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Shrnutí
Bakalářská práce se věnuje jedné 
z personálních činností, a to 
vzdělávání pracovníků. Cílem 
bakalářské práce je zjistit aktuální stav 
systému vzdělávání pracovníků ve 
vybrané společnosti.
V teoretické část jsou na základě 
zpracované rešerše a studia odborné 
literatury vymezeny základní pojmy a 
teoretická východiska vzdělávání 
pracovníků. Praktická část je 
zaměřena na charakteristiku vybrané 
společnosti a na výzkumu, který nám 
slouží k zjištění aktuálního stavu 
systému vzdělávání ve firmě. Na 
základě vyhodnocené praktické části, 
jsou navrhnutá vhodná opatření.

Abstract

The bachelor thesis deals with one of the personal activity, specifically
education of employees. The aim of the bachelor thesis is to find out
contemporary condition of the system of educative employees in a chosen
company. In the theoretical part are defined the basic terms and the
theoretical basis of the education of employees on the basis of processed
researches and studies of specialized literature.
The practical part focuses on the characteristics of one particular company
and furthemore it focuses on research, which serves to detect contemporary
condition of the educational system in the company. Based on evaluated
practical part of the thesis, suitable provisions are suggested.

Metodika výzkumu
• Sběr interních dat prostřednictvím 

rozhovoru s vedením firmy
• Dotazníkové šetření
• Analýza SWOT

Hlavní výzkumná 
otázka

Jaký je váš aktuální systém 
vzdělávání pracovníků?

Systém firemního vzdělávání (Zdroj: Vodák, Kucharčíková, 2011, s. 84)

Výsledky výzkumu
• Většina zaměstnanců pociťují 

se dále vzdělávat vůči svému 
pracovnímu zařazení

• Hlavním stimulem k vzdělávání 
z vlastní iniciativy je 
seberealizace

• Ve firmě neexistuje směrnice 
vzdělávání

• Zaměstnanci nepociťují 
dostatek vzdělávacích aktivit ve 
firmě

• Zaměstnanci nejvíce postrádají 
vzdělávací aktivitu zaměřenou 
na rozšíření znalostí

• Zaměstnanci by uvítali více 
vzdělávacích aktivit mimo práci

Návrh na zlepšení
• Zavedení vzdělávacího plánu se 

zaměřením na konkrétní 
pracovní zařazení

• Větší nabídka vzdělávacích 
aktivit

• Zařadit do nabídky vzdělávacích 
aktivit aktivitu, která 
zaměstnancům nejvíce schází

Logo vybrané společnosti (Špunt & Knoflík s.r.o.)


