovedností 

 

Zdroj: Vlastní  

Tato otázka co motivuje respondenty k rozvoji svých znalostí a dovedností byla s možností 

volné odpovědi, ale byla pro respondenty povinná. Z 82 odpovědí jsem vytvořila graf, 

který tvoří nejčastější odpovědi. 16 respondentů uvedlo, že motivací je pro ně učení se, což 

hodnotím velmi pozitivně, jelikož se v této odpovědi shodl největší počet a je samozřejmé, 

že každý zaměstnavatel chce, aby se zaměstnanci účasti na školení učili novým věcem. O 

jednoho respondenta méně, tj. 15 respondentů odpovědělo, že je pro ně účast na školení 

možností, jak dostáhnout zvýšení mzdy popřípadě finanční odměny v rámci ročního 

hodnocení zaměstnanců. Osobní rozvoj díky absolvovanému školení vnímá 11 respondentů 

jako motivaci. Ostatní odpovědi jsou v rozmezí již 8 – 1 respondentů, kde uvádějí jako 

další motivace možnost kariérního růstu, být lepší a efektivnější na své pracovní pozici. 

Pouze 4 respondenti odpověděli, že žádné přínosy ze školení nevnímají.  
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Graf  17 - Vzdělávání z vlastních finančních zdrojů 

 

Zdroj: Vlastní  

Z dotazovaných respondentů odpověděla většina, tj. 63 % (51 respondentů), že by byli 

ochotni si vzdělávání hradit částečně sami. Oproti tomu 30 respondentů s 37 % by si sami 

vzdělávání nehradili. Z tohoto grafu vyplývá, že pro zaměstnance organizace je školení 

podstatná záležitost a ve většině případů by neměli problém investovat do svého 

vzdělávání. Nicméně v případě, že zaměstnance potřebuje nějaké vzdělávání ke své 

pracovní pozici, dle zákoníku práce mu takové školení musí hradit zaměstnavatel. Tato má 

otázka však byla položena proto, že mne do výzkumu zajímalo, zda by zaměstnanci vůbec 

byli schopni a ochotni vzdělávání si hradit z vlastních prostředků, jelikož i tento graf velice 

kladně odpovídá o tom, že pro zaměstnance je vzdělávání důležité a hraje v jejich 

pracovních životech velkou roli. Samozřejmě pokud se chce zaměstnanec zdokonalovat, 

nikde není uvedeno, že po pracovní době nemůže chodit na školení, kurzy, semináře aj., 

které mu pomohou být ještě lepší. Toto však vzniká na popud samotného zaměstnance, 

nikoliv zaměstnavatele.  (SCHMIED, 2006, s. 102 -104) 
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Graf  18 - Podpora ze strany nadřízeného 

 

Zdroj: Vlastní  

Domnívala jsem se, že na základě předchozích otázek, kde je patrný pozitivní vliv školení 

na zaměstnance, že toto u zaměstnanců ovlivňují především jejich přímý nadřízení. Avšak 

dle odpovědí 52 respondentů je zřejmé na základě položeného dotazu, zda se podílí jejich 

nadřízený na jejich osobním rozvoji, že ve velké většině, konkrétně s 64,2 % se přímý 

nadřízení nepodílejí na osobním rozvoji zaměstnanců. Pouhých 29 respondentů, tj. 35,8 % 

odpovědělo, že se jejich nadřízení podílejí na jejich osobním rozvoji. Na tuto otázku jsem 

navázala v další otevřené otázce viz. níže, kde respondenti uvádějí, jakým způsobem se 

nadřízení podílejí na jejich osobním rozvoji.  

Odpověď k předchozímu grafu 18 - V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl/a 

ANO, uveďte prosím jakým způsobem. 

Jak jsem zmiňovala výše, tato otázka je spojená s otázkou předešlou, která se týká podílení 

se nadřízeného zaměstnance na osobním rozvoji respondentů. V přechozí odpovědi 

odpovědělo 29 respondentů, že se jejich nadřízení podílí na jejich osobním rozvoji, avšak 

na tuto odpověď odpovědělo o jednoho respondenta více, tento respondent je z kategorie, 

která odpovídala, že se jejich nadřízený nepodílí na osobním rozvoji. Odpovědi jsou velice 

rozmanité, tudíž jsem je nemohla rozřadit do kategorií, jak jsem již aplikovala 

v podobných otevřených otázkách, proto zde odcituji osm nezajímavějších odpovědí: 
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respondent č. 1: „Každý čtvrt roku máme vzájemnou konzultaci, kde si řekneme, co je 

třeba vylepšit.“ Respondent č. 2: „Komunikujeme spolu o možnostech vzdělávání, nemá 

problém mne poslat na školení, které nemám v rámci popisu, ale zvýší mou odbornost. 

Takové školení zadávám do WF1 a prochází schvalovacím kolečkem.“ Respondent č. 3: 

„Konzultuje se mnou mé vzdělání a chce, abych byl odborníkem na správném místě, proto 

je pro něj můj rozvoj velice důležitý.“ Respondent č. 4: „Motivuje mne a podporuje ve 

vzdělávání, abych mohl své zkušenosti a znalosti předávat i dál.“ Respondent č. 5 

„Doporučí mi, na který vzdělávací kurz bych se měl přihlásit a následně zajistí u 

personálního odd., které tyto akce zajišťuje.“ Respondent č. 6 „Podpora, zajímá se o 

potřeby.“ Respondent č. 7: „Vždy můj rozvoj v ročním hodnocení konzultujeme!“ 

Respondent č. 8: „Je pro mého nadřízeného důležité, abych měl všechny aktuální 

informace.“ 

Graf  19 - Nedostatky vzdělávání v organizaci 

 

Zdroj: Vlastní  

                                                 
1 WF neboli Worflow je v organizaci Jádro a.s. využíváno k zadávání nákupních požadavků zaměstnanců, 

kteří mají na základě Workflow možnost nechat si schvalovat vzdělávání vč. rozpočtu čerpání za danou 

vzdělávací aktivitu.  
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Poměrně rozsáhlou možnost měli respondenti v této otázce „Co Vám v rámci vzdělávání v 

organizaci chybí“, jelikož otázka byla otevřená s možností libovolné odpovědi, avšak byla 

povinná, tudíž odpovědělo všech 81 respondentů. Dle odpovědí jsem byla schopná rozřadit 

71 respondentů do kategorií. Mezi nejčastější odpovědi s 33 respondenty jsou odpovědi, že 

respondentům „NIC“ nechybí v rámci vzdělávání v organizaci. Další odpovědi jsou již 

zastoupeny menším množstvím respondentů, jako například 9 respondentů, kteří přímo 

pochválili, že jsou spokojeni se systémem vzdělávání v organizaci. Poté opět jako již 

v předešlých několika dotazníkových otázek jsou uvedeny informace, že respondentům 

chybí v rámci vzdělávání měkké dovednosti, jazykové a počítačové kurzy. Za zmínku 

v tomto vyhodnocení odpovědí určitě stojí také, že 3 respondenti uvádějí, že nemají „čas“. 

I zde je vidět provázanost s předchozími dotazníkovými otázkami, kde respondenti 

poukazují na to, že by v rámci měkkých dovedností uvítali Time management.  

Mezi těmito odpověďmi bylo i 10 velice zajímavých odpovědí, které zde cituji:  

 Respondent č. 7: „Více školení viz výše ... baví mě potkávat se s kolegy, 

seznamovat se a hlavně učit se nové věci.“  

 Respondent č. 13: „Vzhledem k tomu, že nejsme přímo ve firmě, ale na lokalitě, 

většina zajímavých školení se odehrává mimo nás.“  

 Respondent č. 35: „Nemáme možnost vzdělávání.“  

 Respondent č. 37: „Větší interaktivnost účastníků kurzů.“ 

 Respondent č. 45: „Podpora pracujícího v rámci vzdělávání.“ 

 Respondent č. 51: Možnost navštěvovat více školení, je zde poměrně malý výběr. 

Dříve bylo školení spousta, teď společnost šetří a školení ubývá a je jen 

normativní.“ 

 Respondent č. 69: „Lepší organizace školení, která nejsou v popise... musíme 

zadávat žádosti do WF a občas se stane, že nám školení neschválí, prý kvůli 

rozpočtu, který jsme v plánu vyčerpali.“ 

 Respondent č. 71: „Možnost vybírat si školení, když si školení člověk vybere, 

většinou to skončí na financích. Nicméně je možné uzavřít kvalifikační dohodu, ale 

do toho se moc lidem nechce, mně by to vyhovovalo. Zaplatili by mi školení a ještě 

bych měl "jistotu" práce na pár let, ale to je věc názoru.“ 
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 Respondent č. 74: „Aby vedoucí měli více času na rozvoj svých lidí a nemuseli být 

pořád zaměřeni na výsledky.“  

 Respondent č. 78: „Zjednodušení systému zadávaní individuálního školeni, je to 

moc zdlouhavé než to projde schvalováním.“ 

Graf  20 – Návrhy na zlepšení  

Zdroj: Vlastní  

Z této odpovědi „Jaké návrhy na zlepšení vzdělávání byste uvedl/a“ mezi respondenty bylo 

možné zařadit do tabulky 67 odpovědí, zbylých 14 odpovědí jsem ponechala bez záznamu 

v grafu, jelikož respondenti odpovídali zajímavě a jejich postřehy a připomínky jsou věcné 

a zajímavé. Dle výše uvedené tabulky opět nejvíce respondentů (23) odpovědělo, že nemají 

žádné návrhy na zlepšení vzdělávání v organizaci. Další početná skupina respondentů (16) 

uvedla, že je nic nenapadá, 8 respondentů uvedlo, že by v rámci vzdělávání v organizaci 

uvítali, kdyby měli možnost vybírat si z většího výběru školení a především z více termínů. 

6 respondentů uvedlo, že s tím, jak je nyní školení v organizaci jsou spokojeni a nemají 

žádných návrhů. Poté se zde našli také respondenti, kteří uvádějí, že jim chybí jazykové 

kurzy, měkké dovednosti aj. Toto je však ze všech již zpracovaných dotazníkových otázek 

patrné, že zde má organizace mezery a měla by se na tyto oblasti vzdělávání zaměřit.  
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Odpovědi 14 respondentů, které jsem pro zajímavost a především pro zamyšlení 

organizace v potřebě dalšího zlepšování fungování vzdělávání odcitovala:  

 Respondent č. 3: „Úspěšné absolvování školení a jejich implementaci v praxi 

zohlednit v osobním hodnocení a finanční odměně.“ 

 Respondent č. 8: „Méně teorie, více praxe.“ 

 Respondent č. 19: „Asi také žádné moje práce mi to dovoluje se vzdělávat a ještě to 

zaplatí a uvolní nás z práce.“ 

 Respondent č. 20: „Účastnit se školení, které přímo nesouvisí s mým popisem 

pracovního místa.“ 

 Respondent č. 33: „Praktické ukázky a osobní podpora vedení.“ 

 Respondent č. 35: „Zvýšit míru "zábavnosti" při povinných školeních, větší zaujetí 

lektorů, atraktivní způsob prezentace školícího materiálu.“ 

 Respondent č. 39: „Mnohdy má člověk pocit, že různá školení ti lidé dělají jen 

proto, že musí......a cítí z nich, že je otravuje a netěší....možná obecně zlepšit 

přístup "školitelů" a více praktických příkladů zanést než jen suché teorie.“  

 Respondent č. 45: „Myslím si, že je důležité si uvědomit, že rozvojem zaměstnanců 

je motivujeme k práci a setrvání v zaměstnaní, z mého pohledu se investice do 

vzdělávání vrátí.“ 

 Respondent č. 55: „Abychom nemuseli pořád zadávat školení do WF, bylo by 

dobré, aby i lokality měli nějaké školení na počítače, time management, zvládání 

stresu aj. Více komunikovat se zaměstnanci.“ 

 Respondent č. 56: „Někdy na školení z popisu pracovního místa nemohu jít a ihned 

je to problém, ale to se nedá nic dělat, práce je mi přednější než školení!!! To 

bohužel nikdo nechápe.“ 

 Respondent č. 70: „Organizovat školení přímo ve společnosti a také se zaměřovat 

na firemní kulturu např. jednání.“ 

 Respondent č. 73: :Ptát se zaměstnanců a jejich nadřízených na požadavky na 

školení. Podle mě se toto vyjednává jen na úrovni personální – ředitelé.“ 
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 Respondent č. 77: „Možnost vybrat si například 1x za rok jakékoliv školeni do 

stanovené hodnoty.“ 

 Respondent č. 80: „Systém workflow – zjednodušit.“  

5.2.3 Výzkumná otázka č. 3  

Poslední výzkumná otázka zní „Jaký je obsah vzdělávání na základě popisu pracovního 

místa v organizaci Jádro a.s.?  

Graf  21 - Účast na školení vycházejících z popisu pracovního místa 

 

Zdroj: Vlastní  

Respondentům byla položena uzavřena otázka ohledně informace, zda se pravidelně 

účastní školení na základě popisu pracovního místa s možností odpovědi „ano“ či „ne“. 

92,6 % respondentů, tj. 75 odpovědělo, že se pravidelně školení účastní. Pouze 7,4 %´, tj. 6 

z nich odpovědělo negativně s tím, že se pravidelných školení neúčastní. Z tohoto závěru 

vyplývá, že se skoro všichni respondenti pravidelně účastní a organizace má dobře 

nastavený systém vzdělávání na základě popisů pracovních míst. Mou domněnkou je, že 

zmíněných 6 zaměstnanců, kteří odpověděli, že se pravidelně neúčastní, mohou být nově 

nastupující zaměstnanci, kteří jsou v organizaci teprve pár týdnů či měsíců, jelikož jak je 

zmíněné ve směrnici, personální oddělení organizace pečlivě hlídá platnosti a periodu 

všech normativních školení, které vyplývají z popisu pracovního místa.  
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Graf  22 - Popis pracovního místa vs. reálná potřeba vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní  

Stejně jako u grafu zpracovaného výše, byla respondentům položena uzavřená otázka 

„Odpovídá vzdělání, které máte v popise pracovního místa reálné potřebě k Vaší pracovní 

pozici“ s možností dvou odpovědí. 86,4 % respondentů, tj. 70 z nich odpovědělo, že 

vzdělání, která absolvují na základě popisu pracovního místa reálně odpovídá dané 

pracovní pozici, na které respondent vykonává svou pracovní činnost. Jen 13,6 %, tj. 11 

respondentů uvádí, že vzdělávání, která absolvují na základě popisu pracovního místa 

neodpovídá reálné potřebě. Na tuto uzavřenou otázku jsem položila následující otevřenou 

otázku s libovolnou možností odpovědi, kde odpovídají ti respondenti, kteří uvedli, že 

vzdělávání neodpovídá potřebě daného pracovního místa.  

Odpověď navazující ke grafu 22 - V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl/ NE, 

uveďte důvod, proč neodpovídá vzdělání Vaší pracovní pozici. 

Na tuto otevřenou otázku, která je provázaná s předešlou otázkou a grafem odpovědělo 10 

z 11 respondentů, kteří odpověděli, že vzdělávání vyplývající z popisu pracovního místa 

neodpovídá jejich pracovní pozici. Odpovědi jsem neshrnula do tabulky, jelikož odpovědí 

není mnoho, většina se shoduje, že mají v popise pracovního místa školení, které vůbec 

neodpovídá reálné potřebě, jako například velmi zmiňované školení řidičů. Zde cituji 

odpovědi 4 respondentů:  
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 Respondent č. 1: „Například školení řidičů, nikdy jsem na svém pracovním místě 

nepotřeboval řídit“ 

 Respondent č. 2: „myslím si, že popisy se dědí z lidí na lidi a netvoří se přesně 

podle pracovního místa, jaká školení jsou skutečně potřebná.“ 

 Respondent č. 5: „Přijde mi, že školení jsou na pracovních místech již historicky 

zapsána a nemění se aktuálním potřebám.“ 

 Respondent č. 7: „Mám v popise školení, která podle mě vůbec nevyužiji! Možná 

by bylo lepší popisy aktualizovat častěji.“ 

Graf  23 - Nejčastější školení z popisů pracovních míst 

 

Zdroj: Vlastní  

Respondentům byla položena otevřená otázka, aby vepsali tři školení, která absolvují na 

základě popisu pracovního místa. Největší skupina respondentů 23,5 % odpověděla, že se 

účastní školení BOZP na pracovišti, což je školení bezpečnosti a ochrany zdraví a práce. 

Druhou početnou skupinou 20,0 % byla skupina odpovídající školení řidičů referentů, poté 

8,8 % školení radiační ochrany. Ostatní školení jsou již hodnocena respondenty po pár 
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hlasech, nicméně dle katalogu normativního vzdělávání, který je přílohou směrnice o 

vzdělávání v organizace a také přílohou této diplomové práce usuzuji, že školení Time 

managementu a Excelu nevyplývá z popisu pracovního místa, ale z individuálních 

požadavků buď přímo samotného respondenta či jeho nadřízeného. Do kategorie „Ostatní“ 

s 15 respondenty, tj. 7 % jsem zařadila všechna vypsaná školení, která nespadají ani do 

katalogu normativního (zákonného) školení, ale nejsou uvedeny ani v katalogu 

nenormativního školení. Jednalo se o školení jako je například Manažerské minimum, 

účetní software, prokrastinace a jiná školení, které respondenti v rámci organizace mohli 

opravdu absolvovat, ale jak jsem zmiňovala výše, ne na základě popisu pracovního místa, 

ale na základě individuální žádosti o rozvojovou aktivitu.  

Graf  24 - Plánování vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní  

Otázka odpovídající na graf č. 20 zněla, zda mohou být respondenti součástí plánování 

vzdělávání, které se přímo týká jejich pracovního místa. Dle výsledků, kdy 69,1 % 

respondentů odpovědělo, že ne, je patrné, že více jak většina respondentů má již 

vzdělávání, které se týká jejich pracovní pozice naplánované, a nemohou do této části 

zasahovat. Respondenti, kteří odpověděli s 30,9 %, že mohou být součástí, odpověděli 

v navazující otázce, jakým způsobem mohou být součástí plánování.  
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Otázka navazující na odpověď ke grafu 24 – V případě, že jste v předešlé otázce 

odpověděl/a ANO, uveďte prosím odpověď, jakou formou můžete být součástí 

plánování.  

V předešlé otázce odpovědělo 30,9 %, tj. 25 respondentů, že mohou být součástí plánování 

vzdělávání. Z 25 respondentů odpovědělo na navazující otázku pouze 16 z nich. Vybrala 

jsem odpovědi, které dávají smysl, jelikož mezi odpověďmi zaznělo například jen cituji 

„zajdu za vedoucím a promluvím s ním o tom“, z čehož se nedá úplně jasně definovat, že 

daný respondent je součástí plánování. Z odpovědí se nedal ani statisticky vytvořit graf, 

jelikož odpovědi jsou velice rozdílné. Zde uvádím odpovědi respondentů. 

 Respondent č. 2: „Formou konzultací potřeb v odd. a s VO s ohledem na plánování 

zakázek.“ 

 Respondent č. 8: „Mohu se se svým nadřízeným dohodnout, která školení skutečně 

potřebuji.“ 

 Respondent č. 9: „Mohu pouze vnést svůj názor, plánování má u nás ve firmě na 

starosti personální oddělení s řediteli divizí a úseků a řídí se především dle potřeb a 

možných finančních prostředků.“ 

 Respondent č. 12: „Mohu konzultovat s ředitelem, co mají moji podřízení mít za 

školení.“ 

 Respondent č. 17:  „Se svým nadřízeným se domlouvám, jaké školení jsou k mé 

pozici potřebná.“ 

 Respondent č. 19: „Tvorba plánu.“ 
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Graf  25 - Přínosy ze vzdělávání 

 

Zdroj: Vlastní  

 

Otázka, jaké přínosy školení respondenti vnímají, byla otevřená a povinná. Na tuto otázku 

odpovědělo tedy všech 81 respondentů. Ze všech odpovědí jsem vytvořila graf a do 

kategorie ostatní jsem zařadila odpovědi, které se nedají specifikovat, a proto zde těchto 5 

odpovědí cituji. V grafu je názorně vidět, že respondenti vnímají přínosy školení takové, 

které jim přinesou nové informace, zde odpovědělo nejvíce respondentů s počtem 28 

odpovědí, tj. 34,6 %. Poté odpovědělo 14 respondentů, tj. 17,3 %, že nevědí, jaké přínosy 

pro ně školení mají. Vyrovnaný počet respondentů se 14,8 %, tj. 12 respondenty 

odpověděli, že přínos školení vnímají jako svůj rozvoj a druhá kategorie, že největším 

přínosem absolvování školení jsou pro ně informace, které na základě školení mohou 

využívat v praxi. Kategorii s 11,1 %, tj. 9 respondenty tvoří skupina respondentů, kteří 

uvádějí, že jejich největším přínosem je zvyšování kvalifikace. Poslední kategorií je 

kategorie „ostatní“, jak jsem zmiňovala v textu výše a cituji z této kategorie 5 respondentů.  

 Respondent č. 4: „Návod na správný postup.“ 

 Respondent č. 50: „Jsem jistější ve své práci.“ 
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 Respondent č. 58: „Více rozumím problematice hlavní odborné činnosti naší 

společnosti.“ 

 Respondent č. 62: „Získání přehledu o novinkách, bezpečnostních opatřeních a 

návodu, včetně příkladu modelové situace, jak při které situaci nejlépe postupovat.“ 

 Respondent č. 64: „Jednání s lidmi.“  

Graf  26 - Školení mimo popis pracovního místa 

 

Zdroj: Vlastní  

Poslední otázkou týkající se popisů pracovní místa byla uzavřená otázka s možností dvou 

odpovědí „ano“ a „ne“. Otázka se týkala odpovědi, zda mají respondenti možnost zúčastnit 

se školení, která nejsou v rámci jejich pracovního místa. Domnívám se totiž, že pro 

zaměstnance obecně je důležité, aby se mohli rozvíjet i mimo stanovená školení. Výsledky 

grafu pro mne byly překvapivé, jelikož výsledky nejsou až tak moc rozdílné, protože 

odpověď „ano“ odpovědělo 55,6 % respondentů, ale odpověď „ne“ odpověděl vysoký 

počet respondentů a to s 44,4 %. Zde se domnívám, že by se organizace měla více zaměřit 

na vzdělávání svých zaměstnanců i mimo stanovená především normativní školení a 

rozvíjet zaměstnance více.  

5.3 Vyhodnocení – shrnutí výsledků výzkumného šetření  

Shrnutí pro výzkumnou otázku č. 1 



72 

 

Výzkumná otázka „Jakým způsobem hodnotí zaměstnanci vzdělávání v organizaci Jádro 

a.s.?“ byla na základě těchto dotazů, které byly z většiny přetvořeny do grafů 

zodpovězeny. Zaměstnanci hodnotí vzdělávání v rámci organizace ve více případech 

kladně. Během vyhodnocování jsem se nesetkala s odpověďmi, které by byly pro 

organizaci zásadní, nicméně je zde vidět, že by se organizace měla více zaměřit na 

nenormativní vzdělávání svých zaměstnanců, kteří ho nehodnotí negativně, ale 

v otevřených otázkách odpovídali, že se jim možnosti normativního vzdělávání 

nedostávají. Druhým bodem, který je zde viditelný je hodnocení školení, tj. školící akce, 

kde se zaměstnanci moc neshodli, a domnívám se, že informovanost o tom, jakým 

způsobem vyhodnocení školení v rámci organizace probíhá, není úplně jasně definovaná.  

Shrnutí pro výzkumnou otázku č. 2 

Výzkumná otázka „Jaká jsou možná opatření ke zlepšení vzdělávání v organizaci Jádro 

a.s.?“ byla na základě zpracovaných odpovědí převedených ve většině do grafů 

zodpovězena. Domnívám se, že dle výsledných grafů je nastaven systém vzdělávání 

v organizaci v pořádku, nicméně velké mezery jsou zřejmé v nenormativním vzdělávání, 

kde respondenti ve většině odpovědí uvádějí, že jim chybí možnosti vzdělávání v oblasti 

měkkých dovedností, jazykových kurzů a počítačových kurzů. Vzhledem k dnešní době, 

kdy konkurence na trhu je opravdu veliká a nabídka převyšuje poptávku, mohou organizaci 

ohrozit právě zmiňované  mezery ve vzdělávání, jelikož vzdělávání je stále aktuálním 

trendem a zaměstnanci ho vyžadují.  

Shrnutí pro výzkumnou otázku č. 3 

Poslední výzkumnou otázkou je otázka „Jaký je obsah vzdělávání na základě popisu 

pracovního místa v organizaci Jádro a.s.?  Souhrnem lze říct, že vzdělávání vyplývající 

z popisu pracovních míst je funkční a organizačně dobře zajištěné. Většina zaměstnanců si 

uvědomuje souvislost požadovaného vzdělávání s náplní jejich práce. Obecně jde hlavně o 

zákonná školení, která obvykle nejsou oblíbená a často je zaměstnanci vnímají jako „nutné 

zlo“. Lze doporučit větší angažovanost zaměstnanců při plánování jejich vzdělávání. 

Zapojení zaměstnanců působí motivačně a může i odstranit případné nesrovnalosti z 

popisů pracovních míst. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaký je současný stav firemního vzdělávání v 

organizaci Jádro a.s. a případné navrhnutí opatření pro zlepšení systému vzdělávání oproti 

teorii. Po dohodě s organizací, která si přála zůstat v anonymitě je v celé této diplomové 

práci organizace jmenována jako Jádro a.s  

Firemní vzdělávání je v dnešní době pro všechny organizace velice důležité, jelikož na 

základě kvalitního systému vzdělávání jsou organizace poté lépe konkurenceschopné. 

Pokud se organizace nezajímají a nepřikládají velkou váhu vzdělávání zaměstnanců, bude 

pro ně v budoucnu těžké udržet se na trhu, jelikož je opravdu nadmíru potřebné mít 

v organizaci zaměstnance, kteří mají přehled, jsou odborně vzděláváni a mají 

nejaktuálnější informace, které jim vzdělávání může nabídnout. Pokud organizace do 

vzdělávání investují, ať se již jedná o jejich čas či finance, tyto náklady se jim v budoucnu 

vrátí v podobě vyšších zisků.  

V první polovině praktické části jsem se zaměřila na popis směrnice organizace „Jádro 

a.s.“, Rozvoj zaměstnanců. Dle této směrnice je zřetelné, že se organizace řídí správným 

postupem, jakým by mělo firemní vzdělávání být nastavené. Na základě informací ze 

směrnice jsem porovnala určité postupy v rámci organizace s teoretickou části. Organizace 

Jádro a.s. postupuje od identifikace potřeb až po realizaci vzdělávání v podstatě stejně jak 

je navrženo v teoretické části. V této části jsem neshledala žádné větší nedostatky, jelikož 

jsem nespatřila žádné výrazné kroky organizace, které by se v postupu vzdělávání lišili od 

teoretických východisek. Nicméně, kde se ale neshoduje teorie s praxí v organizaci Jádro 

a.s. je v systému vyhodnocování, kde nedochází k přesnému navrženému postupu, který 

uvádí teorie. A právě z tohoto důvodu, že se organizace neřídí přesným postupem 

vyhodnocování, dochází k negativnímu hodnocení v dotazníku, kde respondenti uváděli 

velice rozdílné informace o vyhodnocení vzdělávání v rámci organizace. 

V druhé polovině praktické části jsem provedla analýzu dat z dotazníku, na základě 

kterého jsem získala odpovědi na výzkumné otázky. Dotazník jsem zaslala na náhodné 

zaměstnance organizace Jádro a.s.  Dle vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo 

v organizaci provedené je zřejmé, že vzdělávání zaměstnanců je velice důležité a není 

bráno na lehkou váhu. Výsledky znázorněné pomocí grafů jsou v převážné většině kladné a 
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zaměstnanci jsou se vzděláváním v organizaci spokojeni. Avšak v této části jsem spatřila 

nedostatky a to především v části nenormativního vzdělávání, kde si respondenti stěžovali 

na nedostatečné možnosti absolvování měkkých dovedností, jazykových a počítačových 

kurzů. Pro zaměstnance je velice důležité normativní i odborné vzdělávání, které jim 

organizace Jádro a.s. nabízí, nicméně nenormativní vzdělávání je zaměstnancům nabízeno 

opravdu minimálně. Jak někteří respondenti psali, může to být také z finančních důvodů 

organizace. Je možné, že nenormativní vzdělávání není vedením společnosti podporováno, 

protože například jazykové a počítačové dovednosti jsou již považovány za součást 

školního vzdělávání.  

Mé doporučení pro organizaci v rámci celého vzdělávání je, aby se stále držela zavedených 

postupů, jelikož z výsledků průzkumu vyplývá, že proces vzdělávání a řízení znalostí je 

nastaven správně. Avšak pár návrhů a doporučení na zlepšení fungování systému 

vzdělávání mám. Jedná se o již výše zmíněné nenormativní vzdělávání, které zaměstnanci 

postrádají. Zřejmě se organizace domnívá, že zaměstnancům postačuje vzdělávání, které 

jim umožňuje, což je z většiny vzdělávání normativní a vzdělávání odborné. Z výsledků 

dotazníku je však opravdu patrné, že zaměstnanci po nenormativním vzdělávání touží a 

rádi by jej absolvovali. Z pohledu organizace je samozřejmě podstatné zda vynaložené 

náklady na tyto kurzy přinesou v konečném důsledku vyšší zisky. Toto však vedení 

organizace neočekává, proto nenormativní vzdělávání nepodporuje. Nenormativní 

vzdělávání je však pro zaměstnance velice důležité, jelikož jim pomáhá v jejich 

nedostatcích, které sami na sobě mohou vnímat, ať se jedná například o komunikační 

nedostatky či jazykové. Mé doporučení je, aby se organizace zaměřila na to, zda 

nenormativní kurzy nemohou skutečně zaměstnancům pomoci při zlepšování jejich 

dovedností nutných při výkonu jejich práce, případně doporučuji zahrnout nenormativní 

kurzy do benefitního systému, což by převážná většina zaměstnanců uvítala. Také by se 

zvýšila i jejich motivace, která by mohla přispět k retenci zaměstnanců v organizaci. Další 

doporučení pro organizaci Jádro a.s. se týká vyhodnocení vzdělávání, kde odpovědi nebyly 

úplně souměrné a poměrně se od sebe lišily. Tento jev na mne působil dojmem, že 

v organizaci ač je v rámci směrnice vyhodnocení vzdělávání dobře popsané, zaměstnanci 

mají o vyhodnocení samotného vzdělávání nedostatek informací. Proto se domnívám, že 

by bylo dobré, zaměstnance v rámci vzdělávání o možnostech a požadavcích na 
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vyhodnocení více informovat. Určitě je dobré například použít intranetové stránky 

organizace, na kterých jsou vždy nejaktuálnější informace týkající se všeho v rámci 

organizace. Posledním bodem mého doporučení  se týká poslední výzkumné otázky, která 

se zabývala obsahem popisu pracovního místa. V tomto směru mohu organizaci doporučit, 

aby se více angažovali sami zaměstnanci při plánování jejich vzdělávání, jelikož zapojení 

zaměstnanců působí motivačně a může i odstranit případné nesrovnalosti z popisů 

pracovních míst. 
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Příloha č. 1 – Dotazník Vzdělávání zaměstnanců v neškolské organizaci  

1. Spadáte do věkové kategorie * 

o ( ) 18 - 25  

o ( ) 26 - 35  

o ( ) 36 - 50  

o ( ) 51 - 60  

o ( ) 60 a výše  

 

2. Jak dlouho v organizaci pracujete? * 

o ( ) Méně než 1 rok  

o ( ) 1 - 5 let  

o ( ) 6 - 15  

o ( ) 15 a více  

o ( ) Jiné:   

 

3. Na jaké pozici pracujete? * 

o ( ) Technická a administrativní pozice  

o ( ) Vedoucí a řídící pozice  

o ( ) Vědecko-výzkumná pozice  

o ( ) Výrobní pozice  

o ( ) Jiné:   

 

4. Jak jste spokojen/a s kvalitou lektorů? * 

o ( ) Výborná  

o ( ) Dobrá  

o ( ) Dostatečná  

o ( ) Nevyhovující  

o ( ) Jiné:   

 

5. Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání normativního (zákonného) vzdělávání? * 

o ( ) Výborná  

o ( ) Dobrá  

o ( ) Dostatečná  

o ( ) Nevyhovující  

 

6. Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání nenormativního (např. Obchodní dovednosti, Time 

management aj.) školení? * 

o ( ) Výborná  

o ( ) Dobrá  
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o ( ) Dostatečná  

o ( ) Nevyhovující  

 

7. V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl/ NE, uveďte důvod, proč neodpovídá 

vzdělání Vaší pracovní pozici.  

 

8. Jakým způsobem je školení vyhodnocováno? * 

o ( ) Na základě dotazníků  

o ( ) Na základě slovního hodnocení na konci školení  

o ( ) Na základě hodnocení s mým nadřízeným  

o ( ) Není vyhodnocováno  

o ( ) Jiné:   

 

9. Předešlá otázka zní, jakým způsobem je školení vyhodnocováno, zde prosím uveďte, 

co je na školení hodnoceno. Hodnotí se kurz (tj. lektor, materiály, prostředí atd.) nebo 

můžete hodnotit, zda vzdělávání splnilo očekávání (tj. získání dovednosti, úroveň 

znalostí atd.) * 

o ( ) Hodnotí se pouze samotný kurz  

o ( ) Hodnotí se pouze splnění očekávání kurzu  

o ( ) Hodnotí se oboje  

o ( ) Nehodnotí se  

o ( ) Jiné:   

 

10. Jak hodnotíte informovanost o možnostech vzdělávání? * 

o ( ) Výborná  

o ( ) Dobrá  

o ( ) Dostatečná  

o ( ) Nevyhovující  

 

11. Mezi nejdůležitější oblasti vzdělávání ve Vaší organizaci řadíte. * 

o ( ) Zákonná školení (BOZP, PO aj.)  

o ( ) Odborné rozvojové školení (stavební, právo, elektro, ekonomika aj.)  

o ( ) Počítačové a jazykové kurzy  

o ( ) Měkké dovednosti (komunikační dovednosti, obchodní dovednosti, time 

management aj.)  

o ( ) Jiné:   

 

12. Jaké formy vzdělávání Vám vyhovují nejvíce? * 

o [ ] samostudium  

o [ ] e-learning  
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o [ ] workshop  

o [ ] seminář  

o [ ] přednáška  

o [ ] rotace  

o [ ] stínování  

o [ ] Jiné:   

 

13. Chybí Vám v organizaci nějaké další možnosti vzdělávání? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

14. V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl/a ANO, uveďte prosím příklad. 

 

15. V případě, že byste mohl/a navrhnout školení, které by Vás či Vaše kolegy oslovilo, 

které by to bylo? * 

  

16. Využil/a jste získané vědomosti v rámci jakéhokoliv školení či kurzu ve své práci? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

17. Co Vás motivuje k rozvoji svých znalostí a dovedností? * 

 

18. Jste ochoten/a hradit si vzdělávání částečně sám/sama? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

19. Podílí se Váš nadřízený na Vašem osobním rozvoji? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

20. V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl/a ANO, uveďte prosím jakým 

způsobem.  

 

21. Co Vám v rámci vzdělávání v organizaci chybí? * 

 

22. Jaké návrhy na zlepšení vzdělávání byste uvedl/a? * 
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23. Účastníte se pravidelně školení, která Vám vyplývají z popisu pracovního místa? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

24. Odpovídá vzdělání, které máte v popise pracovního místa reálné potřebě k Vaší 

pracovní pozici? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

25. Uveďte názvy alespoň 3 školení, která absolvujete na základě popisu pracovního 

místa. * 

 

26. Máte možnost být součástí plánování vzdělávání, které se týká přímo Vašeho 

pracovního místa? * 

o ( ) Ano  

o ( ) Ne  

 

27. V případě, že jste v předešlé otázce odpověděl/a ANO, uveďte prosím odpověď, jakou 

formou můžete být součástí plánování.  

 

28. Jaké konkrétní přínosy školení vnímáte? * 
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Příloha č. 2 – Žádost o zajištění rozvojové aktivity  

 

ŽÁDOST 

o zajištění rozvojové aktivity 

Název akce:  

Datum a místo konání:  

Cena bez DPH/os.:  
Cena 

s DPH/os.: 
 

Pořadatel: 

Vyplňuje se pouze v  případě, 

že nelze vybrat z WF 

 

Adresa:  

Kontakt – telefon/e-mail:  

IČ/DIČ:  

 Účastníci akce:  

 Jméno a příjmení os. číslo/ oddělení 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

V případě většího počtu účastníků, uveďte účastníky (s výše uvedenými položkami) na samostatném listě. 
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Příloha č. 3 – Dotazník hodnocení kurzu 
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Příloha č. 4 – Žádost o výjimku z plnění kvalifikačních požadavků (vzdělání, praxe) 

 

ŽÁDOST 

o výjimku z plnění kvalifikačních požadavků (vzdělání, praxe) 

Zaměstnanec:  

Osobní číslo:  

Kvalifikační 

požadavek: 

 

 vzdělání                   konkrétně: 

 

 praxe 

 

Důvod výjimky 

z plnění kvalifikačních 

požadavků: 

 

Forma kompenzace 

chybějící praxe či 

vzdělání: 

 

 

Období, na které se 

výjimka žádá: 
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Příloha č. 5 – Popis pracovního místa 
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