
Abstrakt
Bakalářská práce „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.“ se skládá ze dvou hlavních částí.
V první, teoretické části, jsou zmíněna teoretická východiska
k danému tématu, mezi která nejdříve na úvod patří
vymezení elementárních pojmů, dále podnikové vzdělávání,
jeho přístupy, oblasti a cyklus podnikového vzdělávání
společně s jeho metodami. Následně navazuje druhá,
praktická, část, ve které jsou tyto východiska aplikovány na
danou společnost, přičemž cílem práce je analyzovat
současný úrovňový stav vzdělávání a rozvoje ve firmě
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. a dle teoretických východisek
doporučit jeho zefektivnění. Na úplném konci je využito
výsledků dotazníkového šetření a strukturovaného
rozhovoru, podle kterých je následné zefektivnění vzdělávání
a rozvoje zaměstnanců doporučeno.

Abstract
The Bachelor thesis „Education and development of
employees in the company FERRAM STROJÍRNA, s.r.o”
consists of two main parts. The first part introduces basic
theoretical concepts, namely are mentioned theoretical
starting-points of the subject, definition of elementary
concepts, as well as corporate training and its approaches,
the fields and the cycle of company education, along with its
methods. In the second, practical part, in which these
starting-points are applied to the company. The aim is to
analyse the current state of the level of education and
development in the company FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. and
to recommend its efficiency improvement on the basis of the
theoretical starting-points. In the final part, the results of a
survey and structured interview are used to recommend
subsequent streamlining of staff training and development.

Cyklus vzdělávání v organizaci

Doporučení pro výrobní oblast
Ihned při vstupu do zaměstnání pracovníkům poskytovat
informace skrze firemní nástěnku, na které by byly vždy
aktualizované informace. Ty by se týkaly všech povinných
i možných dobrovolných školení. O nutnosti prodloužení
dosavadních certifikací by byli zaměstnanci obeznámeni
vždy s několikatýdenním předstihem. Prostor pro výrazné
zlepšení se poté nabízí v oblasti zpětné vazby ze strany
zaměstnavatele. Je tedy doporučeno v pravidelných
intervalech (ideálně čtvrtletně) pracovníky hodnotit,
testovat kvalitu provedení práce a objasňovat jim
požadavky. Dále, pokud by si zaměstnanec nabízeným
druhem školení zvyšoval svou kvalifikaci, měl by rovněž
před jeho absolvováním vědět, jakým způsobem se to
projeví na jeho mzdě, jelikož právě to zaměstnanci
zmiňovali v souvislosti s profesním rozvojem jako silný
motivační faktor. Při nástupu do zaměstnání by měl být
větší důraz kladen na proces zaškolení. Dále je vedení
společnosti dle časových a finančních prostředků
doporučeno zvážit možné rozšíření profesních i osobních
vzdělávacích aktivit (rozšířením svářečských oprávnění, PC
školení či práce s lidmi) na větší okruh pracovníků.
Zaměstnanci by se také rádi zúčastnili některého
ze strojírenských veletrhů a dozvěděli se něco nového
ohledně aktuálních trendů a nových technologií v dané
oblasti.

Doporučení pro THP
Zaměstnanci ve své pracovní době nejčastěji navštěvují,
a to 1x týdně v rozmezí 2 hodin, kurzy angličtiny
organizované přímo na pracovišti se zaměřením na
strojírenství. Vzhledem k nedostačující časové dotaci výuky
angličtiny ze strany zaměstnanců je doporučeno
k současné výuce angličtiny přidat také možnost e-
learningu. V oblasti dalších kurzů není potřeba
doporučovat žádnou konkrétní akci, jelikož se zaměstnanci
vyjádřili o svém svobodném výběru si zvolit právě to
školení či kurz, o který mají zájem, a který pro ně bude
přínosný. Vhodné by však bylo každoročně v období letních
prázdnin s vedením společnosti zrealizovat víkendový
outdoor learning. Náplní by byly aktivity, které by byly
zaměřeny na fyzické schopnosti zaměstnanců, a které by
podpořily vzájemnou spolupráci a posílily důvěru mezi
všemi členy.

Obrázek 1 Cyklus podnikového vzdělávání. Zdroj: upraveno podle Hroníka
(2007, s. 134).
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