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Abstrakt 

Základní charakteristiky vzdělávání dospělých na poli profesního vzdělávání ve firmách 

a dalších organizacích. Strategie rozvoje ve vzdělávání zaměstnanců, spolu s využíva-

nými organizačními formami a metodami, tvořící koncept současného profesního 

vzdělávání v ČR. Kvalitativní výzkum se zaměřuje na analýzu vzdělávání a rozvoje vy-

braných třech profesí, pro které jsou vytvořeny matice procesů vzdělávání a rozvoje ve 

čtyřech cyklických částech: cílů a motivací, plánování strategie a rozvoje, průběhu 

vzdělávání a používaných metod a samozřejmě evaluaci a přínos vzdělávání. 

 

Klíčová slova 

vzdělávání dospělých, rozvoj dospělých, firemní a další vzdělávání, strategie rozvoje, 

charakteristiky, metody 

 

 

Abstract 

Basic characteristics of adult education in the field of professional education in com-

panies and other organizations. The development strategy in employee education, to-

gether with the organizational forms and methods used, form the concept of current 

professional education in the Czech Republic. Qualitative research focuses on the anal-

ysis of education and development of three selected professions, for which are created 

matrices of education and development as processes in four cyclical parts: goals and 

motivations, planning strategy and development, course of education and methods 

used and of course evaluation and the benefit of education. 

 

 

Key words 

adult education, adult development, corporate and further education, development 

strategy, characteristics, methods 
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Úvod 

Ve své práci bych rád zdůraznil, jak je nejen v dnešní době důležité celoživotní vzdělá-

vání. Dotkl jsem se témat vzdělávání a rozvoje dospělých na jeho teoretických zákla-

dech, analýze vzdělávacích potřeb, také úkolů, cílů a strategií vzdělávání, jejího prů-

běhu, nejčastěji zvolených forem, metod a evaluace a přínos vzdělávání. Zajímalo mě 

také, jaký mají v této záležitosti pohledy jiní lidé z různých profesí, na odlišných pra-

covních pozicích. K výzkumu jsem si vybral tři profese v české společnosti, z velmi od-

lišných odvětví a organizačních struktur. Ke svojí práci zjišťování informací jsem zvolil 

analytické metody zkoumání poznatků, s doplněním a ověřením informací prostřed-

nictvím kvalitativního výzkumu a následnou syntézou informací. Vyhodnocení dat 

jsem založil na triangulaci zdrojů, resp. prvním zdrojem byl samotný pracovník na dané 

pozici, druhým byl jeho přímý nadřízený a posledním zdrojem byl můj vlastní úsudek.  
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1 CÍLE ZÁVĚREČNÉ PRÁCE A VÝZKUMU 

1.1 Cíle bakalářské práce 

Chtěl bych si potvrdit svoje domněnky o struktuře vzdělávání a rozvoji tří běžných pro-

fesí v ČR, které mají odlišné kvalifikace, a to ve třech výrazně rozdílných organizacích 

(viz Obrázek 1). Za cíl jsem si zadal zjistit podrobnosti ve vzdělávání a rozvoji vybraných 

profesí v konkrétních organizacích, např. jaké jsou cíle a motivace k dalšímu vzdělávání 

a rozvoji těchto pracovníků. Uplatňované strategie organizací a jejich souvislost s roz-

vojem pracovníků. Jejich přístup k celoživotnímu vzdělávání. Tvorba a analýza vzdělá-

vacích potřeb, průběh vzdělávání, používané metody, využívané formy, jestli probíhá 

na konci vzdělávací akce nějaké vyhodnocení jeho přínosu atd. Bude zajímavé, jak se 

budou diferencovat z hlediska jednotlivých profesí nebo organizací.  

Předpokládám, že koncept vzdělávání dospělých u těchto profesí bude mít jakýsi ohra-

ničený model, stejně tak i metody a současné možnosti budou využívány u všech ob-

dobně. Rovněž si myslím, že charakter vzdělávání, kterou zprostředkovávají různé sou-

kromé subjekty, bude mít podobný průběh a budou většinou tzv. „ušité na míru“ zadá-

vající organizaci, avšak s největší pravděpodobností mohou mít podobu různých za-

kázkových školení, zaměřených na doplnění vzdělání a rozvoj některých kompetencí 

managementu, popř. ICT nebo jazykových kurzů a workshopů. Dále věřím, že oslovené 

organizace budou mít povědomí o některých moderních trendech současného vzdě-

lávání a budou například využívat e-learningové kurzy. Z používaných metod budou 

alespoň některé z nich využívat  mentoring nebo koučink. 

Obrázek 1: Diagram předpokladu profesního vzdělávání dospělých u třech vybraných profesí, zdroj: 

(Stára, 2022) 
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1.2 Cíle kvalitativního výzkumu 

U vybraných tří profesí bych chtěl analyzovat čtyři procesy ve vzdělávání dospělých na 

poli profesního vzdělávání: 

1. Cíle a motivace 

2. Strategie a rozvoj 

3. Průběh a metody 

4. Evaluace a přínos 

Výzkumné otázky se budou zaměřovat na konkrétní detaily těchto výše uvedených 

procesů, budou je analyzovat s tím, že na závěr vytvořím jejich syntézu v podobě pro-

filu vzdělávání a rozvoje každé sledované profese. Dále zařadím nejdůležitější po-

znatky z kvalitativního výzkumu do maticového procesu vzdělávání a rozvoje každé 

z nich. 

Výzkumné otázky by rovněž měly ověřit moje domněnky ke struktuře vzdělávání a roz-

voje tří běžných profesí (viz Obrázek 1) 

Zde jsou výzkumné otázky pro analýzu vybraných profesí: 

1. Jaké jsou důvody a cíle dalšího vzdělávání dospělých? 

2. Jaká je strategická a legislativní podpora vzdělávání dospělých? 

3. Jaká je strategická a legislativní podpora vzdělávání dospělých? 

4. Jaký je princip rozvoje a uplatňování metod ve vzdělávání dospělých? 

5. Jak probíhá vzdělávání z hlediska didaktických zásad a metodologie? 

6. Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci? 

7. Jaký je z pohledu účastníků vzdělávání dospělých jeho přínos? 

Všechny tyto otázky budou směřovány na účastníky, v takové formě, aby jim dobře ro-

zuměli a mohli tak adekvátně na ně odpovědět.  

Účastníky kvalitativního výzkumu jsem vybíral tak, abych získal relevantní data pro 

další zpracování. Napadl mě systém triangulace zdrojů. Tedy, že prvním zdrojem bude 

samotný pracovník na dané pozici, druhým jeho přímý nadřízený a posledním zdrojem 

bude můj vlastní úsudek ke sděleným informacím. Získané souhrny informací ve formě 

syntézy se pokusím opět ověřit přes účastníky kvalitativního výzkumu.
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2 VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

Lidskou poznatkovou základnu dějin tvoří filozofie, historie, antropologie a dějiny pe-

dagogiky. Jednou složkou zkoumání dějin vzdělanosti má i zaměření, kde se sleduje 

vzdělanost od výchovy v rodině, přes tradice ve vzdělávání z hlediska společenského, 

a také vyšším úrovním vzdělávání v návaznosti na uplatňování absolventů ve společ-

nosti na pracovním trhu (Průcha, 2015).  

Známá definice podle Mertense (in Veteška a Tureckiová, 2020, s. 26) je vzdělávání 

v dospělosti zaměřené zejména k získání kompetencí, kde znalosti, schopnosti a do-

vednosti, které se nevážou na určitou činnost, dávají člověku schopnost se uplatnit 

multifunkčně nebo multi-pozičně a rovněž bez problémů překonávat neočekávané 

změny ve svém pracovním životě. 

2.1 Celoživotní vzdělávání 

Jelikož život jednotlivce souvisí se společenskými pravidly, ve své úvodní kapitole zá-

věrečné práce se nejdříve zaměřím obecně společensky a následně konkrétně pro-

fesně na základní východiska vzdělávání v dospělém nebo téměř dospělém věku lidí. 

V době přípravy, průběhu a změny jejich povolání, tedy nejen při kvalifikační školském 

vzdělávání, ale při různých kurzech, seminářích a workshopech, ale i soukromých lek-

cích. Právě profesní vzdělávání tvoří valnou část učení se v produktivním věku člověka. 

Chtěl bych znát i motivaci ke vzdělávání a učení se v dospělém věku. Může to být touha 

po vědění, zvýšení svých kvalit, vypořádání se s problémy, pro vlastní potěšení, ze spo-

lečenských důvodů resocializace, vytvoření si konkurenční výhody a z ekonomického 

hlediska. Proč se lidé učí zvládnout životní situace? Kdo nebo co má důvod vzdělávat 

lidi ve společnosti? Jak jsou obecně nastaveny legislativní podmínky a strategie ke 

vzdělávání dospělých? Na jakém základě jsou stanoveny procesy vzdělávání ve spo-

lečnosti? Jaké jsou cíle vzdělávání dospělých? Jak přistupují instituce a organizace ke 

vzdělávání? Na jakých teoretických základech se vzdělávání dospělých realizuje? Ně-

které základní informace pro tuto problematiku, a její další aspekty, jsou popsány v ná-

sledujících podkapitolách. 

Obecně vzdělávání, resp. „učení se“ různým vědomostem, dovednostem a návykům 

chápu jako celoživotní proces, provázející člověka od narození, až po jeho odchod z to-

hoto světa. Nelze ho vyčlenit z našeho života, protože edukace je jeho nedílnou sou-

částí. Podle Průchy a Vetešky (2012, s. 84) pak „edukační procesy jsou různého druhu, 

podle toho, jaký stupeň internacionality (záměrnosti a organizovanosti) se v nich 

uplatňuje“.  

Domnívám se, že vzdělávání a výchova lidí je jeden z nejefektivnějších nástrojů socia-

lizace člověka. Princip „socializace“, jak ho srovnává s výchovou člověka Koťa (2014, s. 

15), je podle něho širší pojem než výchova, neboť „obsahuje veškeré vědomé i nevě-

domé, přírodní a společenské vlivy, které působí na osobnostní vývoj“, „jednotlivec se 

učí tomu, čemu lidé v jeho okolní kultuře věří a jaké chování od něho očekávají“.  
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Jednou z vědeckých disciplín zahrnující procesy a souvislosti s učením a vzděláváním 

dospělých je právě Andragogika. Tato celková forma edukace zralých jedinců probíhá 

v procesech organizovaného - intencionálního učení, včetně  sociálně ekonomických 

souvislostí, sebeřízené zkušenostní učení a kooperativního učení, což vytváří pod-

mínky k moderní učící se společnosti. (Průcha a Veteška, 2012 s., 33). Co se týká sebe-

řízeného učení1, které nastává po ukončení formálního vzdělávání, je podle Průchy a 

Vetešky (2012, s. 227) zejména zapotřebí, aby měl jedinec k této činnosti následující 

předpoklady: vlastní vysokou motivovanost a aktivní roli ve studiu, zvládnout pláno-

vání svého tempa učení, studijní disciplínu, používat kontrolu svého postupu a vý-

sledků. Pro tento typ existují formy distančního vzdělávání nebo programového učení 

a jsou podmíněny profesionální studijní podporou (konzultanti, tutoři, poradci aj.) a 

speciálními didaktickými prostředky (počítače a učebnice s výukovými programy).  

Andragogika není jen teoretickou vědou, ale řeší reálné problémy lidí, proto je součástí 

života a práce. Zkoumá teorii i praxi vzdělávání dospělých, oblast poradenství a péče 

o dospělého jedince. Pro pochopení složitých edukačních jevů musí vycházet ze zku-

šeností pedagogiky, psychologie, sociologie, sociologie, filozofie, ekonomie atd. An-

dragogické disciplíny zachycují v celé šíři teoretické, metodologické a praktické otázky 

minulosti i současnosti andragogiky z pohledu rozvoje a řízení lidí, čerpá z teorie ma-

nagementu, resp. z teorie organizace a řízení, sociální psychologie, organizačního cho-

vání aj. Zdá se, že v systému andragogických disciplín, jako jsou základní, aplikované a 

hraniční, je profesní (personální) andragogika konstituovanou aplikovanou disciplínou 

(Veteška, 2016, s. 41). Personální andragogika, podle Tureckiové (2013, s. 258), tvoří vý-

chodisko „pro péči a rozvoj lidského potenciálu v prostředí pracovních organizací, je-

hož praktickým nástrojem jsou pokročilé koncepce personální práce, tj. personální ří-

zení a zejména na rozvoj lidí zaměřené modely řízení lidských zdrojů. Konkrétně se 

v tomto případě může jednat o aplikaci modelu shody, případně nověji se objevujícího 

konceptu řízení podle kompetencí.  

Pro spokojený život člověka je potřebné získat v průběhu života určité kompetence. 

Pro osvojení si kompetencí v práci nebo osobním životě je zapotřebí učení se těmto 

žádoucím změnám svého chování a postojů v sociální interakci, schopnosti 

transformovat osvojené znalosti, dovednosti či vzorce chování a jednání do nových 

kontextů a situací, jako žádoucímu výkonu člověka (Mužík, 2012, s. 32). Celoživotním 

učením a zkušenostmi se dílčí kompetence vytvářejí a zpřesňují, utvářejí integrovaný 

soubor vlastních zdrojů, aby se člověk dokázal uspěšně rozvíjet, překonávat různé 

překážky, čelit nelehkým úkolům a životním situacím, také se však učí dělat rozhodnutí 

a přijímat za ně odpovědnost (Veteška a Tureckiová, 2020). 

Pro asimilaci člověka ve společnosti je třeba k ní získat určité povědomí o jejím fungo-

vání, aplikovat své vědomosti na myšlení a jednání, založených na kořenech svých mo-

rálních hodnot. Nabytím zkušeností, ve formě interakce na konkrétní chování ve spo-

lečnosti, se pak získává zpětná vazba. Poučení nastává v okamžiku myšlenkové 

 

 

 
1 Synonymum: autoregulace učení, neboli self-directed learning, popř. self-regulated learning. 
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analýzy situace s informacemi, které byly na počátku situačního procesu. Jejím vyhod-

nocením a následným rozhodnutím učiní člověk z takového podnětu znalost, založe-

nou na  modelu precedentního chování v určité situaci. Učení je tedy úzce spjato i s vý-

chovou záměrně regulativní. Formuje osobnost a tím i celou společnost. 

Jaké jsou možnosti vzdělávání dospělých? Lidé v produktivním věku, kteří mají vůli se 

dále vzdělávat, mají v ČR možnosti formálního i neformálního vzdělávání, aby si udrželi 

nejen odborné znalosti a osvojili si nové trendy v oboru, ale i v ostatních oblastech lid-

ské činnosti. Proto existují ještě další neformální vzdělávání občanské a zájmové. Sa-

motné připojení se do různých sociálních skupin, mající podobné zájmy mohou po-

mocí sdílení dobré praxe usnadnit další životní i profesionální dráhu člověka. Mohou 

se také zaměřit na kvalitu svých kompetencí, pomocí kurzů koučinku, psychologických 

výcviků, time nebo stress managementu2. Cíle vzdělávání dospělých, z obsahového 

hlediska, klasifikují Průcha a Veteška (2012, s. 83) ve svém slovníku na kognitivní (po-

znávací), afektivní (postojové, hodnotové), psychomotorické a psychosociální. 

Další vzdělávání dospělých často souvisí s jejich změnou, třeba jen uvažovanou, na poli 

svého dalšího profesního působení. Mají k tomu různé způsoby, které mohou v ČR vy-

užít. Zejména oblíbené jsou distanční nebo korespondenční formy studia při zaměst-

nání. Pokud se však člověk v produktivním věku ocitl bez zaměstnání, může využít ně-

který z rekvalifikačních kurzů, třeba v rámci MPSV3. Je výhodné rovněž zkombinovat ně-

které z nabízených rekvalifikačních kurzů s programy podporované Evropskou Unií, 

jako třeba Evropský sociální fond, Operačního programu Zaměstnanost.4 

Co se týká doporučení k celoživotnímu učení existují společné cíle národů pro vzdělá-

vání lidí, jako například Strategický rámec ET 2020, který určuje společné priority ve 

všech zemích Evropské Unie vůči vzdělávání a učení. Nebo Evropský rámec kvalifikací 

pro celoživotní učení podporuje vytváření systému kvalifikace k přehlednějšímu a sro-

zumitelnějšímu schématu, podporovat mobilitu občanů mezi zeměmi a k tomu defi-

nuje pojmy: kvalifikace, výsledky učení a kompetence5.  

Z vytyčených cílů lidské společnosti, jako instituce, je bezesporu hlavním pilířem zajiš-

tění její správné fungování, předcházení negativních vlivů, které by mohly mít za ná-

sledek nedorozumění, konflikty a násilí. Dále prosperita, pokrok a ekonomické faktory, 

ovlivněné neustále se vyvíjejícími potřebami lidí. Pravidla jsou určitým způsobem tvo-

řena na podkladech kultury a možností daného společenství. Je zřejmé, pokud společ-

nost propaguje vzdělání, zajišťuje si tím svoji perspektivu.  

 

 

 
2 Některé kurzy pořádané pro jednotlivce i skupiny, mající za úkol připravit člověka na stresové 

situace a umět si naplánovat svoje činnosti. 
3 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
4 Poznámka autora 
5 Dostupné na: https://europa.eu/europass/cs/european-qualifications-framework-eqf 
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Obecně pak „vzdělávací politika“, o které píše Kalous (in Veteška, 2016, s. 87), „je uplat-

ňováním společenského vlivu na vzdělávání prostřednictvím legislativy, cílů a obsahu 

vzdělávání, způsob jeho financování a kontroly“.  

Cílem vzdělávání určitě není jen tato makroúroveň edukace, zajišťující dodržo-

vání principů obecného fungování státu, existuje i jakási mikroúroveň, kde jsou cíle 

jednotlivce stanoveny na adaptaci, začleňování se do společnosti, tím, že se učí, jak 

v ní spokojeně žít. Cíl vzdělávání a výchovy dospělých je podle Hyklíka a Knězů (1969) 

ideál v mysli lidí, ve smyslu hodnoty perspektivní veličiny, mající základ v potřebách 

chtění, neboli jejich zájmů, čeho chtějí dosáhnout. 

2.2 Kvalifikační a následné vzdělávání 

Formální teoretické vzdělávání v ČR má základ v institucích nebo organizacích zajišťu-

jící obecné znalosti 1. a 2. stupně základního vzdělávání a následného vzdělávání, které 

je přípravou na povolání. Ve společnosti jsou většinou stanoveny legislativními pod-

mínkami školským zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb.).  

Terciální vzdělávání je rovněž dáno tímto školským zákonem a navíc zákonem o vyso-

kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon č. 111/1998 Sb.). Všechny 

zákony pak doplňují prováděcí vyhlášky a nařízení vlády a Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy. Obecně tyto zákony vytvářejí prostředí, ve kterém se lidé zařazují 

do určitých skupin s různou úrovní a dosaženými odbornostmi. Instituce vydávají 

k průběhu studia hodnocení a na konci dokument, který je, většinou v rámci jednoho 

státu nebo různých společenství, uznávaným certifikátem k úspěšnému absolvování 

konkrétního vzdělání v rámci dané instituce. Většinou je pak dotyčný vlastník takového 

dokumentu oprávněn vykonávat konkrétní odbornou činnost v rámci povolání. Tyto in-

stituce dávají člověku teoretický základ, který je třeba z hlediska kvalifikace doplnit 

praktickou částí, kterou zajišťují buď přímo samy instituce nebo prostřednictvím dal-

ších organizací, které působí v oboru a mají většinou vysokou úroveň znalostí pro pří-

pravu absolventů. 

Součástí vzdělávání jsou již zmíněné oblasti formální, tedy školské, institucionální a 

neformální, kam patří různé zájmové a občanské aktivity ve vzdělávání, rovněž různé 

formy kurzů, seminářů, workshopů, soukromých lekcí a samozřejmě hlavně firemní 

vzdělávání. Oblast vzdělávání lidí na budoucí povolání sice zásadně začíná ve věkovém 

dospívání člověka a v době jeho přípravy na samostatný život, ale tímto však profesní 

vzdělávání nekončí. Zde je určité prolínání se s neformálními druhy vzdělávání. Před-

pokládá se následné další rozvíjení osobních schopností, podporu dovedností, odbor-

nosti, získání praktických znalostí s realizací výcviku, klíčových kompetencí aj. Nemusí 

být však vždy zakončeny uznávaným certifikátem. Zákon uvádí pouze okrajově definici 

o uznávání dalšího vzdělávání, tedy aktivity, které nepatří do počáteční formy vzdělá-

vání, spíše její přidružené oblast.
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2.3 Praktické poznatky 

Zajímalo mě kolik lidí v ČR se účastní na profesním vzdělávání (viz Tabulka 1), přičemž 

jsem našel na ČSÚ statistiku z roku 2016, která reflektuje průzkum v neformálním vzdě-

lávání následovně. Statisticky se tohoto typu neformálního profesního vzdělávání6 cel-

kem účastní zhruba 1/3 lidí. Vzdělává se takto o něco více mužů (38%) než žen (29%) 

a nejvíce až 45% v rozmezí věku 35-54 let. Jsou to většinou nejvíce lidé s vyšším vzdě-

láním. Dále jsou to samozřejmě nejvíce pracující z řad zaměstnanců,  ekonomicky 

s vyššími příjmy a skoro rovnoměrně rozloženi podle hustoty obyvatel. 

Tabulka 1: Účast v neformálním vzdělávání. zdroj: ČSÚ (Půbalová, 2016). 
   Účastnili se neformálního vzdělávání (%)  Neúčastnili se 

neformálního 

vzdělávání (%)    
celkem 

 pracovně 

orientovaného 7 

mimopracovně 

orientovaného 6  

celkem (18–69 let)  
40  

33 10 60 

Pohlaví  
 

   

Muži 
42  

38 6 58 

Ženy 
37  

29 13 63 

Věk   
 

   

18−24 let 
34  

18 18 66 

25−34 let 
47  

40 11 53 

35−44 let 
50  

45 10 50 

45−54 let 
49  

45 7 51 

55−64 let 
29  

24 6 71 

65−69 let 
9  

3 6 91 

Nejvyšší dokončené vzdělání   
 

   

základní 
17  

10 8 83 

střední 
37  

32 8 63 

       bez maturitní zkoušky 
30  

27 4 70 

       s maturitní zkouškou 
44  

36 12 56 

terciární 
59  

50 15 42 

        vyšší odborné, vysokoškolské 

bakalářské 

55  
44 16 46 

        vysokoškolské magisterské a 

doktorské 

60  
52 15 40 

Ekonomické postavení   
 

   

Pracující 
52  

48 9 48 

        zaměstnanci 
55  

50 9 46 

        Podnikatelé 
41  

36 8 59 

Nezaměstnaní 
19  

13 7 81 

Studenti 
30  

6 25 70 

Důchodci 
9  

2 7 91 

invalidní důchodci  
8  

2 6 92 

na rod. dovolené / v domácnosti 
19  

7 14 81 

Příjem domácnosti   
 

   

 

 

 
6 Viz přiložená tabulka a střední oddíl „pracovně orientovaného“ neformálního vzdělávání do-

spělých 
7Jedna osoba se mohla účastnit více vzdělávacích aktivit s různým zaměřením 
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1. kvintil8 (nejnižší) 
27  

21 7 73 

2. kvintil 
30  

23 9 70 

3. kvintil 
40  

33 9 60 

4. kvintil 
49  

43 10 51 

5. kvintil (nejvyšší)  
61  

54 14 39 

Obydlenost oblasti      

hustě 9 
43  

35 13 57 

středně 10 
41  

34 10 59 

řídce 11 
36  

32 7 64 

  
 

   

Bohužel se mi nepodařilo najít statistiku s informacemi, jaký podíl mají na profesním 

vzdělávání samotné organizace vůči samostatně se vzdělávajícím lidem.

 

 

 
8 Je mírou necentrální polohy statisticky uspořádaných dat do 5 částí. 
9 nad 500 obyvatel/km2 
10 100–500 obyvatel/km2 
11 méně než 100 obyvatel/km2 
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3 FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Podle mého názoru, firemní (podnikové) vzdělávání tvoří páteř současného neformál-

ního vzdělávání. Jak ve svých definicích píše Mužík (2012, s. 9), že „vzdělání a další vzdě-

lání představuje důležitou oblast společenského a ekonomického života.“ Dále také 

řadí profesní vzdělávání, v rámci životního stylu člověka, do součásti konceptu celoži-

votního učení. Z hlediska průměrného věku člověka patří profesní vzdělávání k „nejdel-

ším obdobím věnovaným vzdělávání, učení a rozvoji člověka“. 

Průcha a Veteška (2012, s. 204) firemní vzdělávání srovnávají do synonyma podniko-

vého vzdělávání, kde edukační aktivity zajišťuje organizace, resp. firma, nebo podnik. 

Hlavní cíle jsou „doplnit, rozšířit, prohloubit či zvýšit nebo změnit kvalifikaci pracov-

níků.“ Odstranit rozdíly mezi momentální kvalifikací a budoucí, která zahrnuje změnu 

nároků na pracovní pozici v budoucnu, tedy způsob jak se vyrovnat s těmito rozdíly. 

Vzdělání v podnicích ale zahrnuje dvě aktivity. Na jedné straně jde o způsob tréninku, 

zajišťující odbornost, specifické kompetence, znalosti a dovednosti, ale i chování a po-

stojů a na straně druhé přidanou hodnotu k budoucímu výkonu zaměstnanců s poža-

davky trhu práce, které jsou podmíněny jejich rozvojem. Strategie podniku, resp. sys-

tém podnikového vzdělávání kombinuje obě aktivity a jsou odrazem strategických a 

rozvojových cílů organizace. To vše ve větších a středních organizacích zajišťují perso-

nální oddělení a u menších podniků majitelé, nebo jím pověřená osoba. Podnikové 

vzdělávání didakticky zajišťují interní nebo externí lektoři. Z hlediska rozdělení podni-

kové vzdělávání zahrnuje: 

1) vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

2) normativní povinné vzdělávání, 

3) doplňování kvalifikace, 

4) změnu kvalifikace, 

5) individuální rozvoj pracovníků / talent management12. 

Světové teorie o vědeckém řízení podniku z počátku 20. století rozvinuli F. W. Taylor, 

svým principem vědeckého výcviku, nebo vícestupňový plán povýšení manželů  

Gilbrethů, popř. prostřednictvím teorie o správě H. Fayola. Historii podnikového vzdě-

lávání u nás na konci 19. a začátkem 20. století ovlivnil významný československý pod-

nikatel Tomáš Baťa a jeho další nástupci. Jak píše Mužík (2012, s. 17): „vytvořil v této 

oblasti na tu dobu velmi moderní systém založený na propojení personálních činností, 

motivačních systémů, řízení kariéry, vzdělávání a sociální péče o své zaměstnance“. 

Kromě kvalifikačního vzdělávání v odborné škole vytvořil samostatnou instituci 

„Baťovu školu práce“, jejíž činnost měla nejen vzdělávací, ale i výchovný charakter.  

 

 

 
12 Rozvoj a vzdělávání pro vysoce výkonné a mimořádně talentované pracovníky s mimořád-

ným rozvojovým potenciálem. 
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Dnešní personalistika je obor pod kterým fungují různé druhy firemního vzdělávání lidí 

v dané organizaci. Právě personalisti mají většinou na bedrech proces vzdělávání 

v rámci firmy. Předpokládá se tedy, že stanovení vzdělávacích cílů by mělo být jednou 

z hlavních výstupů tohoto oddělení. Personalisti, ve spolupráci s vedoucími pracovníky, 

by měli mít dostatek informací o úrovni vzdělání všech lidských zdrojů v organizaci. 

Obecně se dá říci, že bez firemní strategie zřejmě nelze v dnešní době úspěšně podni-

kat. Z dlouhodobého hlediska, ať již z důvodů dynamicky měnícího se globálního světa, 

nebo pouze z důvodu vlivů konkurence, by se měla každá organizace zamyslet nad 

strategií svého rozvoje. Jedním ze zásadních prvků k rozvoji organizace je vzdělávání 

jejich pracovníků. 

Podchycení konkurenční výhody jsou jedním z důležitých faktorů organizace. Jak píší 

autoři Firemní strategie: plánování a realizace (Košťan, 2002, s. 120), před stanovením 

strategické vize, musí si management být vědom, na jakých vnitřních zdrojích a schop-

nostech své společnosti bude stavět její budoucí strategický úspěch. Klíčové konku-

renční výhody jsou postaveny na vnitřních firemních zdrojích, klíčových kompetencích 

souvisejících s pravidelným vzděláváním pracovníků a dalších silných stránkách, které 

pozitivně působí na naplňování kritických faktorů úspěchu, měnícím se potřebám 

vnějšího prostředí a umožňující organizaci vynikat nad ostatními. 

V rámci pohledu na české firemní prostředí mám pocit, že se víceméně zapomíná 

v plánování zdrojů na zásadní hledisko, a to je způsob implementace změn ve firem-

ních procesech prostřednictvím širšího vzdělávacího konceptu pracovníků. Právě 

dnešní dynamická doba nutí ekonomické subjekty neustále se přizpůsobovat poža-

davkům společnosti. Změny nedopadají pouze na technologie a inovace ve výrobě a 

poskytování služeb, ale i na samotné pracovníky a způsob, jakým provádějí svoji čin-

nost a jak působí uvnitř i navenek v rámci společnosti. Školení, minimálně klíčových 

pracovníků, je dnes běžnou záležitostí, nicméně vzdělávání by mělo měnit a přizpůso-

bovat myšlení lidí pro budoucí pokrok ve společnosti. Navíc si myslím, že dobře ucho-

pené vzdělávací koncepce vytváří vysokou firemní kulturu. 

Těžko si asi dokážeme představit v dnešní době firmu, kde zaměstnanci neabsolvují 

minimálně alespoň školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo školení na po-

žární ochranu, případně první pomoci. To je, myslím si, dnes základní standard v pří-

padě povinností zaměstnavatele, zajistit řádné poučení zaměstnanců, v případě rizik 

spojených s výkonem povolání a patří do normativní části vzdělávání ve firmách. 

3.1 Analýza vzdělávacích potřeb firemního vzdělávání 

Co je vlastně analýza vzdělávacích potřeb? Z Andragogického slovníku Průchy a Ve-

tešky (2012, s. 28) se můžeme dozvědět o analýze vzdělávacích potřeb několik faktů a 

souvislostí. Třeba, že je to vlastně „proces získávání rozboru informací nezbytných pro 

určení parametrů podnikového vzdělávání, které se v této souvislosti člení na: 

1. identifikaci vzdělávacích potřeb, 

2. plánování vzdělávacích akcí, 
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3. realizaci vzdělávání, 

4. měření a hodnocení efektivity vzdělávání.“ 

Veškeré plánovací aktivity by logicky měly být zaměřeny na zásadní hlediska, resp. 

znalosti toho, co je třeba udělat a proč. Identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb 

organizace s jasnou definicí cíle! Jedním z nich třeba může být zvýšení produktivity a 

příprava na nové pracovní povinnosti. Z hlediska analytických oblastí by se to mělo tý-

kat jak organizace samotné, tak týmových skupin i jednotlivých pracovníků. Souvisí se 

strategickými plány rozvoje organizace, tak i plánů rozvoje lidských zdrojů, hodnocení 

pracovníků a z legislativních požadavků. Často vycházejí z požadavků vedoucích pra-

covníků samotných. Opírají se o důležitá fakta při hodnocení pracovníků (Průcha a 

Veteška, 2012).  

Chápu to tak, že si každá organizace musí pravidelně hodnotit sebe samu a položit si 

otázky: „Kde je?“, myšleno na trhu (vůči konkurenci) a „Kde chce být?“, nebo „Kam se 

chce (v žebříčku hodnocení svých služeb nebo produktů) dostat?“. 

Analýza vycházející ze současných potřeb je hlavní poptávkou podniků v ČR po dalším 

vzděláváním, což je podle Mužíka (2012, s. 27) ovlivněno současnou dobou, kdy je po-

měrně běžné zkracování platnosti a použitelnosti informací, vědomostí, dovedností a 

návyků, nebo jejich bezprostřední nedostatek. Dále, že klesá míra tolerance omylů a 

chyb ve výkonu pracovníka. 

Potřeby vzdělávání by neměly být podle Armstronga a Taylora (2015, s. 354) zaměřeny 

jen na to, co by lidé na určitých pozicích měli vědět a umět, protože pak by byla vý-

sledná vzdělávací aktivita natolik obecná, že by ztrácela smysl. Celková potřeba vzdě-

lání by spíše měla vycházet z analyzování mezer ve vzdělání a identifikace potřeb or-

ganizace a všech jejích jednotek na úrovni skupin nebo týmů, potažmo jednotlivců. 

Analýza potřeb organizace odhalí potřeby vzdělání na úrovni skupin a dále jednotlivců. 

Neznamená to jen tento přístup, funguje to i opačným směrem tak, jestliže se identi-

fikují potřeby vzdělávání na úrovni jednotlivců, je možné najít některé společné po-

třeby u více skupin. Potom souhrn potřeb identifikovaných na úrovních jednotlivců a 

skupin umožňuje identifikovat potřeby na úrovni organizace (viz Obrázek 2) 

Obrázek 2: Analýza potřeb vzdělávání - oblasti a metody, zdroj: (Armstrong, 2015) 

 

V souvislosti s úkoly firemního vzdělávání, jak o nich píše Koubek (1995, s. 206), patří 

mezi klíčové úkoly vzdělávání tzv.  „zajišťování podélné a příčné flexibility“ , což ve sku-

tečnosti znamená změny , které řeší profesní vzdělávání v případě změn na požado-

vané pracovní místo a přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců a dále také 
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zvyšování flexibility a kompetentnosti zaměstnanců, z důvodů prohlubování znalostí a 

dovedností k vykonávání dalších pracovních míst. 

Jiným pohledem na úkoly vzdělávání v organizacích, jak popisují autoři Buckley a Caple 

(2004, s. 24), je vymezení dvěma hlavními přístupy: „reaktivního a proaktivního“ způ-

sobu , řešící výkonnostní nebo jiné existující problémy, popř. orientované na budoucí 

organizační změny, které budou vyžadovat jiný pracovní výkon. 

Úkolem vzdělávání ve firemním prostředí může být např. orientace nebo adaptace no-

vých zaměstnanců v prostředí a firemní kultuře organizace. Případně doškolování 

nebo přeškolování na nové technologie, profesní rehabilitace, což jsou zásadní úkoly 

vzdělávání ve firmách. Ani rozvoj organizace se tedy neobejde bez vzdělávání.  

Častým cílem vzdělávání zaměstnanců je doplnění určitých mezer ve vzdělání (viz Ob-

rázek 3). 

Obrázek 3: Mezera ve vzdělání, zdroj: (Armstrong, 2015)

3.2 Úkoly, cíle a strategie vzdělávání v organizaci 

Obecně při stanovení výukových cílů, v případě znalostních vzdělávacích akcí, je dobré 

dbát na již známé teorie, např. Bloomovu taxonomii kognitivních cílů: 1. znalost, 2. po-

chopení, 3. aplikace, 4. analýza, 5. syntéza, 6. hodnocení. Pro postojové cíle vzdělávání 

je možné využít poznatky např. Kratwohlovy taxonomie afektivních cílů: 1. vnímání, 2. 

reagování, 3. hodnocení, 4. integrace hodnot. A pro praktická cvičení je dobrá třeba 

teoretické taxonomie podle Davyho: 1. nápodoba / imitace, 2. praktická cvičení / ma-

nipulace, 4. zpřesňování / zrychlování, 5. koordinace / efektivního celku. 

Změnu organizační struktury nebo implementaci nových postupů a pracovních stan-

dardů, včetně inovací, podpory nových informačních systémů, koneckonců i veškeré 

interní procesy, by se neobešly bez nějakého typu vzdělávání (učení). Tyto cíle jsou 

běžnou praxí mnoha organizací. Inovace jsou hlavním tahounem rozvoje společnosti. 

Jak ale dosáhnout schopnosti inovovat, zlepšovat existující procesy, včetně vylepšo-

vání produktů? Podle autorů BSC (Kaplan, 2000) „příkladem ukazatelů učení a růstu“ se 

mimo jiné „týkají nákladů na výzkum a vývoj, investic do rozvoje pracovníků“, jak jinak 

než vzděláváním a rozšiřováním jejich kompetencí. Učení se a rozvoj jsou základní sta-

vební prvky růstu a rozvoje firmy. Patří do aktivátorů v případě strategie, viz Obrázek 4 

a Obrázek 5. 
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Obrázek 4: Perspektiva učení a růst, zdroj: (Košťan, 2002) 

 
 

Obrázek 5: Příklad strategické mapy, zdroj: (Košťan, 2002) 

 

Učení se v organizaci spojeno i s perspektivní strategií firem. Stejně tak podle výše 

uvedeného vidíme, že učení se a rozvoj patří mnohdy do základních předpokladů v pří-

padě strategického rozvoje organizace. Aby si firma zajistila dobré výsledky, stanovuje 
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si cíle k jejich dosažení, např. metodou SMART13. Vzdělávání, ve smyslu učení se v orga-

nizaci, je nepochybně jeden z prostředků, jak firma zajistí dostatečné pochopení svojí 

strategie ze strany zaměstnanců. Proč potřebuje udělat ten, či onen krok k udržení pro-

sperity, konkurenční výhody, rozvoje a tím si zajistit svoji budoucnost. Jestliže je cíl or-

ganizace, aby loajální zaměstnanci správně pochopili vize managementu. To je zá-

kladní předpoklad k jejímu úspěchu. Stejně tak zajistit proškolení na nové technologie, 

nebo umožnit schopným zaměstnancům získat potřebné kompetence. V neposlední 

řadě eliminuje chybovost a výrobu zmetků. Ano, to vše má zajistit strategie ve vzdělá-

vání v rámci rozvoje organizace. Osobní rozvoj zaměstnanců je následně zúročen ino-

vacemi v celé organizaci. Jsou-li zaměstnanci zvyklí se průběžně vzdělávat, je potom 

pro organizaci jednodušší nastolení nových struktur, uvedení nových produktů a cel-

kově změny, které musí každá ekonomická jednotka v technickém pokroku mnohokrát 

udělat. 

Získávání kompetencí je z hlediska vzdělávání ve firmách související s požadavky na 

dílčí profesní skupiny a reflektující tyto kategorie požadavků podle Vetešky a Turecki-

ové (2020, s. 33): 

1. struktura a hierarchie v organizační úrovni, 

2. tvůrčí a rutinní podle druhu vykonávané práce, 

3. specializace a základní profesní odbornosti, 

4. osobní a osobnostní předpoklady nebo občanská spolehlivost, odrážející se 

v schopnostech zvládat zátěžové situace a pracovat v týmu. 

Z hledisek současných poznatků vědy o vzdělávání dospělých existuje mnoho pohledů 

na strategické uvažování v případě vzdělávání a rozvoje v organizaci. Myslím si však, že 

vycházejí z podobných cílů, které jsou zaměřeny na budoucí nutnost organizace při-

způsobit se technologiím a zároveň požadavkům doby, zejména zákazníkům. Hlavním 

cílem vzdělávání by zřejmě mělo být „učící se organizace“, tak jak pojetí vysvětlují 

mnozí teoretici. Myslím, že teorie pojetí učící se organizace výstižně a zkráceně jsou 

zmíněny v Amstrongově a Taylorově knize (2015, s. 349), cituji: „S myšlenkou učící se 

organizace přišel Senge (1990, s. 3), který vymezil učící se organizaci jako organizaci 

„kde lidé soustavně rozšiřují své schopnosti dosahovat opravdu vytoužených cílů, kde 

se rozvíjejí nové a pokrokové vzorce myšlení, kde se svobodně prosazují kolektivní as-

pirace a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně“. Později se objevily další defi-

nice učící se organizace. Wick a Leon (1995, s. 299) definovali učící se organizaci jako 

organizaci, která „se soustavně zlepšuje tím, že rychle vytváří a zlepšuje schopnosti 

nezbytné pro budoucí úspěch“. Pedler a kol. (1997, s. 3) definoval učící se organizaci 

jako organizaci, která „usnadňuje učení všech svých členů a sama se soustavně pře-

měňuje“. Neméně výstižné je opět zmíněno (Armstrong, 2015, s. 350) ve stejné knize o 

 

 

 
13 Zkratka:Specific(specifický)-Measurable(měřitelný)-Agreed(akceptovatelný)-Realistic(re-

álný)-Trackable(sledovatelný). Jedná se soubor pravidel ke stanovení strategických cílů společ-

nosti. 
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Garvinově pojetí učící se organizace ve smyslu 5 věcí: systematické řešení problémů 

(vědeckou metodou vytváření a testování hypotéz, založených na faktech), experi-

mentování (systematické vyhledávání, testování nových poznatků s hlavním znakem 

se zlepšovat), učení se zkušeností (kdo nezná svoji minulost je odsouzen ji opakovat), 

učení se od jiných (benchmarking & best practice14), rychlé a efektivní přenášení zna-

lostí v celé organizaci (sdílení nových znalostí a zkušeností mezi lidmi). 

Jak to tak bývá, každé teorie mají svoje kritiky. Jak uvádí Armstrong et al. (2015, s. 351) 

Scarborough a kol. teorii „učící se organizace“ vyčítají, že se až příliš zaměřuje na orga-

nizaci jako celek a ne na lidi, co v ní pracují a jaké jsou jejich skutečné potřeby učení se 

a jak. Zaměření je tedy více na učení než na vytváření klimatu pro potřebu učení a mož-

nost usilovat o vlastní rozvoj. Další kritikou je přílišná ideovost proti materiální struk-

tuře, nebo jiná uvádí malé zkušenosti na trhu s podobně fungujícími úspěšnými orga-

nizacemi. Dokonce z řady tvůrců pojmu „učící se organizace“ zaznělo, že původní 

úvahy byly poněkud naivní. Důvodem je zjištění, že pojetí by mělo být spíše „řízením 

znalostí“, které by měly být podněcovány učením se – využíváním jejich přidané hod-

noty. 

Armstrong et al. ve své knize (2015, s. 351) dále uvádí, že pozdější poznatky vedou te-

orii „učící se organizaci spíše do roviny „učení se v organizaci“. Tedy zkráceně, aby or-

ganizace našly způsob, jak usnadnit, podporovat učení v ní a následně vyhodnocovat 

kvalitu těchto procesů. Na druhé straně, aby lidé v organizaci převzali svoji odpověd-

nost za vlastní vzdělávací aktivity a potřeby. 

Filozofie vzdělávání a rozvoje, která podporuje strategické vzdělávání a rozvoj je podle 

Armstronga (2015, s. 338) následující: 

• Aktivity ve vzdělávání a rozvoji přispívají k úspěšnému dosahování cílů organi-

zace, přičemž prospěch přináší všem stranám. 

• Plány a programy ve vzdělávání a rozvoji by měly být v souladu se strategií or-

ganizace, tak i se strategií lidských zdrojů a měly by jí podporovat. 

• Uskutečňování vzdělávání a rozvoje by mělo souviset se zlepšování výkonu or-

ganizace, týmů, jednotlivců a mělo by prospívat k dosahování jejich cílů. 

• V rámci schopností každého jednotlivce v organizaci, by měl mít možnost a být 

podporován, aby se vzdělával a rozvíjel své znalosti a dovednosti. 

• Východiskem individuálního vzdělávání jsou plány osobního rozvoje, které se 

soustředí na samostatně řízené vzdělávání, podporované mentorováním a kou-

čováním. 

• Investování organizace do vzdělávání a rozvoje poskytováním vhodných příle-

žitostí a prostředků k učení, nicméně hlavní zodpovědnost za to mají zaměst-

nanci, podporovaní manažery nebo personalisty. 

 

 

 
14 Proces systematického identifikování organizací patřící mezi představitele nejlepší praxe. 
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V poslední době jsou strategie BSC15 ve firemním způsobu řízení hodně oblíbené. 

Podle autorů BSC (Kaplan, 2000) při implementaci strategie jako řetězci příčin a ná-

sledků procházejí čtyřmi perspektivami, v nichž inovace, učení se a rozvoj jsou součástí 

vize i strategie rozvoje organizace. 

Firmy většinou hledají ekonomické kvantitativní přínosy vzdělávacích a rozvojových 

aktivit v jejich organizaci.  To je velmi složité a mohou to zkusit  přes finanční specia-

listy, avšak  praktické příklady podporující vzdělávání a rozvoj by mohly být podle Ar-

mstronga (2015, s. 338) následující:  

• zlepšují  výkon organizace, týmů i jednotlivců, 

• celková spokojenost zaměstnanců vychází z prohloubení rozšíření kvalifikace, 

která zajistí jejich spokojenost, vyšší odměny nebo vytoužené kariéry, 

• zlepšuje se provozní flexibilita na základě prohlubování a rozšiřování kvalifikace 

zaměstnanců, 

• zvyšuje se jejich oddanost při podněcování, aby se identifikovali s posláním a 

cíli organizace, 

• podporuje se řízení změny, plánováním a osvojováním si znalostí pro to, aby je 

lépe zvládali, 

• zvyšuje se úroveň liniových manažérů, kteří lépe řídí, vedou, rozvíjejí a podpo-

rují své podřízené, 

• podporuje se pozitivní kultura v organizaci, zaměřená na zvyšování výkonu, 

• zlepšuje se úroveň služeb nebo produktu (případně obojího), 

•  snižují se náklady na vzdělávání a rozvoj. 

3.3 Metody, formy a prostředky firemního vzdělávání 

V této kapitole bych se chtěl zaměřit na otázku, jakým způsobem probíhá firemní vzdě-

lávání? Jaké jsou tedy nejčastější jeho formy, jaké jsou nejpoužívanější metody a které 

prostředky jsou nejvíce využívány? 

Ještě před samotným pojednáním o způsobu realizace profesního vzdělávání bych 

chtěl zmínit, že tomu jaké formy, metody a prostředky organizace pro vzdělávání lidí 

zvolí, by měly být dopředu dostatečně zváženy. Jak již bylo zmíněno v předešlých ka-

pitolách, samotnému vzdělávání musí předcházet několik kroků. Potřeby vzdělávání 

jsou nejprve analyzovány a identifikovány, následně stanoveny jeho cíle, až k tomu 

jsou zvoleny optimální didaktické prostředky. 

 

 

 
15 Zkratka „Balanced Scorecard“ znamená systém vyvážených ukazatelů, který je založen na 

systémech řízení a měření výkonu společnosti. Předvádí strategii do jasných cílů a poskytuje 

manažerům i ostatním pracovníkům komplexní a zejména srozumitelný přehled o strategic-

kých záměrech společnosti a jejich postupném naplňování. 
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Domnívám se, že co se týká formy firemního vzdělávání jsou dnes již jednoznačně na-

staveny spíše na distanční způsob.  

Z hlediska didakticko-organizačních opatření mají neživé formy, pomůcky a technika 

určité omezené možnosti. Zdá se, že jsou však výhodné nejen z hlediska ekonomic-

kého, ale i kvůli omezení kontaktů v době pandemické situace. Jenže právě živý kon-

takt je lepší z hlediska udržení pozornosti účastníků, větší zapojení a celkově přiroze-

nějšího sociálního klima. Důležité je zvážit nejen kritérium ekonomické, ale zejména 

didaktické, aby se účastníci vzdělávání mohli co nejlépe soustředit na výuku a v daném 

čase se naučit co nejvíce (Mužík, 1998, s. 114). Uvažuji, že určitým způsobem může být 

kombinovaná výuka pro vícedenní kurzy nebo semináře výhodná, pokud se didakticky 

vhodně rozdělí. 

Mužík (1998, s. 114) ve své Adrodidaktice píše o termínu „terénní (polní)“ vzdělávání, 

což je taková forma, která zahrnuje všechny prvky prezenčního i distančního vzdělá-

vání, ale ve specifických podmínkách, mimo standardní instituce a zařízení. 

Skalková (1999, s. 204) uvádí více druhů forem vzdělávání, se kterými se můžeme set-

kat, kam spadají semináře, konference, studijní skupiny nebo zájezdy, frontální (hro-

madné) nebo skupinové a kooperativní, případně individualizované, diferencované vy-

učování, jednodenní školení, krátké internátní a korespondenční kurzy. Zaujal mě po-

jem projektové vyučování, které „řeší komplexní teoretické nebo praktické problémy 

na základě aktivní činnosti účastníků vzdělávací akce“.  

Co se týká metod profesního vzdělávání, tak zřejmě neexistuje žádná uplatňovaná uni-

verzální metoda. Ideální je však uplatňovat jejich kombinaci při didaktickém procesu. 

Jejich volba by tedy měla být spojená s naplňováním stanovených cílů a potřeb vzdě-

lávání. Dalším kritériem je zvládnutí obsahu vzdělávání v souvislosti na jeho náročnost 

na pochopení, v reflexi na stanovenou formu a podmínkami vzdělávání.  

Podle Bartoňkové (2010, s. 151) jsou důležité nejen charakteristiky metod, které by měl 

didaktik zvážit, ale i základní kritéria pro jejich volbu: 

o O co v konkrétním vzdělávání jde, tedy charakter cílů (kognitivní, afektivní, be-

haviorální, psychomotorické aj.). 

o Učební látka, resp. obsah učiva stanovuje možnosti uplatnit, nebo ne v takové 

šíři, participativní metody. 

o Na základě formy výuky, lze pak vybírat metody, tedy prezenční forma dává jiné 

možnosti oproti distanční nebo dokonce korespondenční formě. 

o Složení a další znalosti o studentech, tedy charakteristika účastníků vzdělávací 

akce, stanovuje možnosti skupinových participativních metod. 

o Plánováním výuky je třeba zvážit aktivizaci účastníků, podle zvolené metody a 

fáze učebního procesu, tedy stupně směřující do oblasti aplikace naučeného. 

o Bezpochyby důležitý bude rytmus udržování pozornosti účastníků akce, který 

je dán zvolenou metodou pro zvládnutí obsahu učiva, tedy kombinovat pestré 

a účelné pořadí metod během učebního procesu. 

o Prostorové podmínky, časová dotace a počet účastníků akce limituje pak volbu 

metody, stejně tak další podmínky jako je uspořádání místností, stolů, židlí aj. 
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o V neposlední řadě jsou schopnosti a zkušenosti lektora jedním z kritérií pro cel-

kový úspěch vzdělávací akce a zároveň i vhodnou volbou metody jako takové, 

která plně odpovídá cíli a se setkává s dobrým ohlasem účastníků, tedy záleží 

zda jí lektor umí správně využít. 

Skalková (1999, s. 170) si myslí, že volba vhodnosti metody výuky by měla spočívat 

v otázce výhod a nevýhod té či jiné volby. Tedy důležitost výhody, v porovnání s nevý-

hodami metod a tím, zda se mohu či nemohu s nimi smířit. 

Metod výuky existuje obrovské množství a jsou různě efektivní a různě klasifikované. 

Klasifikace metod ve vzdělávání dospělých, o kterých se zmiňuje Barták (2003, s. 38) 

jsou podle: 

A. Fáze výchovy a vzdělávání 

- motivační, vědomostní, dovednostní, návykové, pro tvorbu systému 

hodnot, postojů, kontrolu výsledků a zpětnou vazbu. 

B. Vyučovacích prostředků: 

a. Aktivní verbální metody (workshopy, diskuse, dialog, Q&A). 

b. Aktivní metody situační (řešení fiktivních problémů, případové studie). 

c. Konfliktní metody (metody řešení konfliktů a problémů a situací). 

d. Kreativní metody (využívající individuální a skupinové tvořivosti). 

e. Fyzické manipulace nebo s jejím podílem (trenažér, laboratoř, dílna). 

f. Metody s výrazným podílem řízení (jazykové laboratoře). 

g. Zprostředkované metody, neboli metody nepřímého působení (zahrnují 

všechny pomůcky používané lektorem – učebnice, audio, video aj). 

h. Autodidaktické metody (zprostředkované metody při sebevzdělávání). 

i. Kombinované metody (např. využití prostředků nepřímého působení 

v bezprostřední práci lektora s účastníky v přímém, živém kontaktu) 

C. Fází / stupňů vyučování 

- orientace metod na osvojování a utváření vědomostí, orientace, rozvíjení 

představ a pojmů, utvrzování a prohlubování učiva a na hodnocení 

učební akce 

D. Empirické 

- pozorování, aktivní naslouchání, diskusní metody, experiment 

E. Teoretické 

- rozvoj myšlení pomocí úsudku, pojmu, soudu, analýzy-syntézy, indukce-

dedukce, abstrakce, specifikace, explikace 

F. Hypotetické 

- vysvětlení skutečnosti tam, kde má lektor pouze domněnky, hypotézy – 

asociace, analogie, komparace 

G. Diskusní. 

H. Argumentace. 

I. Tvůrčího řešení problémů: 

a. Operační metody analytické, volných asociací, brainstorming atd. 

b. Výchovné, situační, inscenační metody a hry. 
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Pohledovou klasifikaci metod firemního vzdělávání, zase trochu z jiných úhlů a úrovní 

uvádějí např. : 

Z hlediska přístupu (lektor / účastník) podle Buckley a Caple (2004, s. 168): 

A. Založené na lektorovi – tempo, taktika a sekvence udává lektor. 

B. Založené na účastníkovi – větší zapojení studujícího, výběrem mate-

riálů, obecného řízení učení, lektor pracuje více jako zdroj.  

Podle vztahu k praxi účastníka (Mužík, 1998, s. 150): 

A. Metody teoretické (mimo pracoviště) 

B. Metody teoreticko-praktické (mimo pracoviště) 

C. Metody praktické (na pracovním místě) 

Dle míry participace účastníka (Belcourt, 1998, s. 125): 

PASIVNÍ 

o přednáška 

o modelování chování 

o s využitím techniky (videokonference, multimédia aj.) 

o pomocí případových studií 

o hry a simulace 

o hraní rolí 

o skupinové diskuse (podle vedení – lektorem, rovnocenní partneři, 

s technickými prostředky) 

o akční učení 

o výcvik na pracovišti 

AKTIVNÍ 

Na základě typu výuky (Maňák, 2003) 

A. Klasické výukové metody: 

a. Metody slovní (přednáška, vysvětlování, práce s textem aj.). 

b. Metody názorně demonstrační (instruktáž, práce s obrazem, pozorování aj.). 

c. Metody dovednostně-praktické (napodobování, experiment aj.). 

B. Aktivizující výukové metody: 

a. Diskusní. 

b. Heuristické (problémové). 

c. Situační. 

d. Inscenační. 

e. Didaktické hry. 

C. Komplexní výukové metody: 

a. Frontální výuka. 

b. Skupinová a kooperativní výuka. 

c. Partnerská výuka. 

d. Individuální a individualizovaná (samostatná práce). 

e. Kritické myšlení. 

f. Brainstorming. 
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g. Projektová výuka. 

h. Výuka dramatem. 

i. Otevřené učení. 

j. Učení v životních situacích. 

k. Televizní výuka. 

l. Výuka podporovaná počítačem. 

m. Sugestopedie, superlearning. 

n. Hypnopedie. 

Formy pomoci účastníkovi v procesu učení (Barták, 2008, s. 38): 

A. Transferové metody předávání vědomostí. 

B. Facilitační metody (více podporují učební aktivity účastníka). 

Obsahem zaměřeným na intenzifikaci inovace – míry inovace (Barták, 2008, s. 39): 

A. Stupeň 0-3 (seminář, přednáška, cvičení). 

B. Stupeň 3-5 (problémové, situační a inscenační metody). 

C. Stupeň 5-7 (brainstorming aj.). 

Dané místem vzdělávání (Koubek, 1995, s. 221): 

A. Na pracovišti (instruktáž, mentoring, koučování, pověření, rotace práce aj.). 

B. Mimo pracoviště (přednáška, seminář, workshop, diskuse, případové studie,  

Assessment centrum, hraní rolí, outdoor trénink aj.) 

Podle činnosti (Plamínek, 2005, s. 151) 

A. Trénink 

B. Koučování 

C. Školení 

D. Poradenství 

Podle fáze a typu vzdělávacího procesu (Barták, 2008, s. 35) 

A. Vstupní metody (Ice-breaking, vytváření týmů, analýza obav a očekávání). 

B. Motivační a aktivizační (společné cíle, motivace aj.). 

C. Expoziční / seznamování s obsahy (přednáška s diskusí, cvičení, seminář). 

D. Fixace a aplikace (diskuse, moderace, problémové m., brainstorming, hraní rolí, 

dramatické hry aj.). 

E. Samostatné sebeřízené učení (literatura, audio a video produkce). 

F. Diagnostické (test, zkouška, hodnocení výkonu, evaluace). 

Dalšími možnostmi jsou např. Trainnee program, metody Flow a Prototyping aj. 

Jak píše Skalková (1999, s. 232): „Pojem didaktické prostředky či prostředky firemního 

vzdělávání zahrnuje obecně všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a 

zefektivňují průběh vzdělávacího procesu a napomáhají tak dosažení cílů vzdělávání.“ 

Prakticky se však mohou ještě rozlišovat terminologicky „didaktické pomůcky“ a „di-

daktické prostředky“, nebo spíše „prostředky didaktické techniky“. Všechny však plní 

zprostředkující funkci, čímž jsou důležité z hlediska transformace a efektivnosti 
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vzdělávacího procesu. Jaké prostředky se zvolí, záleží na formě vzdělávání, metodě a 

také na technickém vybavení a rozpočtu (Bartoňková, 2010). 

Jak definuje didaktické pomůcky Barták (2003, s. 109): „zpřístupňují, prohlubují, a roz-

šiřují informaci sdělovanou lektorem. Jsou hmotnými nástroji řízení a regulace procesu 

učení účastníků.“ Tím jsou myšleny nejen současné počítačové programy a vymože-

nosti, ale také docela obyčejné pomůcky, jako jsou třeba flip charty nebo tabule.  

Mezi didaktické pomůcky patří:  

• literární pomůcky – odborné knihy, časopisy, noviny, manuály, instruktážní ná-

vody, různé výukové materiály, případové studie, přednáškové aj. materiály, an-

kety pro hodnocení, cvičení,  

• veškeré zobrazení obrazu a zvukové nahrávky, dotykové pomůcky 

• promítací plochy, flipchart, tabule 

• vyučovací programy, film, video, televize, internet, interaktivní tabule, digitální 

projektory (vizualizéry) 

• předměty použité pro výuku – modely, fotografie 

• různé speciální pomůcky pro výuku 

Poskytují funkce: informativní, instrumentální, motivační a formativní. 

Z hlediska jejich významu napomáhají (Mužík, 1998) a (Skalková, 1999): 

• zhmotnění učiva a souvislostí 

• ke smyslovému kontaktu pro lepší pochopení 

• navozovat dojem a silnou motivaci 

• vytvářet tzv. společný jazyk s účastníky 

• aktivovat účastníky, kteří mají smyslové vnímání zaměřené na obraz 

• odstraňovat útlum v pozornosti účastníků 

• ke shrnutí poznatků 

• vytvářejí záznamy z průběhu vyučovacího procesu 

• a mnohému dalšímu 

Je známo, že mnohem více si uchováme v paměti z toho: 

• co si přečteme = 10% 

• co slyšíme = 20% 

• co vidíme = 50% 

• co slyšíme, vidíme a reprodukujeme = 70% 

• co slyšíme, vidíme, reprodukujeme a máme ze záležitosti svoji zkušenost = 90% 

Z mé osobní zkušenosti mohu říci, že důležitější než jakou učební pomůcku lektor po-

užívá, je nejdůležitější jak, kdy jí používá a zda s ní umí pracovat. 

3.4 Realizace a evaluace profesního vzdělávání 

Zásadně lze říci, že podle možností dané organizace je nejlepší, pokud existuje silné 

personální oddělení, které je schopno prosadit alespoň některé formy vzdělávání 
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v samotné organizaci. Nejen v rámci adaptace nových pracovníků, ale i z důvodů roz-

voje, případně je schopno zajistit část prostřednictvím subdodavatelů, než když tuto 

velice zásadní a důležitou roli ponechá na samotných zaměstnancích. Není divu, že 

potom neřídí jejich volbu, neovlivňují metody, formy ani prostředky, jak a kde se vzdě-

lávají a nestanovují často ani jejich pravidla. Systém takového vzdělávání je pro danou 

organizace méně efektivní. Těžko se pak tyto organizace vyrovnávají s konkurenčním 

prostředím a technologickými změnami. Stejně tak i rozvoj takovéto organizace je po-

měrně složitější. Jestliže firma v rámci rozvoje pracovníků stanoví alespoň podmínky 

pro podporu svých zaměstnanců k samostatné činnosti v jejich vzdělávání, je to samo-

zřejmě ta lepší varianta. Jsou pak srozuměni s detailními informace o průběhu a vý-

sledku vzdělávacích akcí. Organizace ovlivňuje „co“, tedy jaké obory, kurzy, semináře, 

e-learning aj., „kde“, volbou vzdělávací organizace, „kdy“ a „jak dlouho“ mají účastníci 

studovat (časový plán) a samozřejmě „co jsou schopni zkontrolovat“, tedy výsledky je-

jich snahy, prostřednictvím evaluačního hodnocení. Je možné i potom průběžně vy-

hodnocovat přínos vzdělávání v rámci firmy, pozic, týmů, za období a vytvářet si tak 

obraz svého rozvoje. Většinou to funguje tak, že firma jim může většinou poskytnout 

časovou nebo finanční dotaci ke vzdělávání a požaduje za to konkrétní výběr okruhu 

vzdělávacích aktivit a jejich splnění v požadovaném termínu. Případně pořádá takové 

akce hromadně nebo po skupinách. Bohužel se domnívám, že v našich podmínkách se 

tak globálně příliš neděje, tedy sami pracovníci si musejí nacházet možnosti, jak se 

samovzdělávat. Mají tak alespoň širší spektrum oborů, nejen spjatých s jejich pracov-

ním působením, ale mohou formálně či neformálně studovat a učit se čemu sami 

chtějí. Otázkou zůstávají podmínky, které sami k této činnosti mají.  

Organizátoři vzdělávacích akcí by měli, spolu s financujícím subjektem, zvážit hned ně-

kolik faktorů: 

1) Co jsou hlavní cíle vzdělávací akce? 

2) Kolik účastníků budou chtít vzdělávat a jaké je jejich složení? 

3) Kdo budou lektoři a jaké jsou jejich kvality? 

4) Kdy a kde bude probíhat? 

5) Jak se na místo budou (nebo nebudou) muset účastníci dopravovat? 

6) Motivace, formy, metody, prostředky, které budou použity? 

7) Jaký bude program vzdělávací akce? 

8) Zdali a kde se se případně budou účastníci stravovat / ubytovávat? 

9) Jak bude vzdělávací akce organizována a zda bude mít další pokračování (fáze)? 

10) Kolik bude na vzdělávací akci vyčleněno financí? 

11) Jak bude vzdělávací akce vyhodnocována? 

Organizace vzdělávací akce  

Podle Bartoňkové (2010, s. 168), autorky knihy Firemní vzdělávání je 90% úspěšnosti 

vzdělávací akce závislé na její organizaci. Údajně je třeba akci monitorovat i v jejím 

průběhu, zda probíhá podle plánu a schváleného rozpočtu. Vyhodnocování by mělo 

být průběžné a následně na konci celé akce ještě konečné. Organizace by tak měla 
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stanovit jednotlivé odpovědnosti ke splnění plánovaných požadavků na průběh i vý-

sledek vzdělávání. Stejného názoru na organizaci je i Armstrong (2015, s. 507). 

Samozřejmě, že každá vzdělávací akce bude mít svá určitá specifika a odlišnosti, v zá-

vislosti na tom, pro koho je určena, kdo jí financuje, od koho bude zajišťována a také 

na jejím celkovém charakteru. Nicméně určité podobnosti jsou jejich průnikem, jako 

např. tento seznam důležitých věcí, které je třeba mít dopředu naplánovány a zajiš-

těny, jak uvádí Bartoňková (2010, s. 168): 

• Propagační aktivity 

• Smlouvy s lektory a autory studijních textu 

• Evidenci účastníků vzdělávací akce 

• Všeobecná informovanost 

• Harmonogram vzdělávací akce 

• Tisk a kopírování studijních materiálů 

• Prostor pro vzdělávací akci 

• Technické zázemí podle požadavků lektorů 

• Pomůcky pro účastníky 

• Případné zajištění dopravy, stravy a noclehu účastníků 

• Evidenci plateb (lektorům, aj. členům projektového týmu) 

• Výstupy vzdělávací akce 

• Evaluace (ke studentům, k lektorům, k obsahu, k prostoru, k organizaci aj.) 

• Případná certifikace 

• Závěrečná zpráva 

• Účetní bilance 

• Ostatní služby v rámci vzdělávací akce (občerstvení, oddechová místa aj.) 

Zmíněné body je třeba konkrétně rozvést do časových plánů včetně přípravy i průběhu 

didaktického procesu. Nejosvědčenější nástroje jsou časové a místní plány, případně 

Ganttův diagram aj.

Asi úplně na začátku je vhodné si vytvořit tabulku naplánování počátečních činností, 

nebo organizační plán, popř. i formulář odpovědnosti za organizační zajištění. Jejich 

podoba může být různá, avšak někdy stačí vytvořit jednoduchý časový plán, který 

uvádí Bartoňková (2010, s. 169) jako vzor (viz Tabulka 2). 

Tabulka 2: Časový plán, zdroj: (Bartoňková, 2010)

Tato jednoduchá evidence zajistí přehled, co 

je třeba ještě udělat, kdo by to měl udělat, 

kdy a zda se tak již stalo. Pokud je poslední 

pole vpravo „Splněno / datum / podpis“  

Postupným vyplněním všech položek, by se mělo přejít od tohoto předběžného plánu 

akce k plánu realizačnímu. Což může být o něco detailnější přehled o průběhu akce a 

co je třeba zajistit následně po ní. Např. na vertikální ose (ve sloupcích) budou nejdů-

ležitější souhrny organizačních prvků (jako jsou účastníci / výuka / lektoři), kterých se 

pak bude na horizontální rovině (v řádcích) navrhovat na časové ose nutnost splnění 

jednotlivých bodů (viz Tabulka 3  

V souvislosti s plánováním vzdělávacích akcí je nezbytnou nutností mít na zřetel veš-

keré finanční záležitosti, které jsou s tím spojené. Na jedné straně je kalkulace nákladů 

vzdělávací akce a na straně druhé zhodnocení efektu vzdělávání pro organizaci. Různí 

Činnost Zodpovědná 

osoba 

Datum 

splnění 

Splněno / 

datum / 

podpis 
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se názory na to, jestli lze přínos vzdělávání kvantifikovat. Každopádně je v dnešní době 

technologického pokroku a rychlých změn potřeba. Ekonomické zhodnocení jakékoliv 

výukové aktivity je dosti složité a jakékoliv podoby s komplikovanými proměnnými 

mohou zasít sémě nedůvěry a finálně mohou být některé typy vzdělávání ještě před 

samotnou realizací odsouzeny jako neekonomické. Těžké je přesvědčit management, 

aby vůbec jakékoliv vzdělávání podporoval. Většina firem může mít na firemní vzdělá-

vání interní ekonomické předpisy nebo směrnice (Bartoňková, 2010).  

Tabulka 3: Příklad plánování vzdělávací akce, pouze její část do zahájení; zdroj: (Bartoňková, 2010)



 

31 

Podle Raise (2004, s. 5) by sestavování konkrétního rozpočtu vzdělávací akce mělo zo-

hledňovat potřebu a priority, jako jakýsi plán vzdělávání: 

Plán a rozpočet vzdělávání – doporučení 

A. Pracujte s úrovněmi potřeb vzdělávání (např.) 

• Firemní úroveň   

• Skupinová/profesní úroveň 

• Individuální úroveň 

B. Stanovte priority (např.) 

a) povinné, zákonné, nutné pro fungování organizace 

b) důležité pro rozvoj a pro další vývoj organizace 

c) „nice to have“, spíše motivační 

C. Pracujte „od konce“ 

D. Sledujte měřitelné poměrové ukazatele a trendy 

E. Počítejte s rezervami (plánovaná vs. nenaplánovaná část)  

E. Pracujte ve variantách 

F. Připravte si argumentaci pro vedení 

G. Definujte přínosy a rizika jednotlivých variant plánu 

Průběh vzdělávací akce by měl reflektovat organizační plán a organizátoři by měli mít 

tak vše pod kontrolou, aby nedošlo k nějakým nepříjemnostem a bylo dosaženo vzdě-

lávacího cíle. V jejím průběhu a po ukončení by mělo docházet k vyhodnocení a to 

z hledisek efektivity zvolené strategie, andragogické a ekonomické, jak píše Bartoň-

ková (2010, s. 181).  

Proč by mělo zásadně k hodnocení (tedy evaluaci) docházet? Jak píší Belcourt – Wright 

(1998, s. 181) mělo by vycházet z firemního prostředí a slouží: 

• ke zjištění, zda byl splněn očekávaný cíl nebo vyřešen problém 

• k identifikaci slabých a silných stránek dané vzdělávací akce 

• k Identifikaci nákladů a přínosů akce – co bylo na jejím průběhu nejefektivnější 

• ke zjištění, kteří zaměstnanci budou mít z programu největší užitek 

• k posilování dosažených výsledků mezi účastníky 

• k důvěře v hodnotu a smysl vzdělávání ve firmě 

Hodnocení, a s tím veškeré činnosti související, by měly být plánované už na počátku 

jakékoliv vzdělávací akce. Měly by být použity údaje a metody z postupu analýzy po-

třeb a cílů výuky, aby se zjistilo, zda se požadované změny dostavily. 

Druhů evaluací bychom našly hned několik. Je tedy těžké se v nich orientovat, avšak 

jako příklad zde uvedu upravenou Tabulku 4 podle Dvořákové (2007): 
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Tabulka 4: Přístupy k evaluaci vzdělávání, zdroj: (Dvořáková, 2007) 

I. Přístup z hlediska času 

• evaluace před začátkem vzdělávání 

• evaluace v průběhu vzdělávání 

• evaluace na konci vzdělávání 

• evaluace po skončení vzdělávání 

II. Přístup z hlediska účelu 
• evaluace ex ante16 

• evaluace ex post 

III. Přístup z hlediska fází a cílů 
• evaluace formativní 

• evaluace sumativní 

IV. Přístup z hlediska zadavatele 
• evaluace externí 

• evaluace interní 

V. Přístup 
z hlediska úrovní 

(Kirkpatrickův přístup) 

• reakce 

• učení 

• chování 

• výsledky 

VI. Přístup 
z hlediska úrovní 

(Hamblinův přístup) 

• reakce 

• učení 

• pracovní chování 

• výsledky 

• hodnoty 

VII. Přístup z hlediska autorství 
• evaluace subjektivní 

• evaluace objektivní 

VIII. Přístup z hlediska trvání 
• evaluace krátkodobá 

• evaluace dlouhodobá 

Z vlastní zkušenosti jsem se nejvíce setkal s Kirkpatrickovým modelem, zkoumající pří-

nos vzdělávací akce ve čtyřech klíčových oblastech (Belcourt, 1998, s. 183): 

I. Reakce (Hledáme odpověď na otázku: „Líbilo se jim to?“) 

II. Učení (Hledáme odpověď na otázku: „Naučili se to?“) 

III. Chování (Hledáme odpověď na otázku: „Použili to na pracovišti?“) 

IV. Výsledky (Hledáme odpověď na otázku: „Došlo ke změně efektivity organizace?“ 

Hodnocení však může mít zkreslené výsledky, pokud budou mít respondenti pocit, že    

dotazy ohrožují jejich soukromí, případně jim mohou bránit různé komunikační bari-

éry. Proto  je třeba při sestavování dotazníků myslet na tyto záležitosti a správně zvolit 

otázky, aby také nedocházelo  k jejich špatnému pochopení.

 

 

 
16 Studie proveditelnosti 
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PRAKTICKÁ ČÁST
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4 VÝZKUM VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

DOSPĚLÝCH 

Zdůvodnění výzkumu 

V úvodu své práce jsem se zamýšlel nad významem vzdělávání a rozvoje. V mé mysli 

převládá přesvědčení, že další vzdělávání a rozvoj jsou nezbytné nejen z hlediska od-

bornosti a poznatků kognitivního charakteru, ale myslím si, že hlavní význam pro člo-

věka je kulturně a sociálně antropologický. Především celoživotní vzdělávání má čím 

dál tím větší společenskou důležitost a vazbu na prostředí člověka, jeho potřeb a du-

ševních hodnot. Dá se konstatovat, že vzdělávání a rozvoj dospělých je nezbytným 

prostředkem pro udržení tempa se současnou životní dynamikou a zároveň tedy pro 

zdravý životní styl. Cílem je pak spokojený život jednotlivce ve společnosti. Jakýkoliv 

posun vědy ve věci celoživotního učení je velmi důležitý. Stanovil jsem si výzkumný cíl, 

zjistit současnou úroveň vzdělávání a rozvoje dospělých v ČR u tří vybraných profesí a 

ve třech zvolených organizacích. Z hlediska mých dosavadních poznatků studiem vý-

chodisek dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců jsem došel k domnělému závěru 

o profesním vzdělávání a rozvoji těchto vybraných profesí (viz Obrázek 1). Stanovil 

jsem si některé výzkumné otázky (viz kap. Cíle kvalitativního výzkumu), směřované na 

obecné i konkrétní záležitosti povědomí o dalším vzdělávání u třech vybraných profesí. 

Kde budu získávat informace od šesti účastníků kvalitativního výzkumu ve třech zvo-

lených organizacích. Bude mě zajímat, co si o vzdělávání a rozvoji zaměstnanců dota-

zovaní lidé myslí, jaké jsou přístupy a strategie, cíle a metody a jak celkově probíhá 

hodnocení. Naposledy se budu ptát na názory účastníků zkoumaných profesí. Co jim 

vzdělávání ve firmě přineslo, jak bylo podle jejich názoru efektivní pro ně a pro organi-

zaci. I když výzkum je zaměřen na konkrétní profesní obory, ve kterých působí respon-

denti, bude mít i trochu obecný přesah. Domnívám se, že by to mohlo pomoci dalším 

výzkumníkům v jejich práci a pro pochopení některých zvláštních aspektů dnešní doby 

ve vzdělávání.

4.1 Výběr otázek pro zpracování do výzkumu 

Nejprve si zde zopakuji stanovené výzkumné otázky (z kap. Cíle kvalitativního 

výzkumu) pro účastníky výzkumu tří vybraných profesí a organizací. 

1. Jaké jsou důvody a cíle dalšího vzdělávání dospělých? 

2. Jaká je strategická a legislativní podpora vzdělávání dospělých? 

3. Jaký je princip rozvoje a uplatňování metod ve vzdělávání dospělých? 

4. Jak probíhá vzdělávání z hlediska didaktických zásad a metodologie? 

5. Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci? 

6. Jaký je, z pohledu účastníků vzdělávání dospělých, jeho přínos? 
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Tyto otázky jsou položeny v obecné rovině a pro zjišťování potřebných informací bude 

nutné jejich konkretizování a tedy rozšíření o doplňující otázky. Strategie volby otázek 

by měla být časově od minulosti do budoucnosti, od obecných ke konkrétním atd. 

Otázky by mohly být pokládány následujícím zněním, s otevřenými nebo uzavřenými 

odpověďmi:  

• Co si myslíte o dalším vzdělávání, tedy takovém, které se realizuje po ukončení 

školského kvalifikačního vzdělávání? Bylo někdy potřeba, abyste se dále vzdě-

lával/a? 

• Znáte nějaké hlavní důvody dalšího vzdělávání? Jak je to třeba u vás se vzdělá-

ním? Z jakých důvodů se vzdělávají lidé u vás? Proč to dělají? 

• Jaké jsou jejich nebo vaše cíle ve vzdělávání v poslední době?  

• Jak jsou, podle vás, obecně nastaveny legislativní podmínky a strategie ke 

vzdělávání dospělých? Jaké jsou možnosti vzdělávání dospělých po ukončení 

školského vzdělávání? 

• Na jakém základě jsou stanoveny procesy vzdělávání ve společnosti? Jak se to 

děje? Kdo to zajišťuje a za jakým účelem? Jak přistupují instituce a organizace 

ke vzdělávání? Co je vlastně analýza vzdělávacích potřeb? Na jakých teoretic-

kých základech se vzdělávání dospělých realizuje? Jak se lidé snaží vyrovnávat 

/zvládat/ nové životní situace? 

• atd. 

Respondenti budou odpovídat hlavně z vlastní zkušenosti, i když se někdy může zdát, 

že otázky jsou pokládány obecně. Jakmile navozenou příjemnou atmosférou získají 

důvěru, budu pokládat konkrétnější otázky na jejich organizaci. Někteří třeba nebudou 

znát na ně odpověď, ale budou se snažit porozumět otázce a odpovědět svým způso-

bem nejlépe. Mohou to být např. otázky spojené s rozvojem v rámci vzdělávání: 

Inovace jsou hlavním tahounem rozvoje společnosti. Jak ale dosáhnout schopnosti 

inovovat, zlepšovat existující procesy, včetně vylepšování produktů? 

V další fázi nastolím konkrétní otázky na průběh a hodnocení vzdělávacích akcí, tedy 

jakým způsobem probíhá firemní vzdělávání? Jaké jsou jeho nejčastější organizační 

formy, jaké jsou nejpoužívanější metody, u kterých uvedu příklady, a které prostředky 

jsou nejvíce využívány? 

Otázky budou z mé strany připraveny dopředu, ale vzhledem k tomu, že nemohu znát 

do detailu průběh a reakce účastníků, budu nucen během rozhovoru rovněž improvi-

zovat. Na průběh a vyhodnocení, spolu s přínosem vzdělávání se budu dotazovat např. 

následovně: 

• Jaký druh vzdělávání ve firmě převládá (individuální sebevzdělávání, elek-

tronické kurzy, hromadné vzdělávací akce aj.) 

• Kolik účastníků, v jakém složení a jak často se obvykle vzdělávají v organi-

zované formě ve firmě? 

• Kdo jsou lektoři (z řad firemních pracovníků, nebo profesionálové) a jaké 

jsou jejich kvality? 
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• Jak se na místo účastníci běžně dopravují? Nebo je vše organizováno pouze 

na pracovištích? 

• Jsou známé metody motivace, formy, metody a prostředky výuky, které ško-

litelé používají? 

• Jaký je nejčastější program vzdělávací akce? 

• Jak je vzdělávací akce organizována a zda má navazující části (pokračování/ 

fáze)? 

• Splnily vzdělávací akce u vás hlavní jejich stanovené cíle? 

• Je vám známý rozpočet vašich vzdělávacích akci? 

• Jakým způsobem se u vás vzdělávací akce vyhodnocuje? 

a. zda se zkoumá, jestli byl splněn očekávaný cíl nebo vyřešen problém 

b. jestli se identifikují slabé a silné stránky dané vzdělávací akce 

c. přínos akce vůči nákladům– co bylo na jejím průběhu nejefektivnější 

d. zpětná vazba od zaměstnanců, kteří budou mít z programu užitek 

e. posilování dosažených výsledků mezi účastníky 

f. jak to posiluje důvěru v hodnotu a smysl vzdělávání ve firmě 

V úplném závěru rozhovorů, bych se chtěl dozvědět nějaké zajímavé informace od pří-

mých účastníků vzdělávání a rozvoje, tedy pouze těch, kteří jsou na dané profesní po-

zici a pro ně tedy byly vzdělávací akce pořádány. 

I. Reakce na vzdělávací aktivity v organizaci. Budu hledat odpověď na otázku: „Lí-

bilo se vám to?“ 

II. Efektivita učení v dané organizaci. Budu hledat odpověď na otázku: „Naučil/a 

jste se to?“ 

III. Chování a jeho změny po vzdělávací akci. Budu hledat odpověď na otázku: „Po-

užil/a jste získané poznatky a dovednosti na pracovišti?“ 

IV. Výsledky celkového efektu vzdělávání. Budu hledat odpověď na otázku: „Došlo 

u vás k nějaké změně efektivity organizace?“ 

 

4.2 Plán projektu výzkumu 

Časové rozvržení a určení základní metody výzkumu 

Vzhledem k relevanci výsledků průzkumu, mně přišla nejvíce vhodná volba výzkumu 

na základě případové studie a jejích metod v rámci kvalitativního výzkumu. Tedy způ-

sobem rozhovoru, dotazováním vybraných respondentů, s použitím dedukce a násled-

ného přizpůsobením vedení interview. Porovnáním odpovědí a analýzou jednotlivých 

zvláštností oboru nebo sféry, ve které organizace působí. Dále syntézou poznatků a 

indukcí jednotlivých přístupů.  

Časově bylo nutné rozhovory rozvrhnout a zároveň vést je tak, aby příliš neobtěžovaly 

účastníky. Rovněž byla potřebná prodleva mezi jednotlivými úseky ke zpracování dat, 
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pro možnost utříbení myšlenek, a tedy hodnotnější relevance odpovědí. Vypracoval 

jsem tedy předběžný časový plán (viz Tabulka 5). 

 

Tabulka 5: GANNT diagram časového rozvržení projektu, zdroj: (Stára, 2022) 

 

Konceptuální rámec 

Od Hendla (2005, s. 165) jsem si vypůjčil (viz Obrázek 6: Model vztahu prvků výzkum-

ného projektu), kde jsou vyjádřeny vztahy mezi jednotlivými aktivitami, při upřesňo-

vání plánu výzkumu. Přičemž nepřerušované šipky ukazují vazby posloupnosti vý-

zkumu. Přerušované šipky zase zpětné vazby, tedy přizpůsobování prvků během vý-

zkumu.  

Obrázek 6: Model vztahu prvků výzkumného projektu , zdroj: (Hendl, 2005, s. 146) 

Při analýze jednotlivých prvků vý-

zkumného projektu jsem uvažoval o 

průběhu studie a stanovil jsem si cíle, 

vytvořil konceptuální rámec a zvolil 

metody, výběr otázek a jejich séman-

tickou podobu.  

Pro zajištění kvality výzkumu bylo také 

důležité si stanovit akční plán jednot-

livých kroků a termíny jejich splnění.  

Účel a cíle projektu 

Každý projekt má svůj účel. Měl by však mít i správně stanovené cíle a metody, jak je 

dosáhnout. Na začátku této kapitoly jsem již zmínil účel mého projektu, kde se chci 

pokusit blíže analyzovat tři profese a jejich oblasti současného vzdělávání a rozvoje. 

Jedním z cílů je potvrdit si svojí stanovenou domněnku (viz kap. Cíle bakalářské práce 

– viz Obrázek 1). Další cíl je analyticky zjistit poznatky o vzdělávání a rozvoji tří daných 

profesí u tří zvolených organizací (viz kap. Cíle kvalitativního výzkumu). 
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Metody rozhovorů 

Definoval jsem výzkumnou metodu jako „kvalitativní polostrukturovaný nestandardi-

zovaný rozhovor“, který povedu s každým účastníkem individuálně, bez některých in-

formací, např. co je hlavním sledovaným cílem a kdo další se rozhovorů zúčastní. 

Otázky budu klást spíše otevřené, abych získal dostatečné množství dat, zkušeností a 

pocitů účastníků. Řazení otázek zvolím podle situace, nicméně budu se držet svého 

konceptu od obecného ke konkrétnímu, se zaměřením od přítomného přes minulost 

do budoucnosti. Otázky se budu snažit formulovat jasně, aby mně všichni správně ro-

zuměli a pochopili, na co se opravdu ptám, přičemž budu klást doplňující otázky. Na 

konec rozhovoru bych chtěl iniciovat účastníky k nějaké zajímavé myšlence a odpo-

vědi. 

Výběr respondentů 

Ve svém výzkumu bych chtěl vytvořit sice malý vzorek, avšak s průřezovými tématy o 

dalším vzdělávání a rozvoji dospělých, z různých oborů profesní činnosti a u odlišných 

typů organizací na trhu práce (viz Tabulka 6). Zároveň bych chtěl znát konkrétní po-

hledy a skutečnost ze dvou úrovní pozic, tedy bezprostředně se týkající osoby vykoná-

vající danou profesi a s menším odstupem i jejího nadřízeného. Podle mého názoru by 

mohlo být zajímavé srovnání subjektu zkoumání a jeho řídícího článku. 

Tabulka 6: Přehled subjektů zkoumání, zdroj: (Stára, 2022) 

Typ organizace Profesní pozice Řídící osoba 

I. Státní sociální služby ČR Pracovník sociálních služeb 

/účastník č. 1/ 

Ředitel sociálních služeb 

/účastník č. 2/ 

II. Soukromá nadnárodní 

korporace 

Logistik  

/účastník č. 3/ 

Ředitel správy vozového 

parku /účastník č. 4/ 

III. Soukromá česká firma Dělník pro třídění odpadu  

/účastník č. 5/ 

Jednatel firmy podnikající 

ve sběru a úpravě odpadů 

/účastník č. 6/ 

Výzkumné otázky a dotazování 

Domnívám se, že existují různé přístupy a východiska, zejména v páteřní oblasti dal-

šího vzdělávání ve firmách. Většinou jsou zaměřena na doplňování mezer ve vzdělá-

vání pracovníků organizace, které se mohou diferencovat podle jednotlivých profesí. 

Předpokládám, že koncept vzdělávání dospělých, na poli profesního vzdělávání, bude 

mít jakýsi ohraničený model a stejně tak i ustálené metody. Současné možnosti budou 

shodné s mými dosavadními teoretickými poznatky. Rovněž si myslím, že charakteris-

tiky vzdělávání, kterou zprostředkovávají různé soukromé subjekty, budou většinou 

zakázkově zadávané. S největší pravděpodobností mohou mít podobu různých ško-

lení, zaměřených na rozvoj některých kompetencí managementu, např. trénink jak 

hospodařit s časem, jak se vyhnout stresu, popř. dovednosti ICT, mohou to být jazykové 

kurzy a workshopy. Co se týká strategie vzdělávání a rozvoje organizací si myslím, že 

zde některé, spíše nadnárodní společnosti, budou mít i tuto záležitost podchycenou a 
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dostatečně propracovanou. Domnívám se, že nejen doplňování mezer bude jedinou 

stránkou oslovených organizací, ale že v celkovém konceptu budou myslet i na rozvoj 

svých zaměstnanců. Snad oslovení respondenti budou mít povědomí o současných 

trendech vzdělávání a budou například využívat e-learningové kurzy. Mezi známé me-

tody budou patřit a využívat mentoring a koučink.  

Stanovení výzkumných otázek, ale i konkrétních dotazů na účastníky, není nikterak jed-

noduchá záležitost. Existují určité metodologie k vedení kvalitativních rozhorů. Rovněž 

jejich autoři nezapomínají zdůraznit, že vedení výzkumného rozhovoru vyžaduje vel-

kou dovednost, empatii, soustředění a disciplínu (Hendl, 2005, s. 164-190). Výzkumné 

otázky mají být zpracovány do projektu interview, pokud možno, aby příliš neovlivňo-

vali dotazované účastníky. Na základě toho jsem vypracoval přehled hypotetických 

charakteristik, procesů, témat výzkumu a konkrétních forem dotazů (viz Tabulka 7: ) 

Důležité bude získané poznatky pro jednotlivé profese. Informace o jejich vzdělávání 

a rozvoji uspořádat do zjednodušených syntetických podob ve formě profilů vzdělá-

vání a rozvoje. Vytvořit matice procesů vzdělávání a rozvoje ve čtyřech cyklech: cíle a 

motivace, strategie a rozvoj, průběh a metody, evaluace a přínos. 

 

Tabulka 7: Přehled výzkumných otázek a dotazů na účastníky, zdroj: (Stára, 2022) 

Výzkumné otázky ke vzdělávání a rozvoji dospělých Dotazy směřující k účastníkům 

Proces Téma Příklady pokládaných otázek 

Motivace? Důvody dalšího vzdělávání dospělých? Proč se lidé vzdělávají i po ukončení 

svojí kvalifikace formálním vzdělá-

vání? Jaké jsou podle vás jejich nejčas-

tější důvody a motivace? 

  

Cíle? Cíle vzdělávání dospělých? Jaké mají, podle vás, lidé stanovené 

cíle v dalším vzdělávání? Pomůže jim 

další vzdělávání k něčemu? 

  

Strategie? Strategie organizací a legislativa ke 

vzdělávání a rozvoji dospělých? 

Znáte některé strategie nebo teore-

tické základy pro celoživotní vzdělá-

vání dospělých? V zaměření na danou 

profesi: Existuje, podle vás, nějaká le-

gislativní podpora? Jak je to s dalším 

vzděláváním u nás v ČR? Myslíte si, že 

další profesní vzdělávání je uznáváno 

obdobně, jako to kvalifikační? Co si 

myslíte o možnostech profesního roz-

voje v organizacích v rámci ČR? 
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Výzkumné otázky ke vzdělávání a rozvoji dospělých Dotazy směřující k účastníkům 

Téma Příklady pokládaných otázek Příklady pokládaných otázek 

Rozvoj? Jaký je princip rozvoje organizace a 

její uplatňování strategie ve vzdělá-

vání a rozvoje pracovníků? 

Má vaše organizace nějaký strategický 

plán ke svojí budoucnosti? Řeší tento 

plán např. otázky „Kde organizace je?“, 

myšleno na trhu (vůči konkurenci) a 

„Kde chce být?“, nebo „Kam se chce (v 

žebříčku hodnocení svých služeb nebo 

produktů) dostat?“. Hraje v této strate-

gii nějakou roli i vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců? 

  

  Jaký je přistup organizace ke vzdělá-

vání a rozvoje dospělých?  

Probíhají u vás v organizací nějaké 

vzdělávací akce? Kdo je zajišťuje?  Sa-

motná organizace nebo subdodava-

tel? Případně jak často se zaměstnanci 

ve vaší organizaci účastní nějaké vzdě-

lávací akce?  Co je obyčejně jejich cí-

lem? Jaký druh vzdělávání u vás v or-

ganizaci převládá /individuální sebe-

vzdělávání, elektronické kurzy, hro-

madné vzdělávací akce aj./? Jak byste 

to charakterizoval/a pro svojí, resp. 

danou profesi? 

  

  Uplatňují organizace nějaké vědecké 

teorie rozvoje organizace a zjišťovací 

metody pro vzdělávání a rozvoj do-

spělých? 

Co vám říkají jména: Senge, Wick a 

Leon, Pedle, Garvin ve vzdělávání? 

Nebo co byste odpověděl/a, kdybych 

se Vás zeptal na pojem "učení se v or-

ganizaci" nebo "učící se organizace"? 

Co je podle Vás analýza vzdělávacích 

potřeb? Myslíte si, že vaše organizace 

uplatňuje nějakou zjišťovací metodu 

pro konstrukci vzdělávání? Máte u vás 

v organizaci nějaké inovátory, kteří na-

vrhují zlepšení produktů nebo vámi 

poskytovaných služeb? Jakou roli v 

tom hraje další vzdělávání? Jak byste 

to charakterizoval/a pro svojí, resp. 

danou profesi/? 
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Výzkumné otázky ke vzdělávání a rozvoji dospělých Dotazy směřující k účastníkům 

Téma Příklady pokládaných otázek Příklady pokládaných otázek 

Průběh a metody? Jaké jsou v organizaci při vzdělávání 

uplatňovány formy, metody a pro-

středky? Jak probíhá z hlediska didak-

tických zásad a metodologie? 

Můžete mi, prosím, popsat, jak probíhá 

vzdělávací akce u vás v organizaci? 

Kde se nejčastěji odehrávají (doprava 

a stravování účastníků, e-learning)? 

Jaká je podle vás kvalita lektorů (kdo 

jsou – zda profesionálové nebo z řad 

zaměstnanců)? Jaký je obyčejně sta-

novený plán takovéto akce? Jsou spíše 

jednorázové nebo na pokračování? V 

jakém období tyto akce probíhají? Po-

kud jsou mimo prostor organizace, jak 

jsou zajišťovány? Kolik účastníků, v ja-

kém složení a jak často se obvykle 

vzdělávají v organizované formě? Jaké 

jsou metody, které se uplatňují pro 

dosažení stanoveného cíle akce (bra-

instorming, situační hry, empirické-

heureistické)? Uplatňuje se u vás v or-

ganizaci mentoring nebo koučování? 

Jak se to vztahuje k vaší / dané pro-

fesi? Řeší se nějakým způsobem, 

podle vás, rozpočet a přínos takovéto 

vzdělávací akce?  

Evaluace? Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v 

organizaci? 

Jakým způsobem se u vás v organizaci 

vzdělávací vyhodnocuje? Zkoumá se, 

jestli byl splněn očekávaný cíl nebo 

vyřešen problém? Identifikují se slabé 

a silné stránky dané vzdělávací akce? 

Řeší se, podle vás, přínos akce vůči ná-

kladům? Tedy co bylo na jejím prů-

běhu nejefektivnější? Existuje nějaká 

zpětná vazba od zaměstnanců, kteří 

mají mít z programu užitek? Sdělují si, 

podle vás zaměstnanci svoje dojmy a 

přínosy v rámci posilování dosažených 

výsledků mezi účastníky? Pokud ano, 

jak to, podle vás, posiluje důvěru v 

hodnotu a smysl vzdělávání ve vaší or-

ganizaci?  
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Výzkumné otázky ke vzdělávání a rozvoji dospělých Dotazy směřující k účastníkům 

Téma Příklady pokládaných otázek Příklady pokládaných otázek 

Přínos vzdělávání? Konkrétní dojmy a pocity účastníka ze 

vzdělávací akce organizace? * toto 

téma je pouze pro sledovanou osobu v 

dané profesi  

Jaká je většinou vaše reakce po absol-

vování vzdělávací akce (Hledáme od-

pověď na otázku: „Líbilo se jim to?“)? 

Máte pokaždé pocit nebo si myslíte, že 

to splnilo vaše očekávání a stanovené 

cíle organizace (Hledáme odpověď na 

otázku: „Naučili se to?“)? 

Měl jste později pocit nebo víte, že jste 

někdy v práci uplatnil chování nebo to 

co jste se naučil/a (Hledáme odpověď 

na otázku: „Použili to na pracovišti?“)? 

Co si myslíte o tom, zda vzdělávací 

akce pomohla organizaci k lepším vý-

sledkům (Hledáme odpověď na 

otázku: „Došlo ke změně efektivity or-

ganizace?“)? 

Validita sběru dat 

Platnost a věrohodnost dat se pokusím zajistit při jejich zpracování a porovnáním pá-

rových odpovědí zaměřených na obecné otázky vzdělávání a rozvoje, dále také zací-

lené na jeden konkrétní profesní obor. Tedy triangulací zdrojů, dotazem dvou osob od-

děleně, působící v jedné organizaci, avšak každá na jiné pozici, nicméně ve vzájemném 

organizačně strukturním vztahu. Třetím zdrojem bude můj pohled na jednotlivé de-

taily a zpracování analýzy těchto dílčích částí. Následným syntetizováním poznatků 

bych chtěl vytvořit jejich souhrn, který následně znovu ověřím skrze účastníky. 

Etická stránka výzkumu 

Z důvodů etického přístupu ve výzkumu, tvořeného dotazováním vybraných respon-

dentů, jsem si zvolil formu aktivního poučeného a informovaného souhlasu (viz Příloha 

1: VZOR - Informované poučení a souhlas účastníka studie. Všechny účastníky jsem 

informoval o průběhu sběru a analýzy dat, poučil jsem je o možnosti odstoupení od 

výzkumu, i po odsouhlasení jejich účasti na něm. Dále, že budu respektovat jejich sou-

kromí, zatajení některých částí jejich odpovědí, před samotným publikováním získa-

ných informací. Pro tvorbu informačního formuláře k souhlasu pro zahrnutí jednotli-

vých účastníků do studie byly použity poznatky Hendla (2005, s. 155), o etických otáz-

kách při kvalitativním výzkumu. 

Zatajení okolností výzkumu 

Pro účely validace dat a jejich možnosti porovnání jsem jednotlivým účastníkům zá-

měrně zatajil základní cíle výzkumu. Budu totiž využívat triangulaci ve zdroji dat. Tzn. 
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zkoumat konkrétní přístupy v dalším vzdělávání a rozvoji osob na vybraných profes-

ních pozicích, kde budu sbírat data od těchto osob a zároveň od jejich řídících pracov-

níků. Tím bych chtěl získat relevantní informace o skutečném stavu vzdělávání a roz-

voje těchto profesí v rámci dané sféry, do které organizace patří. 

Příprava interview a kontakt s účastníky 

Před samotnými rozhovory jsem si ještě několikrát zopakoval svoje otázky, v porovnání 

s výzkumnými cíli, aby byly v souladu s tím, co opravdu potřebuji vědět a jestli odpoví-

dají základním taktikám podle současných trendů. Pro lepší dynamiku rozhovoru a 

možnosti zopakování jsem si zvolil způsob nahrávání na mobilní telefon, v aplikaci pro 

záznam zvuku / diktafon. Naplánoval jsem si jednotlivé schůzky s účastníky.  

Průběh rozhovorů a získané poznatky 

Jednotlivá interview byla realizována samostatně, tedy s každým účastníkem zvlášť. 

Pro každý rozhovor jsem se snažil vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru, aby byl 

rozhovor veden v klidu a účastník měl vždy možnost se vyjádřit svým způsobem i ob-

sáhlejší formou, pokud si to přál. Pro autenticitu odpovědí jsem ponechal jejich struk-

turu tak, jak mně byly sděleny, pouze jsem upravil některé nevhodné výrazy. Strategii 

kladených otázek jsem již zmínil v předchozích oddílech. Pro rozhovor jsem používal 

audio-záznamové zařízení. Bylo tedy dále potřeba rozhovory selektivně přepsat a vy-

značit jednotlivá témata kódovacími slovy (viz tabulky dole) pro následné zpracování. 

Jednoduché shrnutí nejdůležitějších informací z každé odpovědi na dané téma a ob-

last otázek je vpravo v následující tabulce v kapitolách s názvem „Rozhovor“ v Tabul-

kách 8-13. 

1. Rozhovor /Ředitel sociálních služeb/ 

Tabulka 8: Rozhovor s účastníkem: Ředitel sociálních služeb, zdroj: výzkum 

Otázka Důvody dalšího vzdělávání dospělých?  

Odpověď V naší profesi je to především povinné podle zákona 

(Sdělení č. 106/2006 Sb.)17. Vztahuje se na sociální pra-

covníky. Ve státní správě se na některých pozicích musí 

skládat zkoušky zvláštní způsobilosti. Ostatní pracov-

níci, kteří nejsou v režimu práce sociálních služeb, prav-

děpodobně nemají legislativní důvody k dalšímu vzdě-

lávání, mimo zaučení na svojí pozici. Důvody jejich indi-

viduálního studia většinou jsou kvůli zvýšení kvalifikace, 

která jim většinou zajistí vyšší příjem z hlediska zákona 

o platu. 

povinnost se 

vzdělávat 

zkoušky 

zvláštní způ-

sobilosti 

tabulkové 

platy rozho-

dují o moti-

vaci 

 

 

 
17 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
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Otázka Cíle vzdělávání dospělých?  

Odpověď Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti má za cíl zajis-

tit standardy poskytovaných služeb.  

zajistit stan-

dard pro 

služby 

Otázka Strategie organizací a legislativa ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých? 

 

Odpověď V oblasti sociálních služeb jsou především strategie 

vzdělávání dány legislativní formou, z hlediska všech 

povinností se nelze zabývat dalším vzděláváním pro 

rozvoj těchto pracovníků. Na základě pouze legislativ-

ních norem si jednotlivé příspěvkové a neziskové orga-

nizace tvoří vzdělávací plány pro svoje pracovníky.  

Formální vzdělávání sociálního směru je základem pro 

práci sociálního pracovníka a další jeho vzdělávání do-

plňuje jeho kvalifikaci (zákon č. 108/2006 Sb., s. §110 

ods. 4). Rozvoj zaměstnanců je dán hlavně jejich kvalifi-

kací. 

Vzdělávání 

na norma-

tivní podnět, 

zejména pro 

profesní 

způsobilosti 

doplňování 

kvalifikaci 

Otázka Jaký je princip rozvoje organizace a její uplatňování 

strategie ve vzdělávání a rozvoji pracovníků? 

 

Odpověď Strategický rozvoj organizace v sociálních službách 

není z hlediska konkurenčního vlivu nikterak podstatný, 

protože zde není vytvořeno dostatečně silné konku-

renční prostředí. Kvalitu zaměstnanců i z hlediska jejich 

vzdělávání však může ověřit inspekce sociálního zaří-

zení, která má silné nástroje pro postihy, např. odebrání 

dotací. To by pak mělo být motivační i pro organizace, 

aby dbali na kvalitu vzdělávání svých zaměstnanců, 

Z hlediska profese sociálního pracovníka a jeho vzdělá-

vání je podstatné, že vůbec existuje systém jejich vzdě-

lávání. Za principy vzdělávání s rozvojovou povahou lze 

považovat rovněž nástroj legislativy (zákon č. 108/2006 

Sb., s. §104 odst. 3b).  

První pilíř vzdělávání pracovníků takovéto organizace je 

povinné penzum 150 hodin pro vydání osvědčení, bez 

kterého by jinak nemohl pracovat v sociálních službách. 

To zajišťují akreditované firmy MPSV.  

Dalším pilířem je splnění /nikoliv však vymahatelné/ 

3x8 hodin ročního vzdělávání. 

není silné 

konkurenční 

prostředí 

pro důvody 

strategic-

kého rozvoje 

kvalitu za-

městnanců 

podněcuje 

inspekce 

dva pilíře 

vzdělávání: 

 

1.bezvý-

hradně po-

vinný 

2. doporu-

čený 
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Otázka Jaký je přistup organizace ke vzdělávání a rozvoji do-

spělých? 

 

Odpověď Většinou k tomu organizace v sociální sféře přistupují 

tak, že si vyberou jednu z kvalifikovaných vzdělávacích 

agentur /EDUPOL nebo EDUKA/, které provedou vzdělá-

vací plán vybraných pracovníků organizace, kteří by 

měli splnit povinné další vzdělávání. Nejedná se pouze 

o první pilíř bezprostředně povinného vzdělávání, ale i o 

ten další, rozvojový pilíř 24 hodin doporučeného vzdě-

lávání, který má zmíněné 3 moduly po 8 hodinách. Prv-

ních 8 hodin si může organizace zajistit vlastními si-

lami, pokud má svoje kvalifikované lidi, nebo jakoukoli 

vzdělávací agenturou, druhých 8 hodin musí zajistit 

specializovaná vzdělávací akreditovaná agentura, která 

je schopna vytvořit např. tematické e-learningové kurzy 

a posledních 8 hodin může být řešeno např. formou 

stáže v rámci asociace sociálních zařízení. Jedná se o 

výjezdní akci do jiného zařízení, kde se setkají kolegové 

ze sociálních služeb a mohou si vyměnit vzájemné zku-

šenosti dobré praxe. Má to i dobrý sociální dopad mezi 

lidmi v sociální sféře. Často je to spojeno s noclehem a 

stravováním.  

zaučení je 

18 měsíců 

organizo-

vané kurzy 

rozdělení na 

3 moduly 

vlastní ško-

lení 

subdodava-

telské e-

learning a 

kurzy 

stáže a vý-

jezdní akce 

Otázka Uplatňují organizace nějaké vědecké teorie a zjišťovací 

metody pro vzdělávání a rozvoj dospělých? Jak to pro-

bíhá? 

 

Odpověď Neznám konkrétně pojem „učící se organizace“. Věřím 

však, že se nějaké teorie a systém vzdělávání uplatňuje 

v profesionálních vzdělávacích agenturách. Organizace 

by asi měli dělat analýzu vzdělávacích potřeb, ale mám 

pocit, že je to spíše formální stránka. Nevím přesně, jak 

je to u těch větších organizací, myslím si však, že mají 

na to své lidi, kteří řeší záležitosti vzdělávání a rozvoje 

svých zaměstnanců, stejně tak i systémy a metodologii. 

Každopádně kvalita vzdělávací akce je, podle mého ná-

zoru, dána lektorem a jak uplatňuje své metody. 

Co se týká praktických metod, tak zde musím přede-

střít, že mnohé se vyřeší na poradách, kde se setkávají 

sociální pracovníci a společně se učí jeden od druhého. 

Někdy se řeší inovace, jindy zase problémy z nichž se 

mnohé vyřešily následným školením daných zaměst-

nanců. 

analýza po-

třeb je for-

mální strán-

kou 

diferenciace 

metodiky 

vzdělávání 

organizací 

dle rozpočtu 

kvalita je 

dána lekto-

rem 

princip plá-

nování řeší 
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Koučování nebo mentorování se moc neuplatňuje. Mys-

lím si však, že koučování by mělo být náplní každého 

vedoucího pracovníka. 

porady or-

ganizace 

mezery se 

řeší indivi-

duálně 

Otázka Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci?  

Odpověď Forma vyhodnocování je dána typem vzdělávací akce. 

Pokud se jedná o praktické poznatky, resp. nápravy ne-

znalostí, tak to lze v praxi velice jednoduše ověřit. 

Nicméně jestliže vzdělávací akci zajišťuje akreditovaná 

agentura na nějaké obecnější téma, nemáme příliš 

možnost zjistit hodnocení takovéto akce v rámci nějaké 

zpětné vazby. Probíhá to však většinou formou dotazní-

kového šetření na konci školení, které řeší agentura. 

Ekonomický přínos vzdělávací akce podle mého názoru 

nelze zhodnotit.  

praktické vy-

hodnocení 

nápravou 

nedostatků  

dotazníkové 

šetření bez 

zpětné 

vazby orga-

nizaci 

 

 

2. Rozhovor /Pracovník sociálních služeb/ 

Tabulka 9: Rozhovor s účastníkem: Pracovník sociálních služeb, zdroj: výzkum 

Otázka Důvody dalšího vzdělávání dospělých?  

Odpověď Mám pocit, že vzdělávání je svým způsobem v někte-

rých odvětvích povinné. Lidé se vzdělávají pro to, aby si 

zajistili možnost dále pracovat ve svém zaměstnání, tak 

jak se to od nich očekává. Pokud chybí zásadní důvod 

vzdělávání zaměstnanců, tzn. že se od nich vzdělávání 

nevyžaduje, motivaci k němu těžko hledají. 

motivace k 

dalšímu 

vzdělávání 

je dána více 

povinnostmi 

v práci 

Otázka Cíle vzdělávání dospělých?  

Odpověď K tomu co chtějí lidé v životě dokázat, se často potře-

bují vzdělávat, a to i po ukončení svého školního vzdě-

lávání. Cíle si pak stanovují podle možností, které jim 

další vzdělávání umožňuje. Někdy to znamená, ž se 

vrátí zpět do školy a dále studují, aby dosáhli vyšší 

vzdělání, které jim umožní pracovat na jiných místech 

za lepších podmínek. Někdy je to je vzdělávání pro udr-

žení současného místa.  

vzdělávání 

pro udržení 

práce nebo 

pro další 

rozvoj 
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Otázka Strategie organizací a legislativa ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých? 

 

Odpověď Obecné strategie snad ani nejsou, je to více dáno pří-

stupem každého z nás, zda se chce nebo musí vzdělá-

vat. O nějakých konkrétních teoriích nevím, možná se 

tím zaobírají politici, nebo nějaké výzkumné ústavy. 

Další vzdělávání je v našem oboru uznávané, jelikož má 

široké uplatnění. Myslím třeba do jiného obdobného za-

řízení. V České republice jsou možnosti vzdělávání na 

dobré úrovni. U nás probíhá vzdělávání v rámci naší 

profese celkem pravidelně. 

nejsou 

známé teo-

rie, jako 

spíše praxe 

vzdělávání 

v organiza-

cích 

Otázka Jaký je princip rozvoje organizace a její uplatňování 

strategie ve vzdělávání a rozvoji pracovníků? 

 

Odpověď Strategie vzdělávání bude určitě taková, aby organizace 

splnila všechny požadavky na vzdělávání zaměstnanců, 

které jí předepisuje zákon. Nejspíše všechny organi-

zace, poskytující sociální služby, fungují na stejné bázi. 

Jestli se dá mluvit o konkurenci, to si nemyslím. Ve stát-

ních službách, nebo u příspěvkových organizací, to fun-

guje trochu jinak. Konkurenčně se nijak zásadním způ-

sobem neovlivňují. Myslím si, že všichni poskytují stejné 

služby a na stejné úrovni. 

strategie je 

vzdělávat 

podle zá-

konných po-

třeb 

státní orga-

nizace si ne-

konkurují 

Otázka Jaký je přistup organizace ke vzdělávání a rozvoji do-

spělých? 

 

Odpověď Pokud přijdete z jiných oborů do naší organizace, mu-

síte postoupit několik školení. Na začátku chodí všichni 

na školení, které trvá asi celý měsíc a zajišťuje ho ně-

jaká jiná organizace. Pak se zaučujete se služebně star-

ším kolegou, asi skoro půl roku, spíše ale méně, z nedo-

statku kapacity. V průběhu vaší služby pak chodíte na 

různá školení, které vám předepíšou, že máte splnit. 

Mám pocit, že je to tak 2x do roka, kdy se musíte dosta-

vit na nějaké celodenní školení. Cílem je většinou se-

známit nás s různými předpisy a pokyny, jak máme 

správně vykonávat péči o klienta a jak řešit některé je-

jich životní situace. Elektronické kurzy jsou většinou jen 

informativní a probíhají individuálně. Nejlepší jsou 

praktické zkušenosti kolegů z jiných měst, kam se ob-

čas dostaneme. 

vstupní ško-

lení a dopl-

ňující 

zaučení ko-

legou 

organizo-

vané kurzy 

na objed-

návku orga-

nizace 

výměna zku-

šeností vý-

jezdní akce 
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Otázka Uplatňují organizace nějaké vědecké teorie a metody 

pro vzdělávání a rozvoj dospělých? Jak to probíhá? 

 

Odpověď To přesně nevím, zda jsou uplatňovány nějaké teorie a 

metody ke zjištění potřeby školení. Tohle mají zřejmě 

na starosti legislativci a ředitelé sociálních služeb. Za 

dobu, co pracuji v sociálních službách si nepamatuji, že 

by se mě konkrétně někdo ptal na to, co se má školit. 

Jestli někdo navrhuje nějaká zlepšení, spíše se řeší ur-

čité provozní záležitosti na schůzích. Pak přijdou nějaké 

pokyny k práci, jak to dělat jinak. 

není zjišťo-

vací metoda 

potřeb vzdě-

lávání 

pokyny pro 

práci se vy-

řeší na 

schůzích 

Otázka Jaké jsou v organizaci při vzdělávání uplatňovány 

formy, metody a prostředky? Jak probíhá z hlediska di-

daktických zásad a metodologie? 

 

Odpověď Průběh školení je pokaždé stejný. Dostanete informaci, 

kdy a kde bude, resp. kam se kdy máte dostavit. Větši-

nou je to prováděno u těch agentur. Provádějí to nějací 

lidé, asi z úřadu, nebo jsou to profesionálové, to přesně 

nevím. Začnou tím, že nám předají nějaké písemné 

podklady a řeknou nám, co bude ten den na programu. 

Co bychom se měli dozvědět. Začnou školit a postupně 

se nás pak i ptají na nějaké otázky z naší praxe a jestli 

všemu rozumíme. Následuje asi po 1,5 hodině pře-

stávka na hygienickou pauzu a pak se to opakuje. Sa-

mozřejmě je většinou kolem 11:30 pauza na oběd. 

Končí se většinou vyplněním formuláře spokojenosti a 

dostaneme certifikát. Většinou nás tam je do 20 lidí. 

Rozpočet na tato školení přesně neznám a nevím, jak 

se finančně vyhodnocuje. 

agentury 

řeší teorii 

praktické 

učení se 

děje na pra-

covišti 

frontální 

metody ško-

lení 

Otázka Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci?  

Odpověď Na tuto otázku vyhodnocení nedokáži přesně odpově-

dět. Vyplňují se nějaké formuláře, ale už si přesně nepa-

matuji, co v nich bylo. Snad jestli jsme byli spokojeni. 

S kolegy se někdy o tom bavíme, co tam probíhalo a 

jaký byl školitel. 

vyhodnoco-

vání pouze 

pro vzdělá-

vací organi-

zaci 

Otázka Konkrétní dojmy a pocity účastníka ze vzdělávací akce 

organizace? * toto téma je pouze pro sledovanou 

osobu v dané profesi 

 

Odpověď Mám pokaždé jiný dojem, záleží jak to probíhá a jaké je 

téma. Většinou je to ale příjemnější, když to má určitý 

metody vý-

uky a možná 
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spád a když se člověk dozví něco opravdu nového. Ji-

nak je to pro mě určitá rutina. 

lektoři určují 

kvalitu 

 

3. Rozhovor /Ředitel správy vozového parku/ 

Tabulka 10: Rozhovor s účastníkem: Ředitel správy vozového parku, zdroj: výzkum 

Otázka Důvody dalšího vzdělávání dospělých?  

Odpověď Další vzdělávání, které navazuje na ukončení formál-

ního vzdělávání, je z mého pohledu kontinuální proces. 

S ohledem na společenský a technický vývoj je ne-

zbytné a především sloužící k dalšímu rozvoji osob-

nosti, a to v každé profesní pozici. Z hlediska logistické 

agendy je třeba dbát na udržení kvalifikačních doved-

ností, spolu se současným vývojem ekonomicko-tech-

nických podmínek. Oproti tomu je individuální moti-

vace jedinců zaměřená na udržení svojí odborné způ-

sobilosti a uplatnění se na trhu práce. 

vzdělávání 

je zbytnost 

pro rozvoj 

osobnosti a 

kvalifikace - 

držet krok 

s vývojem 

Otázka Cíle vzdělávání dospělých?  

Odpověď Stanovení cíle organizace ve vzdělávání dospělých by 

mělo být strategické rozhodnutí. V naší společnosti je 

rozdělení vzdělávacích cílů podle úrovně jednotlivých 

pracovních pozic a na základě programu Talent Ma-

nagementu. Pro danou pozici jsou stanoveny cíle vzdě-

lávání a znalosti v oblasti norem, vývoje techniky auto-

mobilového průmyslu, používané ICT k pracovním úko-

lům a osobnostní a hodnotové cíle. Důležité jsou také 

obecně stanovené produktové cíle a cíle k udržení vy-

soké firemní kultury. 

Dosahování cílů pomáhá zaměstnancům k jejich osob-

nímu rozvoji a dobrým sociálním vztahům. Soubor 

těchto hodnot vytváří spokojenost zaměstnanců, kte-

rou má naše společnost za prioritu a pravidelně vyhod-

nocuje v rámci zaměstnaneckého průzkumu. Důležité 

je, aby sami zaměstnanci pochopili podstatu vzdělá-

vání a jeho stanovených cílů. 

několik 

úrovní cílů 

talent ma-

nagement 

normové, 

technické, 

ekonomické 

a hodnotové 

udržení fi-

remní kul-

tura a zavá-

dění inovací 

rozvoj je klí-

čem 

k obecné 

spokojenosti 

Otázka Strategie organizací a legislativa ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých? 

 

Odpověď Teorie celoživotního vzdělávání je určitě vhodná strate-

gie pro společnost a její další vývoj. Někdy se vyskytují 

dotační pobídky státu, které řeší vzdělávání, nicméně 

jedním z cílů 

je splnění 

zákonných 
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ne vždy to zadá do celkového konceptu vzdělávací stra-

tegie firem nebo soukromých společností. Co se týká le-

gislativních norem, zde je pro nás důležité splnění zá-

konných povinností a nařízení, které jsou součástí sta-

novení některých vzdělávacích cílů. Především to je zá-

koník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), ale i další zákony, 

jako jsou např. zákony o osobních údajích (zákon č. 

101/2000 Sb., 2000) a nařízení (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 2016). Strategie 

dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je v organi-

zacích obecně spíše individuální, než aby bylo globálně 

stanoveno legislativní cestou. Je to svým způsobem 

know-how jednotlivých subjektů na trhu konkurence. 

Její uznávání by, v některých případech, mohlo být vý-

hodné pro zaměstnance i organizace. Byla by však 

nutná určitá úprava pro zajištění kvality dalšího vzdělá-

vání. 

podmínek 

pro podni-

kání 

individuálně 

řešená stra-

tegie firem 

je know-

how firem 

zajištění 

kvality dal-

šího vzdělá-

vání je nut-

nou pod-

mínkou 

Otázka Jaký je princip rozvoje organizace a její uplatňování 

strategie ve vzdělávání a rozvoji pracovníků? 

 

Odpověď Princip strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

naší firmy se odráží v základní filozofii vizí, misí a hod-

not. Dříve to byla strategie Hoshin Kanri18. Důležité je, že 

si firma uvědomuje, jakou roli a hodnotu v její produkti-

vitě a cílů hrají zaměstnanci a jejich rozvoj. Samozřejmě 

to, kam firma na trhu chce směřovat je rovněž otázkou 

prohlubování znalostí a zvyšování efektivity zaměst-

nanců, to je také hlavním tahounem inovací. Bez dal-

šího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nelze tvořit ja-

kékoliv firemní strategie, které jí mají posunout v kvalitě 

poskytovaných služeb.  

strategie 

vizí, cílů a 

hodnot 

znalost a 

efektivita je 

tahounem 

inovací 

vzdělávání 

posouvá 

v kvalitě 

Otázka Jaký je přistup organizace ke vzdělávání a rozvoji do-

spělých? 

 

Odpověď Propracovaný systém rozvoje a vzdělávání ve firmě pro-

bíhá na několika úrovních. Dnes je již základem využí-

vání velkého množství elektronických nástrojů ve vzdě-

lávání. Tímto nejčastějším systémem je tvořeno mnoho 

periodických elektronických kurzů, které mají velmi 

dobře zpracovaný systém individuálního učení. Tyto 

převažují in-

dividuální 

elektronické 

kurzy s velmi 

 

 

 
18 Strategie řízení firmy podle vizí a cílů 
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kurzy jsou zaučující, informační a sdělující novinky ve 

světě naší profesní problematiky. Jsou převážně ukon-

čeny certifikáty, které zaměstnanec musí získat, aby 

mohl svojí pozici zastávat. Není to sice až tak pevně 

dáno smluvně, ale v případě nesplnění termínu někte-

rých školení je informován jeho nadřízený, který musí 

podniknout určité kroky k nápravě. Tyto kurzy jsou 

velmi specificky zaměřené a zaměstnanci si mohou vy-

bírat z obrovské nabídky a sami tak určovat, co by je za-

jímalo nebo jim pomohlo ke zlepšení jejich činnosti 

v rámci firmy. Další forma organizace vzdělávání je pro 

danou pozici ve formě tematických kurzů, pořádaných 

výročně mimo pracoviště, které jsou řešeny zakázko-

vým způsobem u vybrané vzdělávací agentury. Někdy 

mají i několik navazujících částí. Pomáhají všem za-

městnancům překonat nějaké potíže v práci a uvědo-

mit si, jak je důležité si tyto poznatky sdělovat. V nepo-

slední řadě jsou to samotní vedoucí pracovníci, kteří 

mají za úkol motivovat, koučovat nebo mentorovat své 

podřízené. Splnění osobních cílů každého vedoucího 

pracovníka v naší firmě je téměř vždy závislé na jeho 

týmu, proto má za úkol pečovat o něj, tedy zkvalitňovat 

ho, to zahrnuje i vzdělávání a rozvoj všech, zejména vý-

jimečných jedinců. Podle toho může rozdělovat svojí 

energii mezi jednotlivé kolegy, třeba na základě Pare-

tova principu. Zde je rozvoj jedinců podchycen v sys-

tému budování talentů. 

propracova-

ným systé-

mem učení 

agenturní 

tematické 

kurzy vý-

ročně 

skupinové 

vzdělávání 

ve sdílení 

problema-

tiky 

systém ří-

zení lidí ve 

vzdělávání 

napojení ve-

doucích po-

zic na vzdě-

lávání podří-

zených 

systém ta-

lentů 

Otázka Uplatňují organizace nějaké vědecké teorie a metody 

pro vzdělávání a rozvoj dospělých? Jak to probíhá? 

 

Odpověď Netuším přesně, o jaké pojmy „učící se organizace“ jde, 

ale vědecké poznatky ve způsobu učení jsou využívány 

při každodenním kontaktu s kolegy. Při denní komuni-

kaci je třeba, aby se člověk učil a recipročně předával 

informace adekvátním způsobem. Všechny další vzdě-

lávací aktivity jsou profesionálně zpracovávány a tedy 

předpokládám, že i na základě vědeckých poznatků. Co 

se týká zjišťování nedostatků, které se musí řešit dalším 

vzděláváním, tam nemám přesné informace jak proces 

probíhá, ale předpokládám, že se tak děje na základě 

různých zpětných vazeb a někdy i prostřednictvím 

přání samotných zaměstnanců.  

v komuni-

kaci se 

uplatňují 

metody 

učení 

zpětná 

vazba nebo 

přání za-

městnance 

může určo-

vat potřeby 
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Otázka Jaké jsou v organizaci při vzdělávání uplatňovány 

formy, metody a prostředky? Jak probíhá z hlediska di-

daktických zásad a metodologie? 

 

Odpověď Elektronické vzdělávání má jednoznačně výhodu, že 

každý si ho splní během nějakého období a není tak 

přesně závislé na konkrétním termínu, jako je to u hro-

madných akcí. Veškeré další vzdělávací akce mají svůj 

časový rozvrh, který zahrnují určité kroky, cíle a odpoči-

nek. Jestliže se odehrávají mimo pracoviště, je pro ně-

které kolegy, dojíždějící ze vzdálených míst, zajištěna 

doprava a někdy i ubytování. Občerstvení a strava je 

jednak řešena dodavatelem a také v rámci systému 

konzumačních karet, které akceptují dnes už téměř 

všechny stravovací zařízení. Lektoři jsou vždy profesio-

nálové. Průběh vzdělávání nesmí omezit provoz firmy, 

tedy jsou zajišťovány mimo sezónu a většinou na etapy. 

Myslím, že do 15 účastníků, kteří jsou během kurzu roz-

dělení do skupinek po 3-5 lidech. Situační metody na 

bázi her jsou častou náplní kurzů. Spojí se tak zábava 

s povinností a pro zaměstnance je to určitě preferovaná 

forma. Rozpočet na vzdělávací akce se tvoří s business 

plánem ve druhé polovině předešlého roku. Úspěšné a 

efektivní vzdělávání je možné hodnotit po čase v ná-

vaznosti na progresivní změny ve firmě.  

elektronické 

kurzy jsou 

časově flexi-

bilní 

standardní 

hromadné 

kurzy mají 

rozvrh a cíle 

situační hry 

jsou zá-

bavné 

rozpočet 

řeší 

business 

plán 

efektivita je 

dána pro-

gresivními 

změnami 

Otázka Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci?  

Odpověď Po absolvování elektronického kurzu přichází pokaždé 

jeho vyhodnocení účastníkem. Veškeré dotazníkové ře-

šení, tedy hlavně jeho výsledky, jsou nedílnou součástí 

vzdělávání. Jsou zpětnou vazbou každé naší činnosti ve 

firmě. Nelze ho opominout, pracuje se s výsledky a řeší 

se tak změny k větší efektivitě. Celkově mohu říci, že se 

velmi dbá na to, aby sami zaměstnanci pocítili, že jim 

vzdělávání pomáhá a byli tak připraveni na jeho další 

pokračování. Je potom strategické tyto poznatky pro-

mítnout do dalšího vzdělávacího plánu. 

zpětnou 

vazbu dávají 

zaměstnanci 

a řeší se 

v rámci stra-

tegie 
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4. Rozhovor /Logistik/ 

Tabulka 11: Rozhovor s účastníkem: Logistik, zdroj: výzkum 

Otázka Důvody dalšího vzdělávání dospělých?  

Odpověď Je to vlastně nutnost a je to většinou nařízené. Důvo-

dem je asi, abychom lépe zvládali práci, kterou vykoná-

váme. 

nutnost k 

práci 

Otázka Cíle vzdělávání dospělých?  

Odpověď Cílem je efektivita pro zaměstnavatele i zaměstnance. 

Pro mě je to doplnění informací, které potřebuji ke své 

práci. Nejlepší jsou ta praktická cvičení, např. naučit se 

s programem, jako je např. Excel. 

cíl je efekti-

vita 

Otázka Strategie organizací a legislativa ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých? 

 

Odpověď Strategie je asi spíše záležitostí každé firmy. Nemyslím 

si, že zákony řeší vzdělávání ve firmách a ani nevím, jak 

by to mohlo být řešeno. Co se týká uznávání kurzů 

v rámci firemního vzdělávání, tak si myslím, že nejsou 

obecně platné na trhu práce. Zaměstnavatelé si nejspíš 

ověří, co kdo umí, než aby uznávali nějaký certifikát. 

certifikáty 

dalšího 

vzdělávání 

nejsou 

platné 

obecně 

Otázka Jaký je princip rozvoje vaší organizace a její uplatňování 

strategie ve vzdělávání a rozvoji pracovníků? 

 

Odpověď Obchodní strategii naše firma určitě má, nevím přesně 

ale, jak to souvisí se vzděláváním zaměstnanců.  

nevím, jak 

souvisí stra-

tegie firmy 

se vzdělává-

ním  

Otázka Jaký je přistup organizace ke vzdělávání a rozvoji do-

spělých? 

 

Odpověď U nás je hodně individuálních elektronických kurzů, po-

řádaných v rámci firmy, některé jsou povinné, těch je 

zhruba 6 do roka. Ostatní si může pracovník vybrat. Za-

měřují se na BOZP19, PO20, první pomoc, GDPR21, školení 

řidičů – referentů, kurzy pro ochranu firemní 

Individuální 

e-kurzy pře-

vládají 

 

 

 
19 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
20 Požární ochrana 
21 Anglická zkratka General Data Protection Regulation pro obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů 
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elektronické komunikace a sítě, korektní způsob jed-

nání se zákazníkem, jak udržovat dobré vztahy na pra-

covišti, dále jsou v trendu informační webcasty, sdílení 

nápadů a dobré praxe na sociálních sítích, které mohou 

mít také nějaký vzdělávací charakter. 

Asi 2x za posledních 5 let jsem zažil kurz asertivního 

chování na pokračování. Vedl to zkušený lektor, nevím 

jestli byl profesionál, ale vystupoval takovým způso-

bem. Kurz měl za úkol nám pomoci při nějakých krizo-

vých situacích, které mohou nastat nejen při práci. Asi 

to mělo za úkol nás naučit, jak se zbavit stresu. 

Nejlépe ale hodnotím kurz pro ovládání Excelu22, který 

jsem před časem absolvoval a který mně moc pomohl 

v mojí práci, kterou vykonávám. Myslím si, že to byl cíl, 

aby naše práce byla potom efektivnější. 

další elek-

tronické ná-

stroje vzdě-

lávání 

méně častá 

jsou hro-

madná ško-

lení 

kurz excelu 

je nejvíce 

praktický 

Otázka Uplatňují organizace nějaké vědecké teorie a zjišťovací 

metody pro vzdělávání a rozvoj dospělých? Jak to pro-

bíhá? 

 

Odpověď Neznám žádné vědecké teorie učení. U nás ve firmě se 

občas ptají, jestli by zaměstnanci nechtěli docházet na 

nějaké individuální nebo skupinové jazykové kurzy, ale 

že by bylo zjišťováno nějakou metodou co zaměstnanci 

potřebují ve vzdělání, to si nevybavuji. U nás je, myslím, 

jeden člověk, který je určen jako produktový manažer a 

domnívám se, že je jeho pracovní náplní řešit věci soci-

álních sítí a možná i vzdělávání. V rámci firmy jsou ně-

kdy pořádaná mini školení k produktům. Potřeby vzdě-

lávání asi obecně řeší management, nevím ale jak. 

průzkum 

vzdělávacích 

potřeb oje-

dinělý 

inovace řeší 

produkt ma-

nager 

drobná ško-

lení na pro-

dukt 

Otázka Jaké jsou v organizaci při vzdělávání uplatňovány 

formy, metody a prostředky? Jak probíhá z hlediska di-

daktických zásad a metodologie? 

 

Odpověď Některá zaškolení, nebo seznámení s produkty, zajišťují 

lidé z řad zaměstnanců. Probíhá to na pracovišti nebo 

v budově vedení, kde jsou zasedací místnosti a tech-

nika jako je velkoplošné televize a promítačky. Účastnil 

mini školení 

zaměstnanci 

na pracoviš-

tích zřejmě 

bez 

 

 

 
22 Program – tabulkový procesor firmy Microsoft 
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jsem se pár takovýchto školení, ale už si přesně nepa-

matuji, jestli byly použity nějaké metody.  

Další školení jsou elektronické kurzy. Prostřednictvím 

odkazu jsou zasílány emailem. Ty je potřeba splnit do 

nějakého data. Je to většinou obrázkové s textem a in-

formují o různých novinkách, nebo se jedná o nějaká 

pravidelná školení, např. řidiče referenta, BOZP atp.  

Pak jsou kurzy s lektorem, které organizuje vybraná 

soukromá firma. Absolvoval jsem 2 pokračující a byly 

zaměřeny na asertivitu a proti stresu. Tyto školení pro-

bíhají v prostorách učeben školící firmy. Většinou je tam 

zajištěno nějaké malé občerstvení, v poledne je pauza 

na oběd. Hrají se tam nějaké hry a je to vedeno zábav-

nou formou. Jsme většinou rozděleni na menší sku-

pinky, kde spolupracujeme na nějakém úkolu. Na konci 

si máme stanovit nějaký úkol pro sebe, co budeme dě-

lat jinak, co už nebudeme dělat a co jsme si z kurzu od-

nesli.  

Trochu odlišně probíhají kurzy na program Excelu. Tam 

jsme v učebně vybavenou PC a zkoušíme si různé mož-

nosti, které program obnáší. Kolem poledne je zase 

přestávka na oběd a poté se pokračuje.  

Všechny kurzy mimo pracoviště jsou zhruba na 8 hodin 

a mezi jednotlivými úseky školení jsou krátké pauzy. Je 

nás tam většinou něco kolem 15 – 20 lidí.  

Mentoring nebo koučink nevím jestli u nás probíhá. Asi 

ano, když manažer něco potřebuje splnit, tak zadá 

úkoly a sleduje jak je lidé plní. Do toho vstupuje svými 

radami a pokyny. 

určených 

metod for-

mou před-

nášky 

e-kurzy na 

pravidelná 

školení 

rozšiřující 

kurzy ve-

deny vzdělá-

vací agentu-

rou s různou 

kvalitou 

skupinové a 

frontální 

metody se 

stanovením 

cílů a prak-

tických do-

vedností 

organizace 

profesionál-

ních kurzů 

odpovídá 

zhruba di-

daktickým 

zásadám 

mentoring 

se uplatňuje 

Otázka Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci?  

Odpověď Většinou se akce řeší z povinnosti, takže se nikdo moc 

neptá, jestli se to někomu líbilo. Rozdíl je ale u těch 

kurzů, které zajišťuje nějaká firma, tam je na konci po-

každé dotazník zaměřený na spokojenost nebo nespo-

kojenost a další podněty. Většinou tam všichni dáváme 

pozitivní informace. Pochopil jsem, že je to oznámko-

vání prostředí a lektora, jakou umí udělat atmosféru a 

jestli všechno proběhlo jak mělo. Netuším, jak se to vy-

hodnocuje u nás ve firmě. Nevzpomínám si, že by to ně-

kdo potom řešil. 

pouze for-

mální 

stránka šet-

ření, pravdě-

podobně za-

měřená na 

lektora 
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Otázka Konkrétní dojmy a pocity účastníka ze vzdělávací akce 

organizace? * toto téma je pouze pro sledovanou 

osobu v dané profesi 

 

Odpověď Myslím si, že některé, zvláště ty praktické kurzy excelu 

byly výborné a moc mně pomohly v mojí práci. Ostatní 

beru trochu vlažněji, ale chápu, že je to asi potřeba, aby 

lidé byli informováni. S některými kolegy jsme to občas 

probrali, jestli to někomu něco přineslo, ale jsou různé 

názory. 

chybí zpětná 

vazba a ana-

lýza vzdělá-

vacích po-

třeb 

5. Rozhovor /Jednatel firmy podnikající ve sběru a úpravě odpadů/ 

Tabulka 12: Rozhovor s účastníkem: Jednatel firmy podnikající ve sběru a úpravě odpadů, zdroj: výzkum 

Otázka Důvody dalšího vzdělávání dospělých?  

Odpověď Hlavní důvod jsou změny jako takové. Člověk neustále 

musí být v obraze, mít správné informace a ty musí 

zase vstřebat. Stále se mění nějaké předpisy, zákony a 

nařízení, technologie, chování zákazníků, obecně pod-

mínky podnikání i k životu. Motivace je jasná, udržet si 

aktuální informace a dále se vyvíjet po profesních i ji-

ných stránkách. Někteří lidé chtějí být vpředu před 

ostatními a nenechat nic náhodě, prostě býti včas při-

praveni. 

udržet si ak-

tuální infor-

mace a být 

včas připra-

ven na  

změny 

Otázka Cíle vzdělávání dospělých?  

Odpověď Jak jsem již řekl, cíle jsou informovanost a samozřejmě 

předcházení problémů z důvodů neinformovanosti. Po-

kud se zaměstnanci vzdělávají sami nebo jsou vzdělá-

váni firmou, pak mohou být cíle odlišné. To také souvisí 

s důvody i motivací. Jistěže není pochyb, že motivace 

člověka ke vzdělávání bude efektivnější, pokud k němu 

bude mít obecně kladný vztah a nebudou pro něho 

podmínky nepříjemné nebo z nějakého donucení.  

cíle jsou od-

lišné stejně 

jako důvody 

a motivace 

vnitřní moti-

vace je efek-

tivnější 

Otázka Strategie organizací a legislativa ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých? 
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Odpověď O celoživotním vzdělávání ve společnosti se mluví už 

dlouho. Cílem je aplikace metodiky ke zvýšení efektivity 

podniku a kompetencí pracovníků. To je způsob, jak se 

potom mohou lidé rychle přeorientovat na jinou práci. 

V dnešní technologicko-informační době jsou samozře-

jmě možnosti vzdělávání rozšířené, metodika je zamě-

řena na e-vzdělávání. Další profesní vzdělávání je v ČR 

určitě z  části zaměřené na oprávnění k různým činnos-

tem obsluhy, pak zaměřené na předpisy, zaškolení na 

stroje a zařízení, školení na ICT programy, informace k 

zákonům a nařízení, BOZP, PO a první pomoc atd. Uzná-

vány jsou např. řidičský a profesní průkaz pro vozidla 

nad 3,5 tuny, jeřábnické, vazačské, VZV23, svářečské, pa-

ličské, elektrikářské aj. zkoušky. Rozvoj zaměstnanců je 

kolikrát dán možností firem a obecně jejich přístupem 

ke vzdělávání zaměstnanců. Většinou rozhodují o roz-

voji zaměstnanců ekonomické důvody. Možnosti jsou 

různé, podle předmětu podnikání a potřeby vzdělávání 

jako takové. 

aplikace 

metodiky je 

přes zvýšení 

efektivity a 

kompetencí 

pro rychlou 

změnu v 

pracovní 

činnosti  

z dalšího 

vzdělávání 

jsou uzná-

vané kvalifi-

kační 

zkoušky na 

činnost ob-

sluhy 

Otázka Jaký je princip rozvoje organizace a její uplatňování 

strategie ve vzdělávání a rozvoje pracovníků? 

 

Odpověď Každý podnikatel by měl mít rozvojový plán, který po-

čítá také s rozvojem zaměstnanců při vzdělávání. Doba 

si žádá čím dál tím více specializovaných zaměstnanců 

na různá zařízení a technologie. Soutěž ekonomických 

subjektů na trhu je mimo jiné dána také jejich zaměst-

nanci a efektivitou vynaložených prostředků. Samotná 

lidská práce je hlavně o produktivitě, kterou podpoří 

technologie. Vzdělávání a rozvoj má v tom zásadní vý-

znam. Lidem už nestačí mít jen šikovné ruce. Musejí mít 

i chuť a vůli se vzdělávat. Zdaleka nelze říci, že si člověk 

v práci vystačí s tím, že se naučí ovládat jeden stroj, 

jako tomu bylo dříve. S dalším rozvojem technologií za-

městnanců bude ubývat a budou je muset nahradit 

technologie. Ti zaměstnanci, kteří budou nejkvalifikova-

nější budou moci zůstat a předpokládá se že budou 

zvládat různá technologická zařízení. 

rozvojový 

plán podni-

katele po-

čítá se vzdě-

láváním za-

městnanců 

na nové 

technologie 

produktivitu 

lidské práce 

podpoří 

technologie  

vize bu-

doucnosti 

specializo-

vaných za-

městnanců 

 

 

 
23 Vysoko-zdvižné zařízení, 
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Otázka Jaký je přistup organizace ke vzdělávání a rozvoji do-

spělých? 

 

Odpověď Rozdělil bych vzdělávání v naší firmě na běžná zaučení 

a instruktáže, které si dokážeme vyřešit sami. To se týká 

každého zaměstnance, který nastupuje k nám do jaké-

hokoliv smluvně zaměstnaneckého poměru, dostane 

školení BOZP, PO a další školení, podle toho jestli bude 

pracovat s technologickými zařízeními nebo třeba je-

nom s programy ICT. Zde záleží, kolik zaměstnanců ve 

stejný okamžik nastupuje, pak jsou třeba ve 3, jinak jed-

notlivě. Využíváme k tomu mediální prostředky pro pre-

zentace. Školení provádějí zkušení zaměstnanci, kteří 

mají k němu oprávnění. Dále jsou to specializované čin-

nosti obsluhy, v řešení vzdělávacích firem, které z části 

uplatňují i elektronické vzdělávání v kombinaci s kur-

zem vedeným profesionálním lektorem. Většinou také 

jednotlivě. Další typ vzdělávání je z hlediska předpisů a 

nařízení, které rovněž řeší specializované partnerské 

firmy, používající elektronické informační nástroje a 

v některých případech organizují školení u nás na pra-

covišti. 

zaškolení 

provádějí 

zkušení a 

oprávnění 

zaměstnanci 

specializo-

vané čin-

nosti ob-

sluhy pro-

vádí vzdělá-

vací firmy 

přepisy a in-

formace 

k nim zajiš-

ťuje jiná 

firma 

Otázka Uplatňují organizace nějaké vědecké teorie a zjišťovací 

metody pro vzdělávání a rozvoj dospělých? Jak to pro-

bíhá? 

 

Odpověď Vědecké metody ve vzdělávání pravděpodobně zlepší 

proces učení, aby vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

v budoucnosti byl efektivnější. Bude třeba mít připra-

vené nástroje, aby nebyl nadlouho ochromen ekono-

mický růst, při větší cirkulaci zaměstnanců. Naše po-

třeby vzdělávání zaměstnanců si zjišťujeme sami, např. 

podle zavádění nových technologií, resp. podle doporu-

čení spolupracujících subjektů, kteří nám hlídají soulad 

našeho podnikání se zákonnými podmínkami. Zjišťovací 

analytické metody ke koncepci vzdělávání a rozvoji za-

městnanců budou muset být, ale zaměřeny do různých 

odvětví lidské činnosti, stejně jako globální ekonomika 

je souhrnem různých provázaných trhů. Pro nás jsou 

nejefektivnější praktické metodiky pro zvýšení efekti-

vity a kompetencí pro možnou rychlou změnu v pra-

covní činnosti. 

vědecké 

metody 

učení musejí 

zlepšit a ze-

fektivnit pro-

středí vzdě-

lávání za-

městnanců 

analýza 

vzdělávacích 

potřeb je 

z části ře-

šena doda-

vatelsky 

praktické 

kompetence 
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Otázka Jaké jsou v organizaci při vzdělávání uplatňovány 

formy, metody a prostředky? Jak probíhá z hlediska di-

daktických zásad a metodologie? 

 

Odpověď Části vzdělávání se dějí u nás na pracovišti v různých 

prostorách, podle instruktážní potřeby. Naši zaměst-

nanci, kteří zaškolují, získali jakési pedagogické mi-

nimum, které předpokládá, že znají metody a pro-

středky vzdělávání. Věřím, že je uplatňují, protože nové 

zaměstnance nejen že školí po teoretické stránce, ale 

mají nad nimi i následně dozor při praktické činnosti se 

zařízením. Rozpočet na tyto akce je dán jejich mzdo-

vými prostředky a některými drobnými výdaji.  

V případě dodavatelských vzdělávání je to dáno fixní 

cenou za zaměstnance. V ceně je i nějaké menší občer-

stvení, aby nedocházelo k velkým časovým prodlevám 

při zajišťování stravování mimo budovu. Většinou jsou 

pořádány v prostorách vzdělávací firmy a zaměstnanci 

se tam dopravují vlastními prostředky, protože je to 

blízko jejich pracoviště. Nocleh není potřeba zajišťovat, 

pokud jsou v rámci blízkého města jejich pracoviště a 

bydliště. Plán takovéto akce je předložen vzdělávací fir-

mou dopředu. Někdy má více částí a poslední je složení 

zkoušky nebo vydání osvědčení.  

Mentoring se uplatňuje dohledem služebně starších ko-

legů na ty mladší. Koučování nevyužíváme mezi za-

městnanci cíleně, pokud se toho někdo neujme sám.  

Dělníci na pozici třídění odpadu jsou vzděláváni podle 

jejich intelektuálních možností. Někteří se později vy-

pracují tak, že jsou schopní zastávat další práce a ob-

sluhovat různé technologie, stroje a zařízení. 

Přínos vzdělávací akce je samozřejmě velký, vyčíslit by 

se zřejmě dal, my jsme to zatím nezkoušeli. Víme kolik 

nás stojí kurzy k získání osvědčení a pravidelné školení 

na zákonné normy a vyhlášky. 

instruktáž 

pedagogicky 

mírně vzdě-

laných za-

městnanců 

zaškolování 

propojené 

teorie 

s praxí 

fixní náklady 

na osvěd-

čení 

mentoring je 

uplatňován, 

koučink ni-

koliv 

nejnižší po-

zice má 

možnost 

rozvoje 

k dalším čin-

nostem 

přínos vzdě-

lávání nevy-

číslují  

Otázka Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci?  

Odpověď Prakticky je dáno, zda školení mělo nějaký efekt a daný 

zaměstnanec se naučil co měl se naučit, tj. že umí ovlá-

dat stroj nebo zařízení. Jestliže se splnění cíle nepoda-

řilo, projeví se to okamžitě na práci zaměstnance. Jed-

noduše delší dobu dělá chyby, pak je většinou nutné 

opakování 

školení, vyu-

žití jiných 

metod, 
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školení opakovat nebo přistoupit k mentoringu, příp. 

jiné metodě. V některých případech, ale nepomůže nic. 

jestliže je to 

možné 

 

6. Rozhovor /Dělník pro třídění odpadu/ 

Tabulka 13: Rozhovor s účastníkem: Dělník pro třídění odpadu, zdroj: výzkum 

Otázka Důvody dalšího vzdělávání dospělých?  

Odpověď Lidé chtějí mít lepší práci a postavení. Asi jim jejich 

vzdělání nestačí. Tak se ho snaží doplnit. Třeba si udě-

lají nějaké zkoušky, které jim zajistí lepší práci nebo 

podmínky. Důvody jsou stejné jako motivace. V tom ne-

vidím rozdíl. 

další vzdělá-

vání zajistí 

lepší práci 

nebo pod-

mínky 

Otázka Cíle vzdělávání dospělých?  

Odpověď Cílem je nějaké osvědčení nebo dokument, který jim 

potvrzuje, že to vzdělání mají hotové. To jim pak po-

může k lepší práci. Samozřejmě se v té škole něco na-

učí, aby třeba uměli ovládat bagr nebo jiné stroje. 

cílem je cer-

tifikát a nau-

čit se ovlá-

dat stroje 

Otázka Strategie organizací a legislativa ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých? 

 

Odpověď Neznám žádné strategie a teorie vzdělávání. Snad jen 

„učit se, učit se, učit se“. Zákony spíše přikazují, než aby 

podporovali vzdělávání lidí v dospělosti. Co musíte znát 

se naučíte a ti kdo se chtějí dále vzdělávat, tak se vzdě-

lávají. Když máte např. profesní průkaz řidiče náklad-

ního vozidla nebo VZV, tak ho většinou uznávají všude 

kam půjdete. Stejně tak zaučení na nějakém stroji. U 

nás je školení čas od času na nějakou novou technolo-

gii, nebo na předpisy, co můžeme přijímat za odpad a 

co nesmíme. Jak se suroviny od sebe odlišují, třídí a 

zpracovávají. 

dodržovat 

zákonné 

normy 

vzdělanější 

zaměstnanci 

umí ovládat 

technologie 

Otázka Jaký je princip rozvoje organizace a její uplatňování 

strategie ve vzdělávání a rozvoji pracovníků? 

 

Odpověď Strategie je jednoznačně zaměřená na zákazníka, aby 

byl spokojený, tedy abychom mu dali za suroviny co 

nejvyšší cenu a pomohli mu s vyložením odpadu. Za-

městnanci u nás pak musejí být pravidelně školeni, aby 

znali zákony a nařízení, které souvisí s přijímáním od-

padů. Jak zacházet s nebezpečnými odpady, protože 

kdybychom tyto nařízení nedodržovali, přišla by 

strategie za-

měřená na 

zákazníka a 

udržení 

možnosti 

podnikání 
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kontrola a my bychom ztratili povolení pro nakládání 

s odpady. Rozvoj je na každém z nás, jestli chce ještě 

dělat něco jiného, musí se vzdělávat. Ten kdo se ne-

bude chtít v budoucnu vzdělávat, bude bez práce. Když 

se však vyškolí na několik strojů najednou bude mít 

větší šanci se udržet ve firmě. 

rozvoj ve 

vzdělávání 

bude pod-

mínkou 

Otázka Jaký je přistup organizace ke vzdělávání a rozvoji do-

spělých? 

 

Odpověď Minimálně jednou do roka se dělá školení BOZP a PO. 

Pak je to spíše na základě nějaké změny, nebo když se 

koupí nový stroj, tak se někdo na něj zaškolí. Něco za-

školují naši kolegové a něco jiná firma. Cíle jsou různé, 

někdy to jsou informace k novým nařízením ze zákona 

o odpadech. Jindy třeba jak se co třídí, zpracovává a 

upravuje, nebo školení jak stroje fungují, jaká je jejich 

údržba. Všechno se dělá pro to, co potřebujeme ke své 

práci. Většinou je nás více, abychom se třeba dokázali 

na strojích střídat. Pak když přijde někdo nový, musí za-

školit a někdo ho má na starost. Sleduje ho a říká, co 

musí a nesmí dělat. 

instruktážní 

školení, po-

vinné kurzy 

BOZP+PO 

cíl je být in-

formován a 

naučit se 

používat a 

udržovat 

stroje 

hromadné i 

individuální 

Otázka Uplatňují organizace nějaké vědecké teorie a zjišťovací 

metody pro vzdělávání a rozvoj dospělých? Jak to pro-

bíhá? 

 

Odpověď Nevím, co se myslí tím „učením se v organizaci“, snad 

jako hromadně? Teorie jsou asi dobré pro někoho. Já ro-

zumím hlavně těm praktickým věcem. Zjišťování, na co 

je potřeba lidi vyškolit, to asi zjišťují vedoucí nebo ta 

firma, co to pak provádí. To přesně nevím. Co se týká 

zlepšováků, tak občas s něčím přijde šéf, abychom dě-

lali jinak, nebo se upraví nebo seřídí některé stroje. Pro 

mojí pozici se asi těžko najde nějaké zlepšení. Většinou 

to děláme, jak chce vedení firmy, abychom to dělali. Vy-

školí nás na to, co potřebujeme vědět. 

absence 

zjišťovacích 

metod mezi 

zaměstnanci 

– menší za-

pojení 

Otázka Jaké jsou v organizaci při vzdělávání uplatňovány 

formy, metody a prostředky? Jak probíhá z hlediska di-

daktických zásad a metodologie? 

 

Odpověď Většina školení je u nás ve firmě. Je u toho jen jeden 

člověk nebo max. 3 lidi. Školí nás někdo od nás nebo 

z jiné firmy. Když jde někdo na školení mimo firmu, tak 

to zajišťuje cizí firma a jedná se o nějaký průkaz, např. 

standardní 

frontální 

metody 
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k VZV atd. Mimo firmu se při školení používají někdy po-

čítače. U nás se jenom přitom promítá na plátno. Někdy 

je školení více za sebou. Školitelé z těch firem budou asi 

profíci. Na školení jezdíme městskou hromadnou do-

pravou nebo autem, jak kdo. Když tam přijdeme, tak 

máme na stole nějaké papíry, které se musejí vyplnit a 

jsou tam i další informace k tomu školení a poznám-

kový blok. Školí nás vždycky tak hodinu a půl a pak je 

přestávka zhruba na 5-10 minut. Kolem poledne je 

pauza na oběd a pak se to opakuje. Končí to ve 3, nebo 

ve 4. Jsou tam většinou do 20 lidí z různých firem, záleží 

o čem to školení je. Nevím, jaké metody školitelé použí-

vají a kolik to stojí. Většinou to platí firma. 

hromadné 

akce pro za-

jištění doda-

tečné kvalifi-

kace 

informování 

zaměst-

nanců na 

pracovišti 

Otázka Jak se vyhodnocují vzdělávací akce v organizaci?  

Odpověď Vždy se nás ptají, jestli jsme všemu rozuměli, ne-

chceme něco zopakovat a jestli se nám to líbilo. Když je 

to mimo firmu, tak se většinou vyplňuje nějaký formulář 

co se nám líbilo atd. Pokud někdo něčemu nerozumí, 

nebo dělá špatně, dostane instrukce, jak to udělat 

správně. To si myslím, že je vlastně nejlepší. Kolik co 

stálo nevím, takže nedokáži odpovědět, jestli se školení 

vyplatí. Všichni, co tam chodíme, mám většinou na to 

názor, že je to potřeba. Kdo se nechce školit, nebo je 

z toho ve špatné náladě, to je jeho věc. Většinou si tím 

sám zadělává na problémy. 

jednoduché 

vyhodnoco-

vání formu-

lářem spo-

kojenosti 

praktické 

kurzy mají 

okamžitou 

zpětnou 

vazbu 

v práci 

Otázka Konkrétní dojmy a pocity účastníka ze vzdělávací akce 

organizace? * toto téma je pouze pro sledovanou 

osobu v dané profesi 

 

Odpověď Co se týká mě, tak já chodím na školení celkem rád. 

Když je tam nějaké téma, které mě zajímá, nebo školitel 

umí dělat legraci, tak to je určitě lepší. Záleží také na 

kolektivu, jaký se sejde. U nás jsou školení většinou 

kratší a praktické. To se mi líbí nejvíce. Když so to člověk 

může hned vyzkoušet. Jestli jsem ty informace, co jsem 

dostal na školení někdy použil? Určitě! Alespoň z větší 

části. Některé samozřejmě nechcete, když se jedná o 

nějaké krizové situace, na které by měl být člověk při-

praven. 

důležitá je 

kvalita lek-

torů a výuky 

behaviorální 

učení 
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4.3 Souhrn informací z průzkumu 

Práce s výsledky a výtah důležitých myšlenek 

Po přepisu jednotlivých interview do výše uvedené podoby, jsem si pak ještě několi-

krát prošel nahrávky rozhovorů a zkusil si vypsat jejich nejdůležitější myšlenky. Porov-

nal je s mým shrnutím v přepisu. Zamýšlel jsem se nad tím, zdali jsem si tímto odpo-

věděl na výzkumné otázky. A jestli nebudu potřebovat znovu kontaktovat účastníky a 

nějaké informace od nich doplnit. Zjistil jsem, že některé otázky účastníků byly zodpo-

vězeny v jiných částech rozhovoru, takže bylo nutné se na všechny odpovědi dívat 

komplexně a hledat souvislosti. Dále jsem uvažoval, zdali vůbec na některé otázky, 

z hlediska nízké informovanosti konkrétních účastníků, má smysl se znovu vyptávat. 

Když jsem zjistil, že celkem vše důležité bylo vlastně zodpovězeno, přistoupil jsem 

k dalšímu kroku, strukturování výsledků výzkumu. 

Struktura vzdělávání jednotlivých profesí 

Na základě již vytvořeného přehledu okruhů mého zájmu k dané problematice, pro-

střednictvím čtyř základních procesů ve firemním vzdělávání a rozvoji jsem v těchto 

rovinách analyzoval odpovědi, abych získal syntézu důležitých dat a mohl je zařadit do 

jednotlivých přehledů struktury dat. 

Řešení tedy bylo vytvořit jednoduchý přehled získaných informací, pomocí syntézy 

zobrazených výsledků. Každá profese má tak stejnou metodologii zápisu a zobrazuje 

jednotlivé profese, jejich základní vzdělávací aspekty v rámci okruhu zájmů mého vý-

zkumu na získané poznatky. Navíc jsem poznatky pro jednoduchost začlenil do pro-

cesu vzdělávání a rozvoje prostřednictvím matice procesu vzdělávání a rozvoje.  

Strukturu profilu vzdělávání a rozvoje každé profese jsem navrhl prostřednictvím jed-

noduché tabulky, zobrazující detaily poznatků z výzkumu, rozřazené do jednotlivých 

oblastí problematiky, kterou jsem doplnil o grafický prvek matice procesu vzdělávání 

daných profesí. Logickým výběrem, shody obou výpovědí osob ze stejného oboru, 

s přispěním metod indukce, jsem vyvodil výsledné poznatky. Ty jsem pak zařadil do 

přehledného profilu a graficky převedl do maticového designu, aby modelace vzdělá-

vání a rozvoje dané profese ukazoval proces s jednotlivými charakteristikami.  
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Závěr  

Vyhodnocení výzkumu 

Můj výzkum se zakládal na analýze třech vybraných profesí, ve třech zvolených orga-

nizacích, podpořený výzkumnými otázkami, transformované do dotazů na šest účast-

níků výzkumného projektu kvalitativního průzkumu.  

Potvrdilo se mi, že přístupy a východiska jsou diferencované podle jednotlivých pro-

fesí. Lze však najít společné znaky pro vzdělávání v podobě doplňování mezer, 

zejména v legislativní oblasti. Modely matice jsou společným znakem procesů, jejichž 

prvky jsou podobně koncipovány ve smyslu priorit a návazných procesů. Využíváním 

metod, forem a organizace jsou sice odlišné, avšak reflektují některé současné po-

znatky vědy o učení a vzdělávání. Téměř všichni využívají elektronické nástroje ve 

vzdělávání. Stejným znakem všech tří profesí jsou minimálně dva způsoby organizace 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zajišťované na pracovišti a organizované zakáz-

kové kurzy s konkrétními zadáními nebo tematickým obsahem.  

Jazykové kurzy nebo ICT již nejsou doménou školení ve firmách. Převládají kurzy 

k upevnění dovedností, kompetencí nebo osvojení si legislativních norem, což pova-

žují všichni respondenti za nutnou povinnost. 

Předpoklad, že subjekty budou více využívat živější nebo aktivizující metody vzdělá-

vání, jako jsou heuristické, empirické, problémové vyučování, anebo pracovní semináře 

/workshopy/, se nepotvrdily. Znají však mentoring, koučink, instruktáž, někteří i situ-

ační hry. Co však nejvíce využívají jsou metody praktické, jako je zkušenostní trénink 

s behaviorálními prvky a sdílení dobré praxe. 

Nesprávně jsem se domníval, že alespoň nadnárodní korporace bude mít jasnou pro-

pracovanou a aplikovanou strategii a cíle vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na všech 

pozicích. Překvapily mě však české subjekty, které mají na vzdělávání a rozvoj velice 

zajímavé funkční pohledy, i když teoretické poznatky vědy ve výzkumu firemního vzdě-

lávání nejsou zrovna jejich doménou. Ani příliš nevyužívají analýzu vzdělávacích po-

třeb.  

Zpětná vazba o průběhu a přínosu vzdělávání v organizacích není také zrovna silnou 

stránkou, která by byla hodnocena ekonomicky a dostala by tak větší náboj.  

Učící se jedinec je však ve všech sledovaných profesích rozvíjen po stránkách kogni-

tivních, činnostních a částečně i hodnotových.  

Profil a matice profesního vzdělávání a rozvoje 

Druhým výstupem výzkumu je syntéza analýzy poznatků z kvalitativních rozhovorů do 

formy jakýchsi profilů vzdělávání a rozvoje jednotlivých zkoumaných profesí. Pro zjed-

nodušení byly profily doplněné grafickým znázorněním v podobě matice procesu. Ta 

se stala základem pro všechny analyzované subjekty. Z důvodů zajištění relevantních 

a neovlivněných odpovědí respondentů jsem musel upravit podmínky pro jejich účast 
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v této studii tak, aby byly anonymní nejen jména osob, ale i subjektů pro které pracují. 

Myslím si, že jsem získal adekvátní informace, se kterými je možnost dále pracovat.  

Na dalších stránkách, v podobě obrázků matic a přehledu profilových souhrnů je vý-

sledek mého výzkumu v oblasti vzdělávání a rozvoje profesí:  

1. PRACOVNÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (viz Obrázek 7 a Tabulka 14) 

2. LOGISTIK (viz Obrázek 8 a Tabulka 15) 

3. DĚLNÍK PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU (viz Obrázek 9 a Tabulka 15) 

Na konci mojí závěrečné práce bych chtěl sdělit, že studium vzdělávání dospělých 

mě obohatilo o další poznatky v andragogice a získal jsem tak i zkušenosti s kvalita-

tivním výzkumem. Pak jsem se setkal se zajímavými lidmi a celkově musím konstato-

vat, že jsem nečekal, jak rozvinutá je tato oblast vzdělávání. Jsem rád, že jsem si pro 

svojí bakalářskou práci vybral právě toto téma.  
 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Matice vzdělávání a rozvoje profese PRACOVNÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, zdroj: (Stára, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zkušenostní trénink na 

pracovišti

• agenturní vstupní i 

pravidelné

• propojení teorie s praxí

• stáže a výjezdní akce

• mentoring

• e-learning

• praktické vyhodnocení 

pozorováním

• kvalita je dána lektorem

• dotazníkové šetření

• zpětná vazba není pravidlem

• bez konkurence není 

strategie

• kvalitu zajišťuje inspekce

• nejsou aplikovány teorie ale 

praxe

• analýzu potřeb řeší 

normativa

• splnit zákonnou povinnost

• zkoušky zvláštní 

způsobilosti

• tabulkové platy rozhodují o 

motivaci

• zajistit standard pro služby

CÍLE & 

MOTIVACE

STRATEGIE 

& ROZVOJ

PRŮBĚH & 

METODY

EVALUACE 

& PŘÍNOS
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Obrázek 8: Matice vzdělávání a rozvoje profese DĚLNÍK PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU, zdroj: (Stára, 2022) 

 

 

 

Obrázek 9: Matice vzdělávání a rozvoje profese LOGISTIK, zdroj: (Stára, 2022) 

  

 

 

• vlastní instruktážní školení

• behaviorální učení

• zkušenostní tréninky

• normativní přednášky 

propojené s praxí

• mentoring

• vyhodnocení není formální

• pozorováním na pracovišti 

se ihned odstraňují 

nedostatky

• fixní náklady na vzdělávání

• příprava na budoucí trh 

práce s větším využitím 

technologií

• rozvoj firmy je podmíněn 

rozvojem zaměstnanců

• udržet si aktuální informace 

a být připraven na změny

• osvědčení k ovládání strojů

• kvalifikace na technologie

• získat lepší práci

CÍLE & 

MOTIVACE

STRATEGIE 

& ROZVOJ

PRŮBĚH & 

METODY

EVALUACE 

& PŘÍNOS

• propracované spektrum e-

kurzů

• produktový manažer v roli 

vzdělávání

• agenturní skupinové kurzy 

se situačními hrami

• brainstorming, mentoring a 

koučink

• zpětná vazba dotazníkovým 

šetřením

• vzdělávací plán

• výchova zaměstnanců ke 

vzdělávání

• rozvoj je klíčem ke 

spokojenosti

• řízení podle vize, mise a 

hodnot

• zaměstnanci a jejich rozvoj 

jsou zárukou kvality

• vzdělávání je propojeno s 

rozvojem talentů

• zvládnutí efektivněji 

pracovní úkoly

• normové, technické a 

ekonomické cíle

• nezbytnost pro rozvoj 

osobnosti a kvalifikace

CÍLE & 

MOTIVACE

STRATEGIE 

& ROZVOJ

PRŮBĚH & 

METODY

EVALUACE 

& PŘÍNOS
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Tabulka 14: Profil vzdělávání a rozvoje PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ze souhrnného zpracování 

průzkumu č. 1, zdroj: (Stára, 2022) 
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Tabulka 15:  Profil vzdělávání a rozvoje LOGISTIKA ze souhrnného zpracování průzkumu č. 2,  

zdroj: (Stára, 2022) 
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Tabulka 16: Profil vzdělávání a rozvoje DĚLNÍKA PRO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ ze souhrnného zpracování prů-

zkumu č. 3, zdroj: (Stára, 2022) 
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Příloha 1: VZOR - Informované poučení a souhlas účastníka studie 

Informované poučení a souhlas účastníka studie 
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a nařízením Evropské Unie č. 2016/679, rovněž zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, také dalšími obecně závaznými právními předpisy, Vás 

tímto žádám o vyslovení vašeho souhlasu s Vaší účastí na studii, přičemž tento dokument a získaná data 

budou součástí závěrečné bakalářské práce na téma Vzdělávání a rozvoj dospělých, které zpracovávám v 

rámci studia 3. ročníku Masarykova ústavu vyšších studií při Českém vysokém učením technickém v Praze 

v roce 2022.  

Podmínky projektu vzhledem k převzatým informacím a poučení účastníka, jako i závazek předkladatele 

projektu jsou následující: 

Průběh projektu 

Průzkum bude probíhat v červenci a srpnu 2022 na předem domluveném místě v Praze. 

Cíl studie 

Cílem projektu je získat poznatky z praxe v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje dospělých. K tomu je zvo-

lena metoda kvalitativního průzkumu, založená na principu rozhovoru s několika účastníky třech zvole-

ných profesí, v několika fázích a různých časových odstupech. 

Časová náročnost 

Účastníci se budou dotazování ve dvou až třech časových úsecích po max. hodinovém rozhovoru s před-

kladatelem projektu. 

Zaměření otázek 

Otázky pokládané účastníkům studie budou ryze profesního charakteru, s možností vyjádření osobního 

názoru zúčastněného.  

Publikování práce 

Všechny rozhovory s účastníky studie se budou publikovat v rámci Národního úložiště šedé literatury 

https://nusl.cz/, repositáře VŠ https://theses.cz/ a repositáře ČVUT https://dspace.cvut.cz/ aj.  

Shromažďování a zpracování dat 

Všechny rozhovory mohou být nahrávány s následným písemným zpracováním. Všichni účastníci budou 

seznámeni s obsahem jejich zpracovaného rozhovoru. Předkladatel projektu se v maximální možné míře 

zavazuje zajistit, aby získaná data nebyla zneužita. Nahrané rozhovory po přepisu se zavazuje předklada-

tel projektu smazat. 

Poučení a souhlas 

Rozhovory budou výše uvedeným způsobem zveřejněny, pokud zde účastník vysloví souhlas dobrovolně, 

svobodně a bez nátlaku. Účastník má právo v jakékoliv fázi projektu odvolat svůj souhlas vyjádřený tímto 

dokumentem až do jeho zveřejnění. 

Bezplatná účast 

Účastník bude participující na projektu výše uvedeným způsobem bez nároku na honorář, ani ho nebude 

na předkladateli projektu nikdy požadovat.   
 

V Praze dne ___________ 

Tímto stvrzuji souhlas:     Tímto se zavazuji: 
 

 __________________ ____________________ 

Podpis účastníka č. _ Podpis předkladatele projektu 

 


