
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bakalářská práce 

Abstrakt 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ ČVUT V PRAZE 

Bakalářská práce, která je rozdělena na teoretickou část a 

praktickou část, řeší aktuální téma zahraničních pracovníků v ČR 

s důrazem na posilování jejich znalostí a dovedností. Teoretická 

část představuje, co je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a 

vymezuje základní pojmy. Dále se zaměřuje na oblasti vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců, popisuje systematické vzdělávání a 

charakterizuje metody vzdělávání. Cílem praktické části této práce 

je zmapovat a zanalyzovat stávající metody vzdělávání 

mongolských zaměstnanců ve vybrané firmě a na základě 

získaných zjištění ze šetření navrhnout možná zlepšení pro 

management, která jim po zavedení mohou pomoci v rozvoji. 
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Cílem této bakalářské práce je zmapovat a 

zanalyzovat stávající metody vzdělávání ve 

vybrané firmě, která zaměstnává pracovníky 

z Mongolska, a na základě získaných informací 

navrhnout možné zlepšení ve výběru 

vzdělávacích a rozvojových metod. 

 
Abstract 

The bachelor thesis is divided into a theoretical part and a practical 

part which deals with the current topic of foreign workers in the 

Czech Republic with an emphasis on strengthening their knowledge 

and skills. The theoretical part describes what an education and 

development of employees is and defines the basic terms. The thesis 

also focuses on the areas of education and development of 

employees, describes systematic education, and characterizes 

methods of education. The aim of the practical part is to map and 

analyze the current methods of education of Mongolian employees 

in the company and then, based on the obtained information, suggest 

possible improvements for management which would help foreign 

employees in their development. 

 

Východiskem analýzy používaných metod ve  

firmě Grammer pro vzdělávání a rozvoj 

mongolských zaměstnanců bylo zjištění, že 

firma potřebuje rozvíjet jazykové a komunikační 

dovednosti svých zaměstnanců. Doporučuje se 

využít metody mimo pracoviště a zároveň 

s aplikací metod blended learningu. 

 

Výzkumné otázky:  

1. 1. Jsou mongolští zaměstnanci na pracovišti dostatečně vzděláváni? 

2. 2. Projevují zájem o vzdělávání a rozvoj i mimo pracoviště? 

3. 3. S jakými metodami vzdělávání a rozvoje se setkali a jaké nové metody by preferovali? 

 

Zaměstnanci se setkali s metodou instruktáží při výkonu práce, což je 

nejvyužívanější metodou vzdělání na pracovišti a přednáškou, která byla využita 

ke školení BOZP. Podle dotazníkového šetření tyto dvě metody vzdělávání 

zaměstnanců na pracovišti byly jediné, s kterými se zaměstnanci setkali. Nejvíce 

preferovanou metodou vzdělávání a rozvoje je e-learning. Je to metoda, která se 

dá využít i mimo pracoviště a je časově i prostorově nezávislá. 

 

Instruktáž, 
28

Přednáška, 
24


